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Tisztelt 
Soproni 
Polgárok!

Az önkormányzat új havi
lapját indítjuk útjára, me-
lyet ezúton ajánlok a Sopro-
ni Polgárok figyelmébe.
Aki a helyi közügyekrôl tá-
jékozódni akar, reménye-
ink szerint ebbôl mindent
megtudhat. 

Fontosnak tartjuk, hogy
tájékoztatási kötelezettsé-
günknek minél szélesebb
körben tegyünk eleget, a
város hivatali, kulturális
és sport ügyeiben. De nem
hagyható ki ebbôl a körbôl
sem az egyházak élete, vala-
mint a városunkban mûkö-
dô számos civil szervezet te-
vékenysége sem.

Szeretnénk, ha vala-
mennyi soproni polgár szí-
nes olvasnivalót találna e
lap hasábjain – éltes korú,
ifjú, hölgy és úr egyaránt.
De nemcsak mi szeretnénk
közvetíteni az elképzelése-
inket, felvázolni a megvaló-
sítandó feladatainkat vagy
éppenséggel beszámolni az
elvégzett munkánkról. A
lap ugyanis lehetôséget
nyújt arra, hogy Önök, az
itt élô, itt dolgozó vagy csak
kirándulni Sopronba érke-
zô polgárok, elmondhassák
véleményüket a várost érin-
tô nagyobb horderejû kér-
désekrôl, a Sopronban tör-
téntekrôl.

S hogy valóban a lap a
közé legyen, Önök is segít-
senek véleményükkel, ja-
vaslataikkal, leveleikkel
nekünk. Hiszen nem vélet-
lenül neveztük el havi pe-
riodikánkat Soproni Köz-
életnek!

Fogadják, kérem, szere-
tettel az újonnan induló la-
punkat! 

Dr. Fodor Tamás 
Sopron város 

polgármestere

Soproni Közélet

– Az önkormányzat megte-
remti a súlyponti kórház mû-
ködéséhez szükséges feltéte-
leket – jelentette ki Osváth
András, a szociális és egész-
ségügyi bizottság elnöke. 

– A bizottság tagjai között
egyetértés volt abban, hogy
súlyponti legyen a kórházunk?

– Amikor nyilvánvalóvá
vált, hogy a soproni kórház
nem szerepel a súlyponti kór-
házak között, akkor a városve-
zetés levélben fordult a mi-
niszterelnökhöz, hogy változ-
tassák meg a döntést. A kór-
ház ügyét természetesen a
Szociális és Egészségügyi Bi-

zottság is megtárgyalta, hi-
szen minden feltételnek meg-
felelt az intézmény, szakma-
ilag semmi sem indokolta,
hogy ne kerüljön a kiemelt
kórházak közé. A bizottság
tagjai – pártoktól függetlenül
– egyetértettek azzal, hogy az
Erzsébet-kórház kerüljön a
kiemeltek közé. Ismert, végül
az összefogás eredményre ve-
zetett.

– Az intézmény minden te-
kintetben felkészült arra, hogy
megfeleljen a szigorú elôírá-
soknak? Gondolok elsôsorban
a folyamatos sürgôsségi be-
tegellátásra.

– Az elmúlt év végén egy
pályázatra adta áldását az
önkormányzat, amelynek
eredményeként újabb mû-
szer- és eszközfejlesztésre
kerül sor. Mindenki tisztában
volt ugyanis azzal, hogy a ki-
emelt kórházi státusz kötele-
zettségekkel is jár. 

Amennyiben indokolt,
akkor az önkormányzat a jö-
vôben is elôteremti a mûkö-
déshez szükséges forrásokat.
A kórház orvosi kara és a
szakápolók eddig is magas
színvonalon látták el felada-
taikat. 

H. F.

Kórház: az önkormányzat
biztosítja a forrásokat

Marad az üzletek
bérleti díja
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Nem emelkednek Sopron-
ban az önkormányzati tulaj-
donú üzlethelyiségek, irodák
és raktárak bérleti díjai –
döntött a soproni képviselô-
testület. A városatyák úgy ha-
tároztak, hogy hatályon kívül
helyezik azt a korábbi helyi
rendelkezést, amely minden
év április 1-jén az inflációs
mértékkel kötelezô jelleggel
megnövelte a bérleti díj
nagyságát, egyfajta díjeme-
lési automatizmusként. Az
önkormányzat ugyanakkor
elfogadta azt a javaslatot,
hogy a szóban forgó üzlethe-
lyiségek esetleges bérleti díj-
emelési kérdését a képvise-
lô-testület elé vigyék, s a köz-
gyûlés döntsön arról, mek-
kora legyen adott esetben a
mérték. ��FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
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Az új városvezetés javas-
latára az önkormányzat

január elsejével módosítot-
ta a pénzbeli és természet-

beni ellátásokról szóló
korábbi rendeletét. 

A legfontosabb változások-
ról Abdai Géza alpolgármes-

tert kérdeztük. 

– A lakossági gázár emel-
kedése és a lakosság energia-
felhasználásának támogatá-
sáról szóló kormányrendelet
súlyos terheket ró a lakos-
ságra, elsôsorban azokra,
akik a gáz- és távhôszolgálta-
tást veszik igénybe – indokol-
ta az önkormányzat döntését
az alpolgármester. – Az ön-
kormányzat – híven ígéreté-
hez – igyekszik a lakosság se-
gítségére lenni, úgy, hogy a
legrászorultabbak kiadásait

enyhíti. Ezért január elsejé-
vel megemeltük a tüzelôtá-
mogatás mértékét – az elmúlt
évi lakásfenntartási és tüze-
lôtámogatáshoz képest – 32
százalékkal. A növelt összeg
reményeink szerint komoly
segítséget jelent azoknak az
embereknek, családoknak,
akik jogosultak igénybe
venni a város támogatását. 

Az egy fûtési szezonban
egyszer adható tüzelôtámo-
gatás mértéke tehát január
elsejétôl az alábbiak szerint
változik. A lakásfenntartási
támogatásban részesülôk a
korábbi egyszeri, 10 ezer fo-
rint helyett 20 ezer forintot
kaphatnak. Azok, akik nem
részesülnek lakásfenntartási
támogatásban, az idén már
40 ezer forinthoz juthatnak,
szemben az elmúlt évi 20 ezer
forinttal. A többszörösen hát-
rányos helyzetû és alacsony

jövedelemmel rendelkezôk
25 ezer forint helyett 50 ezer
forint támogatásban része-
sülhetnek. 

– A megemelt támogatás-
sal szeretnénk elérni, hogy a
hátrányos helyzetben élôk ne
szakadjanak le még jobban

a társadalom más csoportja-
itól – folytatta Abdai Géza.
– Azonban tisztában vagyunk
vele, hogy a kormány intézke-
déseinek hatására Sopron-
ban is bôvül azok köre, akik
rászorulhatnak az önkor-
mányzat támogatására. ��

Lejártak Sopronban a
tavaly váltott éves parkoló-

bérletek. Az elôzô évhez
viszonyítva a fizetôparkolási

díjak nem változtak. 
A III. zóna a Hátulsó utcával

bôvül, a pótdíjak nem
emelkednek.

Nem történt változás a ta-
valyi árakhoz képest a sop-
roni fizetôparkolásban. A
Sopron Holding Zrt. parko-
lási részlegénél megtudtuk, a
Hátulsó utcát január elsejé-

vel bevonták a III. zónába. A
parkolási pótdíjak tekinteté-
ben sincs változás. Három
munkanapon belüli befize-
tés esetén 1.750, nyolc nap-
tári napon belül 3.500, ezen
túl pedig 7.000 forint pótdíjat
köteles fizetni az, aki nem
váltott parkolójegyet sze-
mélygépkocsijára. A mozgás-
korlátozottaknak kijelölt par-
kolóhelyen – az igazolvány
nélkül parkolóknak – ezen
összegek kétszeresét kell
megfizetni. Az építési terü-
letek – amennyiben a lezá-

rás nem érinti a parkolóte-
rületeket – továbbra is díjfi-
zetô zónába tartoznak. Így a
Deák tér a hármas, a Petôfi
tér környéke az Ógabona tér-
rel együtt a kettes, a Rákóczi
utca a hármas, a Széchenyi
tér az egyes zónába tartozik.

Az I. zónában a parkolási
díj óránként 210 forint, a II.
zónában 150, a III. zónában 70
forint. Az éves bérletek meg-
vásárolhatók a Verô József
utca 1. alatt, a parkolási rész-
leg ügyfélszolgálatánál. Az
éves bérletért magánszemé-
lyektôl – hármas, kettes és
egyes zónától függôen –
20.300, 29.900 illetve 43.200
forintot kérnek. Vállalkozá-
sok ugyanezekért 30.250,
44.650, illetve 64.500 forintot
fizetnek. ��

Nem változik 
a parkolás ára

Duplájára emelkedett 
a tüzelôtámogatás
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Átfogó ellenôrzést
tartott tavaly Sopronban az
Állami Számvevôszék (ÁSZ).
Az önkormányzat gazdálko-

dásának ellenôrzésérôl
nemrég készült el a jelen-
tés, amelynek alapján – a

hiányosságok megszünteté-
se érdekében – a város

közgyûlése intézkedési
tervet fogadott el. 

A teljes számvevôszéki je-
lentés – egy vaskos dokumen-
tum – a polgármesteri hivatal
jegyzôi irodáján megtekint-
hetô. A képviselôk ennek ösz-

szefoglaló kivonatát és az
ehhez csatolt intézkedési ter-
vet ismerhették meg a janu-
ári közgyûlésen. Az ÁSZ vizs-
gálat kitért többek között a
város gazdasági programjá-
ra, a költségvetésre, a jogkö-
rök betartására, a számvite-
li politikára, a vagyongazdál-
kodás szabályaira, az önként
vállalt feladatok finanszíro-
zására. 

Ez utóbbiról például
megállapították, hogy 2003
és 2005 között a költségve-
tési kiadások 7–10 százalé-
kát tették ki, fôleg kulturá-
lis, sport- és ifjúsági terüle-
ten céljellegû támogatások-

kal és beruházásokkal. Az
ÁSZ szakértôi kiszámolták
azt is, hogy az intézményi te-
lephelyek 92 százalékánál,
azaz 71 helyen nem biztosí-
totta az önkormányzat a
mozgáskorlátozottak számá-
ra törvényileg elôírt aka-
dálymentesítést.

Az elmúlt három évben
egyébként összesen öt vizs-
gálatot tartott az Állami
Számvevôszék Sopronban. A
gazdálkodás átfogó ellenôr-
zésérôl készített jelentésben
megfogalmazott javaslatok
33 százaléka valósult meg. A
költségvetés tervezése során
érvényesítették az óvatosság

számviteli törvény alapelvét,
felülvizsgálták az ingatlan-
vagyon kataszter-nyilvántar-
tását. Csak részben valósult
meg viszont a számviteli po-
litika és a számlarend aktu-
alizálása, valamint nem rög-
zítették a kötelezô és az ön-
ként vállalt feladatok körét.
Hibának rótta fel az ÁSZ azt
is, hogy az önkormányzat
nem tekintette át széleskö-
rûen a középfokú oktatás
helyzetét.

A hiányosságok megszün-
tetése érdekében a január
25-iki közgyûlésen a képvise-
lô-testület intézkedési ter-
vet fogadott el. ��

Három év alatt 
ötször vizsgált az ÁSZ

Politikai bombák is robbantak az év
elsô közgyûlésén. Bár nyugodtan, iz-
galommentes témákkal indult a testü-
let munkája, az ülés végére felforróso-
dott a hangulat. A januári rendes ülést
rendkívüli közgyûlés követte – rendkí-
vüli témákkal: fegyelmi ügy, ÁSZ-vizsgá-
lat, majd a perek indítása miatt ütköz-
tették pro és kontra véleményeiket a
bal- és a jobboldal képviselôi.

BOROS LÁSZLÓ (MSZP) RÁDONYI LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP)

FOTÓK: MAGASI 

PONGRÁCZ ATTILA (FIDESZ–KDNP)
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Hûtlen kezelés és csalás
gyanúja miatt indít polgári

peres és büntetôeljárást a
soproni városvezetés

ismeretlen tettesek ellen.
Nevek nem ismertek, annyi

bizonyos, hogy a felelôsöket
az elôzô városvezetôk

között keresik. A vád többek
között: nagy értékû ingatla-
nok áron aluli értékesítése,

ezzel több száz milliós
vagyonvesztés okozása

Sopronnak.

A városvezetés közgyûlési
felhatalmazással feljelentést
és polgári pereket kezdemé-
nyez ismeretlen tettes, tette-
sek ellen az elôzô ciklus által
indított nagy értékû beruhá-
zásokkal megvalósult vagyon-
vesztés miatt.

– Választási programom-
hoz hûen feladatomnak te-
kintettem az önkormányzat
és intézményeinek vagyoni
helyzetérôl objektív képet
nyerni – mondta el dr. Fodor
Tamás polgármester, majd
hozzátette, a vizsgálatok a fel-
tételezetteknél is megdöb-
bentôbb helyzetet tártak fel.

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester elmondta, a legna-
gyobb jogsértést és vagyon-
vesztést a Petôfi téri mélyga-
rázs ügye jelentette. A szer-
zôdés olyan feltételeket rög-
zít, mely szinte az összes moz-
zanatában törvénytelen, más-
részt minden eleme kizáró-
lag a befektetô érdekeit szol-
gálja. Sopron a szerzôdés ér-
telmében kifizetné a teljes
felépítési és bekerülési költ-
séget, anélkül, hogy a szer-
zôdés lejártakor meg tudná

szerezni a garázs tulajdonjo-
gát. Ráadásul egy magántár-
saság földhasználati és elôvá-
sárlási jogot szerzett a város
közterületére, mely fokozott
védelem alatt áll, tehát jogi-
lag sem eladni, sem megter-
helni nem lehetne.

A polgármester megemlí-
tette további három nagy ér-
tékû soproni ingatlan áron
aluli értékesítését is. Az Ist-
vánbíró utcai óvodaépület, a
Rét utcai irodaház és az egy-
kori hulladéklerakóból egy
másfél hektáros terület ér-
tékesítése mindössze 78 mil-
lió forint bevételt hozott a
városnak, holott a becsült for-
galmi értékük együttesen
meghaladja a 175 millió fo-
rintot. Dr. Fodor Tamás pol-
gármester ezt követôen rá-
tért a Fészek Apartmanház
– vagyis a Lövér körút 33. –
adásvételi eljárásával meg-
valósult vagyonvesztés téma-
körére. – A Sopron Holding
Zrt. a korábbi városvezetés

jóváhagyásával megszerezte
az épület tulajdonjogát. Kö-
rülbelül 800 millió forintot
fizettek az ingatlanért, annak
ellenére, hogy a valós piaci
érték nem haladja meg a 600
milliót.

A polgármester elmond-
ta, polgári perek és büntetô-
eljárás indításával kezdemé-
nyezik a felelôsségre vonást.
A vád hûtlen kezelés és csa-
lás gyanúja, konkrét nevek
egyelôre nem ismertek. ��

A jobboldal számonkér, 
a bal tiltakozik

Walter DezsŒ volt polgármester a vádakra reagálva kijelentet-
te: a korábbi városvezetés és a polgármesteri hivatal minden cse-
lekedetét, szerzŒdését vállalja. Ugyanakkor légbŒl kapottnak,
egyoldalú valótlanságoknak nevezte az elhangzottakat. Állítja,
az MSZP-SZDSZ koalíciós városvezetés megállította a vagyon-
vesztést, és jelentŒsen gyarapította Sopront.  – Ha lesznek perek,
állunk elébe, de számolni kell azzal, hogy leállnak a folyamatban
lévŒ beruházások, s jelentŒs kár éri Sopront – mondotta. 
– Amennyiben becsületembe gázolnak, akkor peres eljárást in-
dítok. Kalmár István volt alpolgármester szerint ha lesznek peres
eljárások, kiderül, hogy nem valóságos, hanem kreált ügyekrŒl van
szó. Kiállt a volt városvezetés mellett Kóczán Zoltán, az SZDSZ helyi
elnöke is, kijelentve, vállalják a felelŒsséget.

FOTÓ: MAGASI 

Walter Dezsô szerint valótlanság
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– Amióta városvezetô, nyil-
ván alaposan megváltoztak a
hétköznapjai. Talán korábban
is kel, de valószínûleg késôbb
fekszik le...

– Valóban megváltozott a
napirendem, de nem annyira,
mint gondolná. Sokáig vagyok
bent ugyan a hivatalban, de
az egyetemrôl sem értem
haza korábban este 7–8 órá-
nál. Igaz, közben hazamen-
tem ebédelni, tanultam a gye-
rekeimmel és csak azután
mentem vissza. Ezt most nem
tehetem meg... De csak fél

órával kelek elôbb. Én sem
vagyok született polgármes-
ter, bele kell tanulnom a fel-
adatokba. Az elsô idôszak-
ban arra is sok idôt kellett
szánnom, hogy feltérképez-
zem a helyzetet, a körülmé-
nyeket. Ezen már túl vagyok,
úgyhogy a közeljövôben – re-
ményeim szerint – már opti-
málisabb idôbeosztással dol-
gozhatom.

– Számított ilyen sok mun-
kára?

– Igen. Nem tudtam, de
sejtettem, hogy a polgármes-

terség nem nyolcórás állás.
De én szeretek dolgozni. A
feladataimat komolyan ve-
szem, s csak teljes gôzzel
tudok teljesíteni. A környeze-
tem maximalistának mond, s
ezt én vállalom is. Hogy ez
áldás vagy átok, azzal nem
foglalkozom.

– Az egyetemi lét azért a vá-
rosházihoz képest – a kívülál-
ló számára – idillikusnak
tûnik...

– Ott is sokat dolgoztam.
Az oktatás mellett kutatással
is foglalkoztam, s ez sem az a
tevékenység, amit négykor
abba lehet hagyni. Igaz, töb-
bet lehettem a gyerekeimmel.
A fiúk, akik ma már 23 és 21
évesek, már tudtak olvasni,
mire iskolába mentek. Hiszen
az apjuk nemcsak a munkahe-
lyén, otthon is pedagógus volt.
A kislányom most 12 éves,
neki most nehezebb egy ki-
csit, de figyelek, hogy jusson
a családomra is idô.

– Mégis felcserélte a hiva-
tását a politikára, a városve-
zetésre. Milyen szándék ve-
zette?

– A választ messzebbrôl
kell kezdenem. Olyan jobb-
oldali gondolkodású család-
ban nôttem fel, ahol a keresz-
tény, nemzeti értékek maguk-
tól értetôdô természetesség-
gel ivódtak belém. Édesapám
'45 elôtt katonatiszt volt, a bá-
tyámnak '56 után menekül-
nie kellett. Nem volt könnyû
a helyzetünk, mégsem „cse-
réltük le” ezeket az értéke-
ket. Sôt! Csak erôsödtek ben-
nünk! Talán ez is az oka, hogy
én a rendszerváltást óriási
jelentôségû, felemelô ese-
ménynek éltem meg. Persze
akkor még otthonról figyel-
tem az eseményeket, mind-

„A soproniak lesznek
MAXIMALISTÁNAK ÉS TOLERÁNSNAK TARTJA MAGÁT SOPRON POLGÁRMESTERE, DR. FODOR TAMÁS, 
ÉS AZT VALLJA, DOLGOZNI CSAK SZÍVVEL-LÉLEKKEL, TUDÁSA LEGJAVÁT ADVA ÉRDEMES.

Már csendes a
polgármesteri hiva-
tal, amikor találko-

zunk. A szobák több-
ségében, a folyosó-

kon már a takarítók
dolgoznak, a polgár-

mesteri irodában
azonban még vendé-

get vár dr. Fodor
Tamás. A polgármes-
ter számára messze

még a nap vége.
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azt, amit a rendszerváltás ho-
zott ennek az országnak. A
kilencvenes évek végén aztán
úgy láttam, nem éppen jó
irányba haladnak a dolgok.
Akkor már tenni is akartam
a pozitív változások érdeké-
ben. Elôbb csak egy értelmi-
ségi kör tagjaként vettem
részt az együttgondolkodás-
ban, aztán mind több felada-
tot kaptam a politikai háttér-
munkában. Az elôzô ciklus-
ban a városfejlesztési bizott-
ság külsôs tagjaként is dol-
goztam.

– Gondolta akkor, hogy ha-
marosan polgármester lesz?

– Kezdetben nem, de a je-
lölésem nem egyik napról a
másikra történt. Részt vet-
tem a Fidesz helyi csoportjá-
nak a munkájában, tudtam,
ahogy a többiek is, csak ma-
gunk közül választhatunk jó,
az emberek számára hiteles
jelöltet. Amikor végül én ke-
rültem szóba, hagytak idôt
arra, hogy mérlegeljek, vé-
giggondoljam. Nem volt köny-
nyû döntés, bevallom. Bizott-
sági munkám során volt némi
rátekintésem az ügyekre, a
várospolitikára, de tudtam,

hogy a valóság azért más, ne-
hezebb. De ismerem magam,
s bíztam abban, a teherbírá-
som és a munkatársaim se-
gítsége elég lesz.

– Apropó, munkatársak!
Egy részüket nyilván válasz-
totta, a többieket, fôleg a hiva-
tal szakembereit „készen”
kapta…

– Az alpolgármestereket
még a választások elôtt én
kértem fel a feladatra, nél-
külük nem is vállaltam volna

a jelölést. A hivatal dolgozó-
inak a szemében láttam némi
riadalmat a váltás után. Az
elsô hónapokban megtapasz-
talhatták, hogy aki teljesít,
azzal szívesen dolgozom. Meg
is nyugodtak. Azt azért tisz-
táztuk, hogy megoldhatatlan
problémát nem ismerek. De
ezt is megértették, és úgy
érzem, egymás iránti kölcsö-
nös tisztelettel, a teljesít-
mény megbecsülésével folyik
a közös munka.

– Nyugodt, kiegyensúlyo-
zott, higgadt ember benyomá-
sát kelti. Tényleg ilyen, vagy
mint polgármester szeretné
ezt a képet mutatni?

– Ilyen vagyok. Felkészül-
tem a feladataimra, és egyéb-
ként sem vagyok egy pánikba
esô ember.

– Vannak és lesznek, akik
körüludvarolják. Hogy viseli,
ha nem a munkájának, hanem
a rangjának szólnak az elis-
merések?

– A kizárólag tekintélyel-
vûséggel nem foglalkozom,
egyébként meg azt vallom, a
tekintélyt ki kell vívni.

– Kitôl fogad el kritikát,
egyáltalán: ki meri kritizálni? 

– Sopron lakói az én kriti-
kusaim.

– Korábban azt nyilatkoz-
ta, hogy mindenki polgár-
mestere szeretne lenni. Hogy
tudja megszólítani a balol-
dali és liberális érzelmû vá-
lasztókat egy olyan testület
élén, ahol megvan a fideszes
többség?

– Úgy gondolom, jobb- és
baloldal között nincs az alap-
vetô célokban különbség.
Mindkét politikai erô a város
és az itt élôk jobbulását akar-
ja. A különbség abban áll,
hogy ezt milyen eszközökkel,
milyen úton járva érjük el. 

Az az értékrend, amit szá-
momra a jobboldal képvisel,
meghatározza a cselekedete-
imet. Ez egy vezérelv, amitôl
nem akarok eltérni. De ebben
az is benne van, hogy mind-
annyiunk érdekét szolgálom,
az összes soproniét, pártál-
lástól függetlenül. Hogy mit
teszek ezért? Például szeret-
nék mindenkivel kommuni-
kálni, a szándékokat és tette-
ket megértetni és elfogadtat-
ni az érintettekkel, azaz a
város lakóival. 

A nyilvánosság a demokrá-
cia garanciája, ezért fontos-
nak tartom a soproniak tájé-
koztatását.

Nagy Márta

az én kritikusaim”

FOTÓ: MAGASI 
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A ciklus ifjú képvise-
lôje, Biczi László „fôál-

lású” politikus. Kihasz-
nálja a rugalmas mun-

karend adta sok szaba-
didôt, melyet felesé-
gével és gyerekeivel, 

a két és fél éves 
Danival és az éppen

elsô osztályos Doroty-
tyával tölt. Szeret

túrázni és nagyokat
sétálni, de a munka és
a család mellett néha

egy-egy fallabda-
meccsre is jut idô.

Biczi László – jóllehet elsô
ciklusát tölti képviselôként
a soproni közgyûlésben –
mégsem teljesen új arc a vá-
rosháza épületében. Az elôzô
városvezetés idején önkor-
mányzati tanácsadóként segí-
tette Hruby József alpolgár-
mester munkáját. Az eltöltött
három év alatt „kóstolt bele”
igazán a város politikájába,
ezúttal pedig – immár képvi-
selôként – a szocialisták frak-
cióját erôsíti.

FÔÁLLÁSÚ KÉPVISELÔ

– Fôállásban politizálok,
hiszen tanácsadóból lettem
aktív politikus, de téved, aki
azt gondolja, hogy a képvise-
lô munkája kimerül a havon-
ta egyszer esedékes közgyû-
lésben – mondja Biczi Lász-
ló, majd hozzáteszi, a bizott-
sági elôkészítô munka olykor
nagyobb falatnak bizonyul,
mint maga a közgyûlés. – Két
bizottságban, a pénzügyiben,
valamint a szociális és egész-
ségügyiben dolgozom. Úgy
gondolom, ha valaki komo-

lyan akarja végezni ezt a
munkát és valóban tenni
kíván az ôt választókért,
annak felkészültnek, tájéko-
zottnak kell lennie. Nem elég
és nincs is értelme csupán
„beülni” a közgyûlésbe.

KONYHÁBAN

KUKTÁSKODIK

Biczi László kihasználja a
kötetlen munkaidôt, és ha te-
heti, minél többet szán csa-
ládjára a szabadidejébôl. Ki
gondolná, de meglepôen há-
zias is. – Bár fôzni nem tudok,
a reggelit és a vacsorát min-
dig én készítem a családnak,
Timire, a feleségemre a házi-
munka többi része marad.
Amellett néha együtt készít-
jük az ebédet is. Illetve ô fôz,
én pedig a kukta szerepét töl-
töm be. Örülök, hogy leg-
alább a gyerekek számára
fontos reggeli és esti órák-
ban együtt tudunk lenni.

A képviselô két felszaba-
dult, boldog gyerek édesapja:
Dorottya hatévesen elsô osz-
tályos kisiskolás, az aprócska,

szöszi kislegény, Dani pedig
kétéves múlt. – Igyekszem li-
berális szellemben nevelni
ôket, fontosnak tartom, hogy
nyitottak legyenek a világra,
de legyen saját, kialakult vé-
leményük. Amíg „nem bont-
ják le a házat”,  gyakorlatilag
azt játszanak, azt csinálnak,
amit szeretnek. Szerencsére
nagy család a miénk, és jó a
kapcsolat a nagyszülôkkel és
a többi rokonnal, testvérek-
kel, unokatestvérekkel is.
Nyaranta legalább egyszer
leutazunk a Balatonra, szü-
leim révfülöpi hétvégi házá-
ba, ahol összegyûlik a széle-
sebb rokonság. Jó dolog ez a
kétlakiság, remekül ki lehet
kapcsolódni és a gyerekek is
jól érzik együtt magukat.

Fennmaradó szabad órái-
ban a képviselôt néha egy-
egy fallabdameccsre is rábe-
szélik barátai. Mint mondja,
korábban sûrûbben adódott
ideje rá, sôt, amatôr verse-
nyekre is benevezett több-ke-
vesebb sikerrel.

Cziráki

Politikus rokonok

Biczi László nem az egyet-
len a családból, aki politizá-
lásra adta a fejét: bár talán az
egyedüli, aki a mostani kor-
mányoldalt képviseli a helyi
közéletben.

– Csorna fideszes polgár-
mestere a nagybátyám, az
egykori KDNP-s városvezetô
pedig a nagynéném. De öcsém
apósa, dr. Zombori István pél-
dául a mostani soproni testü-
let tagja. 

Szoktuk is mondani, hogy
kis város Sopron, hiszen van
néhány rokoni szál a közgyû-
lésben – mosolyog a képvise-
lô, majd hozzáteszi, a kiéle-
zett helyzetekben ez a tény
néha pozitívum.

Biczi László büszke családapa



„Büszke vagyok arra,
hogy két kamasz gyer-

mekemnek olyan példát
mutatok, ami alapján

hitelesnek tartanak és
kényszer nélkül követ-

nek” – vélekedik Balogh
Judit, a soproni közélet

új tagja. A képviselôasz-
szony kedveli az ismeret-
terjesztô elôadásokat és

a történelmi regénye-
ket, de szabadidejében
természetesen fôzni is

szeret – baráti társasága
nagy megelégedésére.

– Kemenesmagasiban, egy
ezerlelkes Vas megyei falu-
ban, olyan családban nôttem
fel, ahol nem a meggazdago-
dás, hanem a becsületes
munka alapján a tisztes meg-
élhetés volt a cél – emlékezik
vissza gyermekéveire Balogh
Judit, a soproni képviselô-tes-
tület új tagja, aki „civilben”
a Hunyadi-iskola tanítónôje.
– Szüleim, nagyszüleim iparo-
sok voltak, és én azt tanul-

tam tôlük, hogy a közösség
szolgálata minden esetben
az egyéni érdekek elôtt áll.
Ezt a szemléletet ismerte el
a faluközösség azzal, hogy
édesapámat egy régebbi cik-
lusban polgármesterré vá-
lasztották.

FONTOS ÉRTÉKREND

Érdeklôdô és nyitott va-
gyok a közélet ügyeire, ez mo-
tivált, mikor úgy döntöttem,
politikai szerepet vállalok.
Nem egyéni célok vezéreltek,
hanem az, hogy kiálljak egy
számomra fontos értékrend
mellett. Olvasmányaimban is
szívesen választok közéleti
témájú írásokat – teszi hozzá
a mosolygós tanítónô. – Pél-
dául az újságosnál soha nem
nôi magazint kérek, inkább
a polgári-keresztény-konzer-
vatív hetilapokat részesítem
elônyben. Kedvelem a törté-
nelmi témájú regényeket, a
szakirodalmat.

Balogh Judit három és fél
éve – válása óta – egyedül ne-
veli két tinédzser gyermekét,
a tizennyolc éves Mártont, aki
informatikusnak készül és a
tizenhat esztendôs Anna Jú-
liát, aki néptánccal és nép-

rajzzal foglalkozik. – Szeren-
csém van velük, mindketten
érdeklôdô és szorgalmas gye-
rekek, ugyanakkor támaszt is
jelentenek a mindennapok-
ban, a nehézségek leküzdé-
sében. Büszke vagyok arra,
hogy két kamaszodó – azaz
kritikus korszakát élô – fiatal
számára olyan példát tudok
mutatni, ami alapján hiteles-
nek tartanak és kényszer nél-
kül követnek. Sok közös prog-
ramot tudunk szervezni,
mivel az érdeklôdési körünk
hasonló. Mindannyian ked-
veljük például a különbözô
ismeretterjesztô elôadáso-
kat, szívesen hallgatjuk Szir-
bek István mûvészettörté-
nészt a Liszt Szalonban. 

LELKES

PROGRAMSZERVEZÔ

A képviselônô maga is lel-
kes programszervezô, szíve-
sen végzi a különbözô össze-
jövetelek háttérmunkáját. 
– Most éppen a szülôi bált ké-
szítjük elô a Berzsenyiben,
ahol a szülôi munkaközösség
tagja vagyok – teszi hozzá Ba-
logh Judit. – Az elmúlt évek-
ben három – nemzeti ünnepe-
inkhez kapcsolódó – Fidesz-

megemlékezést állítottam
össze, amelyeket a Hûségkút-
nál tartottunk.

NEVELNI ÉS NÖVELNI

Munkahelyén, a Hunyadi
János Evangélikus Általános
Iskolában az egyik harmadik
osztály osztályfônöke. – Cé-
lom, hogy a gyermekek vidá-
man, könnyedén tanuljanak.
Törekszem rá, hogy a lehetô
legjobban segítsem a tan-
anyag megértését. Annyi és
olyan házi feladatot adok,
amire ha rápillant egy gyer-
mek, nem rémül meg, nem
büntetésnek érzi. Nevelni és
növelni szeretném ôket, nem
oktatni csupán: jó lenne, ha
boldog, sikeres, a közösség
számára is értékes felnôttek-
ké válhatnának! Az ilyen
korú gyerekekre még az ér-
zelmeiken keresztül lehet
hatni. Ugyanakkor már elég
okosak és tájékozottak ahhoz,
hogy felkelthessük az érdek-
lôdésüket az élet azon terüle-
tei iránt, amelyeket a tantár-
gyak közvetítenek.

Otthonába gyakran hívja
meg a barátait, ilyenkor
finom falatokkal kényezteti
ôket. Kreatívan készíti az éte-
leket, a recept csak kiindulá-
si pont. Jelszava: olcsón fi-
nomat! C. V.
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„Kerékpárosok városa”

Ha ideje engedi, szívesen
végez kézmûves-tevékenysé-
geket, kézimunkázik, elsôsor-
ban a családnak és a barátok-
nak.  – Közlekedési eszközöm
a kerékpár, s van egy ál-
mom… arról, hogy Sopron a
levegô tisztaságának megóvá-
sa és az egészség megôrzése
okán, egyszer, valamikor a ke-
rékpárosok városa is lesz! 
– búcsúzik a képviselônô.

Hiteles példakép
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Színes és érdekes válasz-
tókörzet a hetes. Van itt

minden: üdülôövezet,
kertek, családi házak,

sorházak, mûemlékek,
intézmények, még ipar is.

De a legfontosabb az a 3.772
itt élô, akiknek ebben a

körzetben van a legszûkebb
otthonuk.

Az egyik legnagyobb terü-
letû körzet a hetes számú,
amely magában foglalja a Vi-
rágvölgyet, a Bécsidomb és
Uszoda utca környékét, a Po-
zsonyi utat, a Tómalmi üdü-
lôövezetet, a János-telepet és
Sopronkôhidát is. Nem elég,
hogy nagy a választókerület,
a külön-külön kis városré-

szek, amikbôl összeáll, más
és más sajátságokkal bírnak.
Mert ugye egészen más prob-
lémával küzd a Szent Mihály-
domb lakója, mint mondjuk a
tómalmi nyaraló tulajdono-
sa. Nincs is könnyû helyzet-
ben a választókörzet önkor-
mányzati képviselôje, dr.
Simon István.

– Az a szép ebben a kör-
zetben, hogy változatos. A
Virágvölgy egy része már
igazi kertváros, a másik fele
viszont még csendes kertek-
bôl áll. Összességében egy
fejlôdô városrész, amire na-
gyon oda kell figyelni. Itt
már folyamatban van a csa-
tornaépítés, az utak rend-
betétele. A Szent Mihály
utca környéke óvárosias,
egészen más miliôt nyújta-

nak az ódon épületek. Az
Uszoda utca, a Tómalom
utca környéke családi házas
övezet, itt az infrastruktúra
fejlesztése a feladat. 

Megint egészen más a Tó-
malom, ahol a környezô há-
zakat üdülôtelepnek hívjuk
ugyan, de már rég nem üdül-
ni, hanem inkább lakni, élni
járnak oda nagyon sokan.
Az önkormányzatnak is ezt
figyelembe véve kell a fej-

lesztéseket meglépnie. És
ide tartozik még Sopronkô-
hida, a fegyházról híres te-
lepülésrész, megint csak na-
gyon is sajátságos gondok-
kal és örömökkel. Az élet itt
sokak számára a börtönhöz
kötôdik: vagy mert ott dol-
goznak, vagy mert az igaz-
ságügyi minisztériumtól
bérlik a lakásukat – sorolja
a tudnivalókat a hetes kör-
zetrôl dr. Simon István.

A hetes
körzet 
RÉSZÖNKORMÁNYZAT ALAKUL SOPRONKÔHIDÁN

DR. SIMON ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER, 
A HETES SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET KÉPVISELÔJE
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Dr. Simon István megfele-
lô infrastruktúra kiépítésével
szeretné a körzetében élôk éle-
tét komfortosabbá tenni. Köz-
lekedési csomópontok kiépí-
tését, jó autóbusz-közlekedést,
csatornarendszert, gázt, közvi-
lágítást, szolgáltatásokat sze-
retne itt látni, egyszóval biz-
tonságos és otthonos hetes
körzetet akar kialakítani.

A  képviselô jövôképe

Sopronkôhida és Tóma-
lom speciális helyzete egyér-
telmû. A várostól messze, s
mégis közel, Sopronhoz tar-
tozva, de helyi gondokkal
küzdve „a börtön árnyéká-
ban” nehéz az élet. Legalább-
is abban az értelemben, hogy
a fejlôdéshez, a fejlesztéshez
figyelem kell és pénz. Az
utóbbi idôben sok fiatal köl-

tözött ide, épített szép, új
házat, de nincs például itt
még egy tér sem, ahol közös-
ségi rendezvényeket lehetne
tartani vagy csak egyszerûen
tologatni a babakocsit... To-
vább nehezíti a helyzetet,
hogy az utaknak, járdáknak

csak egy része közterület, a
másik a büntetés-végrehaj-
tás tulajdona. 

– Most nagy lépésre készü-
lünk, Kôhida életében, remé-
lem, jelentôs fellendülést
hoz, hogy megalakulhat a
részönkormányzat. Sopron-
kôhida és Tómalom ezzel bi-
zonyos kérdésekben önálló-
sághoz jut, a helyi ügyekben

hallathatja a hangját – mond-
ja a körzet képviselôje, aki
alpolgármesterként is igyek-
szik odafigyelni választóira.
– Az ajtóm mindig nyitva áll
elôttük, a fogadóórákon fel
is keresnek, de lakossági fó-
rumokat is tartok majd – ígéri

dr. Simon István, aki sokat
vár a részönkormányzattól.
Így van ezzel Prajczer Antalné
is. A fegyházban dolgozó sop-
ronkôhidai hölgy nem hallott
ugyan a részönkormányzat
tervezett megalakulásáról,
ám örömmel üdvözli annak
hírét. – Nagyobb figyelemre
lenne szüksége a település-
nek, s a helyiek jobban is tud-
ják, mire van szüksége az itt
élôknek. Például egy élelmi-
szerboltra, hogy ne kelljen
mindenért Sopronba járni –
mondja Prajczer Antalné. ��

Itt a nagy 
lehetôség
a településnek

– A részönkormányzat
megalakulásában nagy le-
hetôségeket látok, persze
minden attól függ, milyen
aktivitással dolgoznak majd
tagjai a köz érdekében – vé-
lekedik WWeeiinnaacchhtt  JJóózzsseeffnnéé,,
Sopronkôhida egyetlen köz-
intézményének, az óvodá-
nak a vezetôje. Bár nem a
településrészen él, 24 esz-
tendeje dolgozik itt, s
nemcsak megismerte, meg
is szerette a sopronkôhi-
daiakat. 

A házigazda büszkesé-
gével mutatja a valóban ott-
honos, barátságossá vará-
zsolt óvodát, ahová 41 gyer-
mek jár. Az épületet 1898-
ban fegyencek építették,
errôl ma is tanúskodik egy
gerenda a padláson. Ere-
detileg iskola volt, s a tan-
termek mögé egy kápolnát
is emeltek. 

A kôhidaiak és a Tómal-
mon élôk vasárnaponta újra
ide járhatnak misére, mi-
után az évtizedekig raktár-
nak használt épületrészt
felújították és SSzzeekkeerreess
JJáánnooss fertôrákosi plébános-
nak köszönhetôen újra ren-
deltetésszerûen használhat-
ják a hívek.

– A kápolna és az óvoda
közös épülete jelenleg az
egyetlen közösségi hely,
ahol a településen élôk ösz-
szejöhetnek. A környékre
nagyon sok fiatal pár költö-
zött, a gyerekek száma is
növekszik, igény lenne rá,
hogy programokkal, közös
rendezvényekkel szorosab-
bá tegyük a közösséget.
Eddig az óvoda látta el ezt a
kultúrmissziós tevékenysé-
get, a részönkormányzat
megalakulása ezen a téren
is sokat segíthet majd. 
– mondja a vezetô óvónô,
Weinacht Józsefné.

ÓVODAI JÁTÉKOK A BÖRTÖN ÁRNYÉKÁBAN

A KÁPOLNA ÚJRA KÖZÖSSÉGI HELY LETT

FOTÓ: MAGASI 
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Az év elejétôl négyzetmé-
terenként száz forinttal csök-
kent az építményadó, a vál-
lalkozások kommunális
adója ugyancsak száz forint-
tal lett kevesebb. 

Az önkormányzat ezzel a
lépéssel a cégek kiadásait kí-
vánta csökkenteni.  Az orszá-
gos megszorító intézkedések
nemcsak a lakosságot, hanem
az önkormányzatokat és a vál-
lalkozásokat is érintik. Az év

eleji áremelkedések hatása
már érezhetô. A cégek kiadá-
sai tovább növekedtek. Az ön-
kormányzat az elmúlt év
végén úgy döntött, hogy ha
csak kisebb mértékben is, de
csökkenteni fogja a vállalko-
zások kiadásait. Az adó mér-
tékének már kismértékû
csökkenése is ösztönzô ha-
tással lehet a vállalkozások-
ra, a foglalkoztatás növelé-
sére. Az elôterjesztést a köz-

gyûlés elfogadta. A városhá-
zán úgy vélik, az építmény-
adó aránytalanul magas ter-
het ró az üdülôtulajdonosok-
ra, ezért az a korábbi négyzet-
méterenkénti 500 forintról
400-ra csökken. A változás el-
sôsorban azoknak jelent fon-
tos megtaka-
rítást, akik
valamilyen
oknál fogva
nem tudják
átminôsíteni
üdülôjüket,
ugyanakkor
rendeltetész-
szerûen la-
kásként hasz-
nálják azt. 

Természe-
tesen minden

helyi adó nagyobb mértékû
csökkentése is indokolt és a
lakosok, illetve a vállalkozá-
sok számára elônyös lenne,
de a költségvetés helyzeté-
ben – egyelôre – többre nem
vállalkozhatnak az önkor-
mányzatnál. ��

A kisgyermekes családok
jelentôs utazási kedvezményt
vehetnek igénybe január el-
sejétôl Sopronban. Minden-
hol, ahol háromévesnél fiata-
labb gyermeket nevelnek, az
egyik szülô vagy törvényes
képviselô bérletének árát
utólag megtéríti az önkor-
mányzat. A megvásárolt bér-
leteket a szociális irodában
kell leadni egy formanyom-
tatvánnyal együtt. A szüksé-
ges pénzt a hivatal utólag
postán vagy banki átutalás-
sal egyenlíti ki. Fontos, hogy
a fényképes utazási igazol-
vány számát is ráírják a bér-
letre.

Minden bizonnyal népsze-
rû lesz ez a kedvezmény a
kisgyermekes családok kö-
rében. A városházán úgy szá-
molnak, a lehetôség 1.500
családot érint. Minderre az
önkormányzat 45 millió fo-
rintot fordít. A helyi járatos
autóbuszokon a viteldíjak át-
lagosan 6,2 százalékkal emel-
kedtek, az önkormányzat a
családoknak szóló kedvez-
ménnyel próbálja enyhíteni
a kisgyermekeket nevelôk ki-
adásait. ��

Változások: Ösztönzik a vállalkozásokat

Csökkentek 
az adóterhek

A háromévesnél fiatalabb gyermeket nevelô családokból egy fô
ingyenesen utazhat a soproni helyi járatos autóbuszokon. A támo-

gatási kérelmeket a szociális irodában lehet leadni.

Kedvezményesen
utazhatnak a kisgyermeket
nevelô szülôk

Támogatás: A családok kiadásait szeretnék csökkenteni

FOTÓ: MAGASI DÁVID



Iratok, akták, térképek az
asztalokon, sokkal inkább a

munka sûrûjében evezô
szakember, mint egy nyug-

díjba készülô vezetô irodájá-
nak néz ki. Pedig Szóka

Sándor, az önkormányzat
városüzemeltetési irodájá-

nak csoportvezetôje decem-
ber 30-a óta felmentési

idejét tölti.

– Bizony – mosolyodik el –,
június 30-tól hivatalosan
nyugdíjban leszek, 44 évi és
22 napi szolgálat után.

De induljunk az elejétôl.
Szóka Sándor Pápán szüle-
tett, Székesfehérváron végez-
te el az útépítô technikumot.
A soproni városháza akkori
városüzemeltetésérôl hívta
elôdje, Breitenbach Ferenc,
az irodára ugyanis fiatal szak-
embert keresett az útügyi fel-
adatok ellátására.

– 1963. június 20-án kerül-
tem Sopronba, azóta ugyan-
azon a területen dolgozom.
23 évig egy szobában, egy asz-
talnál ültem, 1986-ban cse-
réltem szobát az osztályon
belül. 1995-ben áthelyeztek
a mai városüzemeltetési iro-
dára és azóta itt vagyok –
mutat körbe Szóka Sándor. –

Városüzemeltetési csoport-
vezetôként dolgozom, a közle-
kedés, az útfelújítások és az
üzemeltetés a feladatköröm.
Ezenkívül mint csoportveze-
tô egyéb feladatokkal is fog-
lalkozom, például a park-
fenntartással  és a közterüle-
tek mindenféle ügyes-bajos
dolgával.

– Az igazi dolgos napjaim
azonban december 30-ával
lezárultak – mondja Szóka
Sándor. – Most a feladatok át-
adásában, az utódok betaní-
tásában segédkezem. Telje-
sen nem szeretnék elszakad-
ni a munkától, ha kérik, szí-
vesen besegítek késôbb is.

De június végétôl az elsô a
család lesz. – Feleségem a
kolléganôm volt, ô a pénzügyi

osztályon dolgozott 1972-ig,
majd az egészségügyi szakis-
kolába került és onnan is
ment nyugdíjba. Két felnôtt
gyermekem van, a lányom az
idôsebb, az ô családjából szü-
letett az elsô unokám, aki
már 12 éves. A fiamnak egy 7
éves lánya és egy 4 éves fia
van, s hamarosan várjuk itt a
negyedik unokámat is. 

A család és munka mellett
marad idô a hobbira is: – Fel-
virágoztathatom végre a ker-
temet – meséli. – Nagyon sze-
retek kertészkedni. Emellett
szeretném megalakítani a
Közlekedéstudmányi Egye-
sületen belül a nyugdíjas cso-
portot, ahol segítségnyújtást,
tanácsadást vállalunk útügyi
kérdésekben. B. Á.
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Megújul 
a hivatal
A jelenkor követelmé-
nyeinek megfelelôen
alakítják át a polgár-
mesteri hivatalt. 
A cél az egyszerûbb 
és hatékonyabb 
ügyintézés. 
Külsô és belsô szakemberek-
kel együtt állítja össze a vá-
rosvezetés azt a tervet, amely-
nek alapján átalakítják a sop-
roni polgármesteri hivatalt. A
struktúra átláthatóbb, a mûkö-
dés gyorsabb és hatékonyabb
lesz, erôsebb szerepet kap a
szolgáltató jelleg és az ügy-
félbarátság. Ugyanakkor az át-
alakítás nem titkolt célja az is,
hogy kevesebb költséggel, ki-
sebb energiaráfordítással jobb
teljesítményre sarkallják a hi-
vatalt. Az irodák jelenlegi
munkabeosztását is felülvizs-
gálják, fôként annak érdeké-
ben, ne legyenek átfedések a
tevékenységi körökben.

A Soproni Közélet rákérdezett
a létszámleépítésre is. Meg-
tudtuk, a hatékonyság egyik fô
szempontja a gazdaságosság,
azaz a személyi költségeket
minden valószínûség szerint
csökkenteni fogják. Hogy mi-
lyen mértékben kell létszám-
leépítésre számítani? Mivel
még kidolgozás alatt áll a ter-
vezett átalakítás, erre a kér-
désünkre még nem tudtak vá-
laszt adni.

A 60-as években minimális fejlesztést engedélyeztek Sopronnak – meséli a kezde-
tekrôl Szóka Sándor: - Egyrészt határváros volt, másrészt csak másodlagos lehetett Gyôr
után. Néhány nagy beruházás mégis indulhatott. 1965-ben kezdôdött például a Lövér
körút átépítése, városiasítása. – Talán a korombeliek emlékeznek még, az akkoriban
négy méter széles, cseresznyefákkal szegélyezett utca volt. Nagy feladatot jelentett – mond-
ja Szóka Sándor. – Ahogyan az Ady Endre utca átalakítása is, mely 1969-ben indult. Egy
kilométer hosszan a Rák patakot is be kellett fedni. 

Napjainkban jelentôs feladata például a körforgalmak létrehozása, a Várkerület kétirá-
nyúsításának koordinálása, részt vesz az M85-ös északi elkerülô út elôkészítésében, az en-
gedélytervek készítésében, sôt, közremûködött az észak-déli összekötô út tervezésénél is.
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SZÓKA SÁNDOR ÉLETÉBEN NYUGDÍJASKÉNT AZ ELSÔ HELYRE AZ UNOKÁK KERÜLNEK.

FOTÓ: MAGASI DÁVID

Szóka Sándor 44 évet
dolgozott a városházán
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Nagy utat tettek meg a ma-
gyar kereskedelmi és ipar-
kamarák az öt évvel ezelôtt a
kormányzat és a közvélemény
számára készült kamarai
szakképzésfejlesztési kon-
cepció útjára bocsátása óta.
Ez a társadalmi kezdeménye-
zés alapvetôen azt célozta
meg, hogy a magyar szakkép-
zésben végre beinduljanak
azok a gazdálkodó szerveze-
tek, vállalkozások által várt
és óhajtott folyamatok, vál-
tozások, amelyek a szakkép-
zés által elsôdlegesen a gaz-
daság, a munkaerôpiac igé-
nyeinek magasabb színvona-
lon történô kielégítését kí-
vánják elérni. Szerencsés
helyzet, hogy ebben a kor-
mányzat – felismerve a tár-
sadalmi-gazdasági szükség-
szerûséget – mindvégig foga-
dókész partnernek bizonyult,
ezért ma elmondhatjuk, hogy
a kereskedelmi és iparkama-
rák mint a gazdaság képvise-
lôi fokozatosan egyre na-
gyobb lehetôséget kapnak a
szakképzés irányításában, ko-
ordinálásában, – de termé-
szetesen, ami ezzel együtt jár:
nagyobb a felelôsségük is. 

Így jutottunk el rövid né-
hány év alatt a mai helyze-

tig, ami természetesen még
messze nem a végleges álla-
pot: a soproni kistérségben
jelenleg 350 tanulószerzôdés
alapján folyik a tanulók gya-
korlati képzése; évente átla-
gosan 10 szakmában 200–220
tanuló fiatal számára szer-
vezzük meg a kamarai szint-
vizsgát; 40–50 képzôhelynél
végezzük el a felügyeleti el-
lenôrzést, akkreditációt; ez
évtôl újabb 11 szakmában 
(összesen már 27-ben) a ka-
mara dolgoztatja ki a szak-
mai és vizsgakövetelménye-
ket; egyúttal ezekben a szak-
mákban 2007-tôl a kamara de-
legálja a szakmai vizsgabi-
zottság elnökét.  

Mechle Károly

SZAKÁCSTANULÓ SZINTVIZSGÁN

Pályázók és pályázatírók klubjának ülése: 
2007. február 8., csütörtök 17 óra, Sopron, Deák tér 14. 
Pályázati tájékoztató:
2007. február 22., csütörtök 16 óra, Sopron, Deák tér 14.

2007. február 6., kedd 14.00
óra. Sopron, Deák tér 14. Témák:
Az elektronikus adóbevallással
kapcsolatos teendôk, A 2007.
évi adó- és tb-változások.

Közgazdász Klub ülése

Konzultációk pályázatokról

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamra elérhetôségei:
9400 Sopron, Deák tér 14. Tel.: 99/523-570 Fax.: 99/523-572

E-mail: svkik@t-online.hu Honlap: www.svkik.hu

„ Jó a’ Gazdagság, de job
a’ Mesterség: mert ha a

gazdagság elvész is,
megmarad a’ Mesterség”.

(Debreceni szappanos
céh, 17. század)

Kedves
Olvasó!
A Soproni Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnökeként örömmel
köszöntöm Önt a lap kamarai
oldalán.

A jövôben nemcsak szót kér, de
kap is a gazdaság a város új lap-
jában. A partnerség és együtt-
mûködés jó lehetôsége ez a vá-
rosvezetés és a gazdaság ön-
kormányzata között.

Az 1850-ben Magyarországon
elsôként alapított soproni ka-
marát jellemzô folyamatos kez-
deményezôkészség jelzi, hogy
a gazdaság soproni szereplôi
mindig jelentôs közéleti szere-
pet vállaltak. Nagy szükség van
erre ma is, amikor a magyar

gazdaság folyamatai meglehe-
tôsen ellentmondásosak, a
szakmai kérdések politikai kön-
töst kapnak. Erre a helyzetre a
kamara, mint az általános gaz-
dasági érdekképviselet és ér-
dekérvényesítés letéteményese
egyetlen választ adhat: erôsíti
szakértôi munkáját, független-
ségét és értékrendjében eldön-
ti felelôsségét. Ennek szellemé-
ben kell megtalálnunk, hogy
hol van a határ az együttmûkö-
dés és a megalkuvás, a part-
nerség és a meghunyászkodás
között. 

A kamarának akkor van hitele,
ha megôrzi a függetlenségét!
Nem azt kell mondanunk, amit
hallani szeretnének, hanem
amit a vállalkozók éreznek!

Ennek felismerésére, érdemi
párbeszédre nyitott a soproni
kamara vezetése, amelynek
nyertesei a város gazdaságá-
nak tisztességes szereplôi és
maga Sopron lesz, hiszen sike-
res város csak sikeres gazdasá-
gi szereplôkkel képzelhetô el.
Követôkre várunk!

Horváth Vilmos 
kamarai elnök

„Szót kér a gazdaság”

Valódi
sikertörténet 
KAMARAI SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉS 
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Tízmilliós nagyság-
rendû az a megtakarí-

tás, amit az idei enyhe
télnek köszönhet a

városüzemeltetés. Nem
kellett havat tolni,

síktalanítani, megma-
radt a só és a benzin is.

Bár még nincs vége a
télnek, eddig kegyes volt
az idôjárás a soproniak
nagy közös pénztárcájá-
hoz. Nem kellett millió-
kat költeni az utak hó- és
síktalanítására, nem volt
szükség hómunkásokra,
túlórafizetésre, a tankok-
ban maradt a benzin és a

raktárakban maradhatott
a több tonna só. Január
végéig mindössze egyszer
volt szükség a síktalaní-
tásra. Bár az eszközök, a
gépek és az emberek ké-
szenlétben állnak, és
minden a városüzemel-
tetés rendelkezésére áll,
ha mégis beköszöntene a
zordabb idôjárás, az ed-
digi megtakarítás máris
tízmilliós nagyságrendû.
Remélhetôleg nem kia-
báljuk el a jó hírt, hiszen
lehet még áprilisban is
hó. De akkor már hosz-
szabbak lesznek a nap-
palok, s a napsugaraknak
több idejük jut a levegô
felmelegítésére... ��

Nyugdíjasoknak 5%, 
törzsutasoknak 5–7%
KEDVEZMÉNY!

SZÁZTORNYÚ PRÁGA
márc. 15., ápr. 6., ápr.
28., máj. 25., jún. 14.,
júl. 12., aug. 17., szept.
13., okt. 20.
Cesky Krumlov – Prága – Kar-

lovy Vary – Krusovice – Kutna Hora – Telc
4 nap autóbusszal, szállodában félpan-
zióval  . . . . . . . .48.500 Ft/fŒ-tŒl.

NÁRCISZÜNNEP BAD 
AUSSEE-BEN

jún. 2.
Gmunden – Hallsatt – Bad Ischl –
Bad Aussee 2 nap autóbusszal,
szállodában reggelivel  . . . . .
 . . . . . . . . . .23.900 Ft/fŒ

KRAKKÓ ÉS KÖRNYÉKE
máj. 10., aug. 17.
Krakkó – Wieliczka – Zako-
pane 4 nap autóbusszal, szál-
lodában félpanzióval  . . . .
 . . . . . . .55.000 Ft/fŒ

Fakultatív programok: Auschwitz; 
Czestochowa.

ERDÉLY ÉS A KÁRPÁTOK
máj. 23., júl. 12., szept. 6.
Nagyvárad – KŒrösfŒ – Kolozs-
vár – Segesvár – Fehéregyhá-
za – Sinaia – Brassó – Csíksze-
reda – Mádéfalva – Gyilkos-tó

– Békás-szoros – Csíksomlyó – Kézdivásár-
hely – Szent Anna-tó – TusnádfürdŒ – Farkas-
laka – Korond – Parajd – Marosvásárhely 7
nap autóbusszal, szállodában félpanzióval
 . . . . . . . . . . . . . . . .88.700 Ft/fŒ

Fakultatív program: gyimesi folklórest.

„AZ ITÁLIAI RENESZÁNSZ 
BÖLCSÔJE”

ápr. 5., máj. 10., júl. 4.,
aug. 8., szept. 3., okt. 19.
Firenze – San Gimignano – Siena
– Lucca – Pisa 5 nap autóbusz-
szal, szállodában reggelivel  ..

 . . . . . . . . . . . . . .66.000 Ft/fŒ-tŒl

DALMÁT KÖRÚT
máj. 13., jún. 17., szept.
9., szept. 30.
Zágráb – Plitvice – Split – Si-
benik – Trogir – Zadar 7 nap
autóbusszal, szállodában fél-

panzióval . . . . . . .97.500  Ft/fŒ-tŒl
Fakultatív program: Dubrovnik.

KIS OLASZ KÖRÚT
ápr. 30., okt. 1.
Firenze – Róma – Assisi – Pe-
rugia 7 nap autóbusszal, szál-
lodában reggelivel  . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . .124.000 Ft/fŒ 
Fakultatív program: Vatikán; Tivoli.

SVÁJCI KÖRUTAZÁS
máj. 13., jún. 24., júl.
12., aug. 5., szept. 9.
Innsbruck – Liechtenstein –
Luzern – Bern – Montreux –

Chillon – Lausanne – Genf – Chamonix –
Yvoire – Locarno – Lugano – Sondrio – Bol-
zano – Spittal, 7 nap autóbusszal, szál-
lodában félpanzióval  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .119.000 Ft/fŒ-tŒl

PÁRIZS ÉS A LOIRE 
VÖLGYE
ápr. 12., máj. 31., júl. 5., 

aug. 2., okt. 25.
Párizs – Versailles – Reims –
Strasbourg , 7 nap autóbusz-
szal, szállodában reggelivel
 . . . .117.000 Ft/fŒ-tŒl

Fakultatív program: Loire-völgy.

GÖRÖG KÖRÚT
máj. 18., jún. 23., aug.
16., szept. 13., okt. 13.
Meteorák – Athén – Epidau-
rosz – Mükéne – Korinthosz –
Olympia – Patrasz – Delfi –

Theszaloniki – Rila 
11 nap autóbusszal, szállodában félpan-
zióval, buszos utazás esetén: 
 . . . . . . . . . . . .156.000 Ft/fŒ-tŒl

buszos + repülŒs utazás esetén: 
196.000 Ft/fŒ-tŒl + reptéri illeték.

BALTIKUM, FINNORSZÁG 
ÉS SZENTPÉTERVÁR

jún. 24., júl. 16., 
aug. 6.
Varsó – Vilnius – Trakai – Run-
dale – Riga – Turaida – Tallinn
– Helsinki – Lappeenranta –

Szentpétervár – Pszkov 
13 nap autóbusszal, szállodában reggelivel,
buszos utazás esetén: 235.000 Ft/fŒ
buszos+repülŒs utazás esetén: 
278.000 Ft/fŒ + reptéri illeték.
Szolgáltatásaink: kísérŒ idegenvezetŒ, biz-
tosítások.

Keresse programfüzetünket 
irodáinkban: 
Lackner K. u. 1–3., tel.: 311-408 
Erzsébet u. 2., tel.: 312-455

Sopron, Lackner K. u. 1–3., tel.: 99/ 311-408;  Erzsébet u. 2. tel.: 99/ 312-455 
Kapuvár, Fô tér 18–21. tel.: 96/ 242-013

www.volantourist.hu • R-0357/92/1997.

MEGJELENT A 2007. ÉVI KÖRUTAZÁSOK KATALÓGUSUNK, BENNE EURÓPA 38 ORSZÁGÁBA 
75 FÉLE 2-15 NAPOS KÖRUTAZÁS 205 IDÔPONTBAN!
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Sokak véleménye szerint
Mészáros Tibornak a szakmai

életútja a garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti

Gasztronómiai Szövetség
soproni régióelnökeként

sikerre viszi elképzeléseit: a
helyi és országos szintû

vendéglátás színvonalának
emelését, a gasztronómia és

a turizmus kölcsönhatásá-
nak erôsítését.

– Sopronban negyvenhat
éttermet képvisel a nemzeti
gasztronómiai szövetség ré-
giós szervezete. Sok tekintet-
ben a soproni régió országos
szinten is zászlóvivô szere-
pet játszik, így például a to-
vábbképzések szervezésében
vagy épp szakmai könyvek,

tanulmányok írásában, ki-
adásában – kezdte Mészáros
Tibor régióelnök, aki vendég-
látó-ipari közgazdász és köz-
gazdász-tanári, illetve turiz-
mus szakközgazdászi diplo-
májával a tarsolyában már
eddig is számos felelôs meg-
bízatásnak tett eleget. Köny-
vet írt „Villásreggelitôl a gá-
lavacsoráig” címmel, s folya-
matban van a „Vendéglátó-
sok kézikönyve”, illetve „A
XXI. század gasztronómiája”
címû kötetek nyomda alá ren-
dezése. Ezen túlmenôen ta-
nulmányok, egyetemi elôa-
dások fûzôdnek nevéhez. 

– Régiós szervezetünk a
csúcsgasztronómiára törek-
szik – hangsúlyozta az elnök.
– Ennek keretében felkarol-
juk a legnagyobb tehetsége-
ket. Gálos István mestersza-

kács vezetésével gasztronó-
miai olimpiára, illetve világ-
bajnokságra küldtük legna-
gyobb reménységeinket, leg-
utóbb például 2006 novem-
berében Luxemburgba, ahol
ezüstérmet nyertek. Szakte-
rületünkön más és más, a köz
érdeklôdésére számot tartó
programokkal állunk elô,
ugyanakkor szeretnénk, ha a
városháza szervezett marke-
tingmunkával támogatná
gasztronómiai elképzelése-
ink megvalósítását, népsze-
rûsítését.

Mészáros Tibor kezdemé-
nyezésére most egy olyan tan-
folyamot szerveznek „vendég-
látás mestersége” elnevezés-
sel, amelyet – mint megtudtuk
–, kötelezôvé tesznek szerte
az országban. – Aktuális és
rendszerezett szakmai isme-

retek átadásáról szól a tan-
folyam, amelyen a Rotary
Sopron Club jóvoltából húsz
fiatal tehetség térítésmente-
sen vehet részt – említi Mé-
száros Tibor. A karitatív klub
ezzel a gesztussal hálálja
meg, hogy a gasztronómiai
szövetség soproni régiója té-
rítésmentesen négyszáz adag
étellel segítette a Rotary jóté-
konysági bálja sikerét.      G. M.
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A szakember elismerései 

Mészáros Tibor az oktatá-
si minisztérium vendéglátó-
ipari és idegenforgalmi sza-
kértôje. Jelenleg egy soproni
étterem tulajdonos ügyveze-
tôje, valamint neves büki szál-
loda igazgatóhelyettese. Élet-
pályáját Aranyjelvény, emlék-
érmék sora, éttermi mesteri
cím, aranyplakett és Schnitta
Sámuel Díj a Magyar Éttermi
Kultúráért kitüntetések fém-
jelzik.

A vendégvárás 
mesterségét oktatják
MÉSZÁROS TIBOR GASZTRONÓMIAI TOVÁBBKÉPZÉSEKET SZERVEZ

FOTÓ: MAGASI 
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Jó magyar szokás, hogy az
élethez nélkülözhetetlen ét-
keket nagy körültekintéssel ké-
szítjük és ugyanilyen odafigye-
léssel fogyasztjuk el. Enni jó! –
mondja a híradósból az ország
elsô számú médiaszakácsává
vált Stahl Judit, s mi osztjuk
ezt a véleményét. 

Épp ezért szeretnénk minél
több jó recept birtokában lenni,
amelyeket természetesen
megosztunk olvasóinkkal is.
Várjuk fôzési jótanácsaikat, re-
ceptjeiket, ötleteiket! 

Címünk: 9400 Sopron, Fô
tér 1. A borítékra kérjük, írják
rá: „Soproni Közélet – Recept”!

ÉTVÁGYGERJESZTÔ FALATOK A ROTARY BÁLON

Kreatív 
ínyencségek
Mészáros Tibor
éttermi mester
több étek kitalálója
is. Receptjeit több
soproni étterem
átvette, étlapon
tartja. Íme, néhány
közülük, öt-öt
adagra való össze-
tevôkkel.

ERDÉSZNÉ LEVES

Hozzávalók: 30 dkg vad-
szín, 15 dkg füstölt szalonna,
10 dkg petrezselyemgyökér,
15 dkg sárgarépa, 10 dkg
erdei gomba, 4 dl tejföl, 10
dkg sertészsír, 2,5 l húsleves,
citromlé, mustár, babérlevél,
feketebors egész. 

A zsíron megpirítjuk a
szalonnát, majd belehelyez-

zük a kockára vágott vadhúst,
a karikázott gyökeret és sár-
garépát. Némi pirítás után
adjuk hozzá a babérlevelet, a
szeletelt gombát. Mikor a
gomba levet eresztett és meg-
pirult, öntsük fel a húsleves-
sel. Természetesen a leves le-
gyen forró. Mustár, citrom-
lé, feketebors és só hozzáadá-
sával alakítsuk az ízeket. 

Mindenki szája íze szerint
komponálja az összetevôket.
Ha a hús átfôtt, következik
az utolsó lépés. A tejfölt liszt-
tel összekeverve készül el a
habarás, mellyel a levest
kellô sûrûségûre felfôzzük.
Kissé idôigényes a hús fôzé-
se miatt, de feltétlenül meg-
éri! Igényes ínyenceknek!

PULYKAMELL

OLIMPIA MÓDRA

Hozzávalók: 10 szelet puly-
kamellfilé, 10 db felezett ôszi-
barack befôtt, 10 db magozott
meggy, 5 dkg vaj, 5 dkg man-
dulapehely, 10 dkg fôtt burgo-
nya, 2 dl tejszín, 15 dkg trap-

pista sajt, só, némi liszt. Az
elôkészített pulykamellfilé-
ket kellôen átsütjük, majd
mandulamártással beborít-
juk. A felezett befôttet meg-
töltjük a meggyszemekkel.
Az így összeállított kalpago-
kat a hússzeletekre helyez-
zük, majd szép sajtszeletekkel
fedjük, ezután sütôben, vagy
salamanderben grillezzük.
Köretként ajánlható burgo-
nyapüré, párolt rizs, esetleg
burgonyakrokett.

BURGUNDI

TÚRÓGOMBÓC

50 dkg áttört túró, 10 dkg
olvasztott vaj, csipetnyi só, 2
tojássárgája, 10 dkg liszt, 5
dkg mandulapehely, némi
porcukor. Az összetevôket dió
nagyságú golyókká gyúrjuk
és mandulapehelyben meg-
pergetjük. 180 fokos olajban
illendô kisütni. Nagyon
finom csokoládé-, esetleg va-
níliamártással, de nagyon
szereti a házi lekvár különbö-
zô módozatait is. 

Van egy jó 
receptje?
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Dr. Molnár Eszter az
elôzô helyhatósági

választáson váratla-
nul robbant be a

közéletbe. Akik is-
merték, tudtak arról,

milyen nagy szívvel
és odaadással visel-

tetik szülôvárosa
iránt. Bár a doktornô

nem lett tagja az új
testületnek, ma is

odaadó lokálpatrió-
tának vallja magát.

– Évek óta ismerjük egy-
mást, de most már bevallha-
tom, nem tudtam politikai am-
bícióiról, s meglepôdtem, ami-
kor megtudtam: Molnár Eszter
doktornô MSZP-támogatással
indul a választásokon. Ez volt
2002-ben. Elsöprô gyôzelem,
s aki eddig az embereket gyó-
gyította, ott találta magát egy
politikai testületben. A négy
esztendô alatt mégis maradt
inkább szakember, mint poli-
tikus…

– Ez így van. Annak idején
engem is váratlanul ért a fel-
kérés, hogy vállaljam a je-
löltséget. Nem voltam párt-
tag, azóta sem lettem az. Po-
litikai ambícióim sem voltak.
A lehetôségen is sokáig gon-
dolkodtam, de gyôzött ben-
nem a Sopronért tenni akaró

városlakó – vállaltam. Ami-
kor bekerültem a testületbe,
kinyílt elôttem egy addig is-
meretlen világ. A város életé-
be, mûködésébe kaptam tá-
gabb betekintést, a döntések
háttere, az összefüggések, az
okok és következmények vál-
tak világossá. Nagy lelkese-
déssel vetettem bele magam
a munkába. Mûemléki prob-
lémák, szociális gondok, köz-
világítás, utak állapota – ezek
voltak a mindennapos elin-
téznivalóim az egyes körzet-
ben. És én meg is tettem min-
dent a problémák felszámo-
lásáért. Miközben, ez így igaz,
mégis igyekeztem távol ma-
radni a politikától.

– De miért?
– Az én idealizmusom az,

hogy jobb lenne, ha a közgyû-
lésben pártpolitikai érdekek
nélkül, szakemberek dönte-
nének a várost érintô dolgok-
ban. Mondom, idealizmus ez,
ahogy az élet ezt be is bizo-
nyította.

– Akkor milyen érzésekkel
tekint vissza képviselôsége
négy évére?

– Az összkép pozitív. Ren-
geteg tisztességes emberrel
ismerkedtem meg munka
közben, óriási segítséget kap-

tam a körzet ügyes-bajos dol-
gainak intézése közben a kép-
viselôtársaktól és a hivatal
dolgozóitól egyaránt. Persze
akadtak nehéz percek, ami-
kor a pártfegyelmet magam-
ra is kötelezô érvényûnek
éreztem; hiába nem voltam
párttag, mégis velük szerzôd-
tem a jó ügy érdekében. De
ezek eltörpültek a sikerek
mellett. Az egészségügyi bi-
zottság tagjaként is azokért
dolgozhattam, akik között év-
tizedek óta teszem a dolgom.
Egyébként pedig azt kell
mondanom, rendkívül tisz-
tességesek voltam velem
szemben a többiek: soha nem
erôszakoltak rám semmit.

– Változtatott valamit a
szemléletében a testületben
eltöltött négy esztendô?

– Feltétlenül! Ugyanolyan
lokálpatrióta vagyok, mint
régen, de már más látásmód-
dal. Képes vagyok távolabb-
ról, összefüggéseiben vizsgál-
ni például az egyes fejlesz-
téseket. Nem ragadok le ott,
hogy „jaj, megint fel van
túrva a város!”, hanem örü-
lök, hogy újra léptünk egyet
valami jobb felé. Még ha
rögös is az út, haladjunk
rajta! N. M.
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LövŒ, FŒ u. 203. tel.: 533-540, Sopron, Erzsébet u. 14. tel.: 329-505,
Sopron, Ógabona tér 13/b. tel: 513-188, FertŒd, FŒ u. 38. tel.: 537-080,
FertŒrákos, FŒ u. 110. tel.: 530-015, HegykŒ, PetŒfi u. 10. tel.: 540-010,
Iván, Hunyadi u. 2/a, tel.: 338-024, Zsira, Rákóczi F. u. 25. tel.: 368-200
Szombathely, Széll Kálmán u 25. tel.: 94/501-602.

� Takarékbetétek kedvezŒ kama-
tozással

� Számlavezetés, elektronikus banki
szolgáltatások, bankkártya

� Szabadfelhasználású jelzáloghi-
telek, személyi hitelek

� Hitelkártya

� Lakáshitelek kedvezŒ feltételekkel,
lakásépítési kedvezményekkel

� Vállalkozói hitelek: beruházási és
forgóeszközhitelek, Széchenyi-
kártya, pályázatokhoz kapcso-
lódó hitelezés, támogatások elŒfi-
ananszírozása

� Gyors, rugalmas megoldások.

NÁLUNK mindenre van jó megoldás

ÉrdeklŒdjön kirendeltségeinken:

Lokálpatrióta maradok!
BESZÉLGETÉS DR. MOLNÁR ESZTERREL

FOTÓ: MAGASI 
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Öt soproni oktatási
intézményben – a

Hermann Alice Óvo-
dában, a Brennbergbá-
nyai Általános Iskolá-
ban, a Soproni Idegen-
forgalmi, Kereskedel-

mi és Vendéglátó
Szakképzô Iskolában, a

Széchenyi István
Gimnáziumban, vala-

mint a Vas- és Villa-
mosipari Szakképzô

Iskola és Gimnázium-
ban – jár le a

2006/2007-es tanév
végén az intézményve-

zetô megbízatása.

Varga Istvánné, a Hermann
Alice Óvoda igazgatója – a
kedvezô vezetôi tapasztala-
tok miatt – ismét megpályáz-
za a tisztséget. 

Horváthné Liszkay Zsu-
zsanna, a Brennbergbányai
Általános Iskola (Grund-
schule) igazgatónôje azon-
ban még nem döntött ezzel
kapcsolatban. Mint mondja,
az iskola – a közoktatási tör-
vény módosításai miatt –
nehéz idôszakon van túl, így
egyelôre nem volt ideje gon-
dolkodni a felelôsség újbóli
elvállalásán.

Vígh Mikle Sándor, a Sopro-
ni Idegenforgalmi, Kereske-
delmi és Vendéglátó Szak-
képzô Iskola igazgatója – ak-
tuálissá váló nyugdíjazása

miatt – egészen biztosan nem
pályázik a tisztségre. Az in-
tézményvezetô negyven éves
pedagógusi munkát tudhat
maga mögött, ebbôl az utolsó
öt évet a nevezett iskola igaz-
gatójaként töltötte el.

Szabó Miklós, a Széchenyi
István Gimnázium igazgatója
szintén nem döntött még a
pályázattal kapcsolatban.
Huszonöt éves pedagógusi
pályájából hat esztendôt töl-
tött igazgatóként.

Hegyi Ferenc, a Vas- és Vil-
lamosipari Szakképzô Isko-
la és Gimnázium igazgatója –
három eltöltött „ciklus” után
– újra pályázik. Mint fogal-
maz, továbbra is érez magá-
ban ambíciót a vezetôi poszt
ellátására.

Két további intézmény-
ben, az egyesített bölcsôdék-
ben és a tûzoltóságon nyugdí-
jazás miatt üresedik meg a
vezetôi szék.

A magasabb vezetôi beosz-
tást pályázat útján lehet el-
nyerni, melyet az önkormány-
zat a jövôben ír ki. Minden
intézmény esetében öt évre
választanak intézményveze-
tôt, a tûzoltóknál a kinevezés
határozatlan idôre szól.

A pályázatokat Sopron
jegyzôjének kell benyújtani,
a határidô az oktatási intéz-
mények esetében március
12., az egyesített bölcsôdék-
nél pedig február 26.  ��

A Berzsenyi Dániel Evan-
gélikus Gimnázium (Líce-
um) és Kollégium tanít-
ványainak koszorúcská-
jával véget ért Sopron-
ban a tánctanfolyam-so-
rozat. 
Németh József társas-
tánc-pedagógus, a tánc-
órák szervezôje elmond-
ta, az elmúlt idôszakban
közel ötszáz középisko-
lás, fôként tizedik osztá-
lyosok jelentkeztek a
Gyermek- és Ifjúsági Köz-
pontban megtartott ok-
tatásra. A házban hosszú
évek óta minden évben
megszervezik a táncok-
tatást a fiataloknak, s a
népszerûsége azóta is tö-
retlen.

Öt intézményben 
lejár a vezetô megbízatása

…Palotai Györgytôl, a pol-
gármesteri hivatal intézmény-
felügyeleti irodájának vezetô-
jétôl kérhetô az 515-121-es
telefonszámon.

További információ…

Szezonzáró
koszorúcska
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Eseménynaptár

LISZT FERENC KONFERENCIA- 
ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
�� Február 7., 17 óra: Sop-

roni Táncfórum – az
Ifjú Szívek Magyar
Táncegyüttes mûsora

�� Február 11-ig: A 2006.
évi Soproni Fotómûvé-
szeti Nyári Egyetem
hallgatóinak kiállítása

�� Február 8., 19 óra: Év-
szakok – Balázs Fecó
zenés elôadóestje

�� Február 17., 19 óra:
Mindhalálig Beatles 
– koncert. Közremû-
ködnek: Mikó István,
Incze József, Forgács
Péter, Gyôri Péter

�� Február 20., 19 óra: Fil-
harmónia-Raiffeisen
Hangversenybérlet - A
Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar
Beethoven-estje. Köz-
remûködik: Jávorkai
Sándor hegedû, vezé-
nyel: Dárdai Árpád

�� Feburár 27., 19 óra:
Snétberger Ferenc gi-
tármûvész koncertje

VAS- ÉS VILLAMOSIPARI
SZAKKÉPZÔ ISKOLA 
ÉS GIMNÁZIUM:
�� Február 3., 19 óra: Uni-

cum-bál. Zene: Ber-
gendy Tánc- és Szalon-
zenekar, Juice

HOTEL FAGUS
�� Február 3., 18 óra:

Smink nélkül: Beszél-
getés Nádas György hu-
moristával. Az est há-
zigazdája: Albert József

PANORÁMA ÉTTEREM
�� Február 10., 19 óra: 

9. Farsangi Bál – A
Balf Alapítvány és a
Balfi Vendégvárók
Egyesülete szervezé-
sében. Zene: Juice

SOPRONI PETÔFI SZÍNHÁZ
(bérleten kívül)
�� Február 2., 11 óra

Fôpróba (ingyenes): A
régi nyár – zenés játék
két részben

�� Február 2., 19.00 óra –
Bemutató: A régi nyár

�� Február 15., 19 óra:
Nagyvizit

�� Február 17., 19 óra: 
Szerelmi körutazás

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI
KÖZPONT –  BÁBSZÍNHÁZ
�� Február 13., 10 óra: A

Budai Bábszínház elô-
adása.

ERDÉLYI HÁZ
�� Február 11-én, 17 óra-

kor nyílik kiállítás a
közösségi díjjal kitün-
tetett Soproni Fotó-
klub tagjainak munká-
iból.
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OTTHON A RÉGIÓBAN
közvetlen – rugalmas – gyors

www.sopronbank.hu

• KÖZPONT ÉS KÖZPONTI FIÓK 
Sopron, Kossuth L. u. 19. Tel: 99/513 000

• BELVÁROSI FIÓK Sopron, Várkerület 90. Tel: 99/513 850

3 hónapos lekötéssel: 3,30%
EBKM 3,30%
1 éves lekötéssel: 3,60%
EBKM 3,60%
Ö S S Z E G H AT Á R  N É L K Ü L !

HIHETETLEN 

EURÓBETÉTI 
AJÁNLAT!

ÁLLÁST KERES?
ÁLLÁST KÍNÁL?
A Kisalföld honlapján

MINDENT MEGTALÁL!

www.kisalfold.hu
HIRDETÉSFELADÁS, INFORMÁCIÓ:
allas@kisalfold.hu • 20/3188-777

FIGYELEM!
Amennyiben Ön állást keres, úgy hirdetését
ingyenesen megjelentetjük!
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Elkészült a Soproni
Ünnepi Hetek ren-

dezvénysorozat
színielôadásainak

programja. A Fertôrá-
kosi Barlangszínház-

ban többek között 
a Hairt játsszák, 

a Nyári Színház idei
fô attrakciója a Csár-

dáskirálynô lesz. 

Ebben az évben ötvenedik
alkalommal rendezik meg a
Soproni Ünnepi Hetek ren-
dezvénysorozatot, június 15.
és július 8. között. A progra-
moknak ezúttal is a Petôfi
Színház és a Fertôrákosi Bar-
langszínház ad otthont.

A Nyári Színház elôadá-
sait – a mélygarázsépítés

miatt – a tavalyi évhez ha-
sonlóan ismét a Petôfi Szín-
ház falai között mutatják be.
Június 16-án és 17-én Kál-
mán Imre Cirkuszhercegnô
címû operettje, június 22-én,
23-án és 24-én A dzsungel
könyve címû musical kerül
mûsorra. Június 28-án és 29-
én Vaszary-Budai-Bradányi
feldolgozásában A meztelen
lány címû zenés vígjátékot
mutatják be. Június 30-án és
július 1-jén A potyautas –
vidám kaland lesz látható.
Július 5-én és 6-án Mi van a
szoknya alatt? címmel bohó-
zatot mutatnak be. Július 7-
én és 8-án pedig Kálmán
Imre operettjét, a Csárdáski-
rálynôt tekinthetik meg.

A Fertôrákosi Barlang-
színház mûsorában június 15-
én és 16-án a Hair címû mu-
sical szerepel, a zalaegersze-
gi Hevesi Sándor Színház elô-
adásában. Az Experidance
Tánctársulat június 23-án

Ezeregyév, 24-én pedig A nagy-
idai cigányok címû látvány-
és táncszínházat mutatja be.
Június 29-én a Száztagú Ci-
gányzenekar mûsora kerül
bemutatásra. Június 30-án
operett- és operagálát ren-
deznek. Július 6-án és 7-én
Mozart A varázsfuvola címû
mûvét adja elô a Kassai
Opera német nyelven.

Az operaelôadások jegyei
nyolc-, hat-, illetve négyezer
forintért vásárolhatók meg.
A többi elôadás jegyei öt-, il-
letve négyezer forintba ke-
rülnek. Hétköznap 9-tôl 17
óráig, szombaton 9-tôl 12
óráig tart nyitva a jegyiroda,
a Liszt Ferenc utca 1. szám
alatt. A Nyári Színház elôa-
dásaira május 10-ig kétezer
forintért váltható jegy, május
11-tôl 2.500 forintért. A dzsun-
gel könyve címû elôadásokra
a jegy elôvételben ezer, ké-
sôbb ezerötszáz forintba
kerül. ��

A Barlangszínházban 
játsszák a Hairt
ELKÉSZÜLT A NYÁRI RENDEZVÉNYSOROZAT PROGRAMTERVE

Régi nyár
Színházi 
bemutató 
– Lajtai Lajos és
Békeffi István
zenés játéka két
részben.

A fôbb szerepekben:
VVaarrggaa  SSzziillvviiaa,,  MMaaggyyaarr
TTíímmeeaa,,  NNaaggyy  GGáábboorr,,  OOzzssggyyáá--
nnii  MMiihháállyy,,  IInncczzee  JJóózzsseeff,,  KKee--
rreesszztteess  IIllddiikkóó,,  CCssoonnkkaa  HHaajj--
nnaallkkaa,,  BBáálliinntt  PPéétteerr..

Rendezô: SSzziilláággyyii  TTiibboorr
A Régi nyár kalandos

körülmények között kelet-
kezett. 1927-ben Békeffi egy
rövid levelet kapott Fedák
Sáritól, a kor neves, de már
nem túlságosan fiatal pri-
madonnájától: „Kedves Bé-
keffi, lenne egy ötletem a
maga számára. Találkozhat-
nánk a Fészekben a jövô
héten, csütörtökön este. Üd-
vözli: Fedák.” A találkozón
a díva elmondta vágyát: ko-
rához illô, romantikus, de
mégis fiatalos mama szere-
pét szeretné eljátszani. Bé-
keffi azonnal munkához lá-
tott, amelybe bevonta szer-
zôtársát, Lajtai Lajos zene-
szerzôt is. Mikorra a darab
elkészült, Fedák Párizsba
utazott, onnan hívta fel a
Városi Színház igazgatóját,
Sebestyén Gézát – mikor
kezdôdnek a próbák. Az
igazgató habogott, nem tu-
dott róla, hogy Békeffi el-
ígérte a fôszerepet, de
örömmel szerzôdtette volna
a dívát, ha az nem kért
volna – elképesztôen magas
– esti ezer pengô gázsit. A
színház nem tudta kifizetni
az összeget és Fedák helyett
Honthy Hannát szerzôdtet-
te le. Fedák perrel fenye-
getôzött, le akarta tiltani az
elôadást, állítván, az ô ötle-
te nyomán született a darab,
de végül megsajnálta a
rossz anyagi helyzetben
lévô szerzôket és elállt a
pertôl. 



A zene adja meg
azt a többletet a film
egy-egy jelenetének,

amitôl érzelmileg
intenzívebben átél-

hetôvé válik, ugyan-
ez viszont rendkívül

kiszolgáltatottá teszi
az alkotót – véleke-
dik Madarász Gábor.

A soproni származású
zenész-zeneszerzô

hatodik filmje a
Konyec. De az általa
megkomponált dal-

lamokat hallhattuk a
Csinibabában vagy a

Csak szex és más
semmiben.

Január eleje óta látható a
mozikban a Konyec címû ma-
gyar film. A stáblistán a sop-
roniak számára két név is is-
merôsen csenghet: Rohonyi
Gábor rendezôé, és Madarász
Gábor hangszerelôé. Mada-
rász Gábor a hatodik magyar
„mozihoz” adta tehetségét és
zenei képzettségét. 

– Hogy történt a felkérés,
hogy te zenésítsd meg az új
filmet?

– Gáborral gyerekkori ba-
rátok vagyunk, a gimnáziumi
éveket is együtt töltöttük. A
barátság idôközben munka-
kapcsolattá is alakult, 1997
óta jó néhány film és rek-
lámspot készítésénél dolgoz-
tunk együtt. Neki lehetôsége
nyílt egy jó forgatókönyv meg-
filmesítésére, ami egyszerre
vígjáték, krimi és „road
movie”, ugyanakkor a poszt-
szocialista Magyarország
hangulata is megjelenik
benne. Engem pedig meg-
kért, mûködjek közre a dolog
zenei oldalán. Így indult a

Konyec, aminek pár hete volt
a díszbemutatója. 

– Mi vagy ki irányítja a ze-
nész gondolatait, ha filmzené-
rôl van szó?

– A legfontosabb szempont
természetesen, hogy illesz-
kedjen a film képi világához.
Más zene jár egy thrillerhez
és más egy vígjátékhoz. A
zene célja az, hogy egy-egy
jelenetnek többletet adjon,
de ugyanakkor – más részrôl
– el is vehet belôle. Az alko-
tónak, így a hangszerelônek
is számtalanszor át kell élni
egy adott szituációt, hogy
minden hang a helyére ke-
rüljön. Mivel maximalista va-
gyok, ez érzelmileg kiszolgál-
tatottá tesz. De úgy gondo-
lom, kiszolgáltatottá tesz min-
denkit, aki komolyan veszi a
feladatát. Mindamellett elé-
gedett vagyok a mostani mun-
kámmal, azzal együtt, hogy a
bemutatón még mindig talál-
tam volna csiszolnivalót a
hangzáson.

– Sokáig dolgozol egy film-
zenén?

– Hónapokig, gyakran egy
évig is. Ez viszont semmiség
ahhoz képest, hogy a forga-
tókönyv például több év alatt
érik mozifilmmé. A filmszak-
mában semmit nem lehet be-
fejezni, legfeljebb abbahagy-
ni lehet, mondjuk egy nap-
pal a bemutató elôtt. 

– Számtalan tévé- és rádió-
reklám készítésénél mûköd-
tél közre. A film megzenésíté-
se a nehezebb vagy a reklá-
moké?

– Mintha egy regényt ha-
sonlítanánk egy gyerekvers-
hez. Mindenképpen gyor-

sabb, ha a filmpercekre le-
bontott munkámat tekintjük,
de a reklámiparban ôrületes
szempontok szerint kell dol-
goznunk. Elôször is van egy
találkozó a rendezôvel, aki
megpróbálja összefoglalni a
készítôk elképzeléseit. Álta-
lában már ez az esemény is
elég bonyolult, hiszen egy
olyan emberrel kell zenérôl
beszélnem, akinek sem isme-
retei, sem szókincse nincs az
adott témában. Vallom azt a
gondolatot, hogy zenérôl be-
szélni olyan, mint egy szobrot
eltáncolni. Ha látatlanban
akarnék valamilyen képzô-
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MADARÁSZ GÁBOR (39) A HATODIK MAGYAR
MOZIHOZ ADTA ZENEI TEHETSÉGÉT

Filmzenék
Sopronból



mûvészeti alkotást vásárol-
ni, valószínûleg én sem tud-
nám elmutogatni, hogy így
meg úgy nézzen ki. Azért ál-
talában a végeredmény tet-
szik a megrendelônek. Cége-
ket és termékeket nem em-
lítve, volt olyan spot, amin
két hétig dolgoztam, de olyan
is, ami tizenöt perc alatt
„megszületett”.

– Zenészként mi a vélemé-
nyed a fájlletöltôkrôl? Bûnö-
seknek tartod ôket?

– A tények ezt diktálják,
erre halad a világ. Valószí-
nûleg a piacot úgy kellene át-
alakítani, hogy a letöltés mint
minôségi szolgáltatás jelen-
jen meg. Nem tartom bûnnek
a letöltést. De azt például
bûnnek tartom, ami mosta-
nában a könnyûzenében tör-
ténik.

– Mire gondolsz pontosan?
– Idefelé jövet például az

egyik osztrák rádióadót hall-
gattam, amit gyerekkorom-
ban nagyon szerettem. Most

meg voltam döbbenve, hogy
mennyire gagyi, amit adnak,
és ez persze Magyarországra
fokozottan jellemzô. Elké-
pesztô, hogy nálunk mennyi
tehetségtelen ember lesz
„mûvész”. A média – anyagi
érdekbôl, házi készítésû sztá-
rok képében – piedesztálra
emel olyanokat, akik épp
csak viccesek vagy konkré-
tan szánalmasok. A csaknem
két évtized alatt a magyar
zenei élet sok szereplôjével
dolgoztam már együtt vala-
milyen formában, és szerin-
tem meglepôen sok közöttük
az, aki indokolatlanul van ott,
ahol van.

– Melyek a kivételek?
– A mostaniak közül na-

gyon szeretem a Quimby-t, de
a KFT, a Korai öröm és az
After Crying is nagy kedven-
cem, de sorolhatnám, akik
nem szerepelnek a mainst-
ream-ben. Úgy gondolom,
hogy az emblematikus sze-
mélyek és zenekarok ideje

lejárt, közülük az utolsó való-
színûleg Ákos volt.

– Jó ideig együtt dolgozta-
tok, sok dalát te szerezted. Há-
nyadán áll a kapcsolatotok?

– Nagyon jó emberi és

munkakapcsolat, igazi barát-
ság volt. Aztán egyszer csak
vége lett. Mindenesetre em-
berileg nagy veszteségnek
érzem.

Cziráki Viktória
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Madarász Gábor

1992-ben végzett az American Institute of Music gitár-tanszé-
kén, Bécsben. Ugyanebben az évben bekerült az Azok a fiúk ze-
nekarba, majd Somló Tamás kísérôzenekarába, elôször mint gi-
táros, majd mint zeneszerzô, hangszerelô.1993-ban kezdett Ko-
vács Ákossal dolgozni, gitárosként, szerzôként, hangszerelôként.
Ez a munkakapcsolat 2002-ben szûnt meg. Saját rockzenekará-
val, a Mex-szel 6 nagylemezt készített. Most éppen az Urbanstig-
ma és a NoTV formációkban zenél. A Csinibaba és a Zimmer Feri
címû filmek zenei munkálataiban zeneszerzôként és hangszere-
lôként is kivette részét. Háromszor választották az év gitárosának.
1992 óta számtalan lemez, hangfelvétel munkálataiban vett részt.
1997-tôl reklámzenék szerzésével is foglalkozik mint szerzô, pro-
ducer és mint elôadó. 
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Gôgös, önzô vilá-
gunkban, mindenna-

pi életterünkben 
a peremre szorult 
az Isten – mondja 

Horváth Imre város-
plébános, aki szerint

vissza kell térnünk 
a tiszta forráshoz. 

A megoldás a mi
kezünkben van…

– Társadalmi ellentétek, eg-
zisztenciális problémák oszt-
ják meg az embereket, akik
egyre inkább önmagukba,
nem pedig  egymás felé for-
dulnak. Mit tud tenni az egy-
ház annak érdekében, hogy ol-
dódjon ez a feszültség?

– Sopron  városáért  és
minden lakójáért  érzett fe-
lelŒsségünk valóban sürget
minket, keresztényeket, hogy

IstentŒl kapott küldetésün-
ket  örömmel és reménnyel
teljesítsük. Látva a társadal-
mi rend mélyén lappangó fe-
szültségek okát,  a gŒgöt és
az önzést, amely megrontja
országunk légkörét, az egy-
ház   felkínálja  minden jó-
akaratú ember számára  az
alázatos és  minket nagyon
szeretŒ Isten, Jézus Krisztus
örömhírét.  

Az egyház  örök témája,
hogy az elfelejtett Istent fel
kell fedeznünk! És nem akár-
milyen Istent, hanem az em-
berarcú Istent, hiszen,  ami-
kor Jézus Krisztusra tekin-
tünk, Istent láthatjuk. EbbŒl
kiindulva találjuk meg az
utat a családokhoz, a gyer-
mekekhez, a fiatalokhoz, az
öregekhez,  a peremre szo-
rultakhoz, az Istent ke-
resŒkhöz,  akikkel nap mint
nap találkozunk. Hiszem,
hogy Jézus Krisztus által  en-
gesztelŒdünk ki az Istennel
és egymással, és általa  lesz
szabad az utunk  a jövŒ felé.

Az egyház feladata ebben
a szellemi és  lelki sötétség-
ben, hogy magasra emelje a
világosságot,  mert  „a jövŒ
felé vezetŒ utakat nem talál-
juk meg, ha nem kapunk fe-
lülrŒl jövŒ fényt” – mondja
Benedek pápa.

– Miben látja a problémák
fô okát?

– Hazánk és városunk
megannyi gondja mögött azt
látom, hogy  életterünkben
peremre szorult az Isten. A
megújulás  kulcsa azonban a
kezünkben van: vissza  kell
térnünk  a  tiszta forráshoz, az
igazsághoz, ahhoz, aki sza-
baddá tesz!  Azokat a spiritu-
ális  gyakorlatokat  kell  újra
megtöltenünk élettel, ame-
lyek   megtartanak  mindnyá-
junkat az egyenes úton. 

– Mit tehetnek a kereszté-
nyek annak érdekében, hogy
visszatérjenek a helyes útra? 

– Többet kell beszélget-
nünk  egymással és az Isten-
nel. A vasárnapjaink ne tel-
jenek el  Isten nélkül. Házas-
ságra épülŒ családokban  ne-
velŒdjenek gyermekeink és
fiataljaink. Imádkozzuk! Ne
magunknak éljünk, hanem
annak, aki értünk  meghalt

és feltámadt. Legyünk elköte-
lezettek, tettre készek  a vá-
rosért,  az egyházért, egymá-
sért. Látom, hogy a fiatalok
keresik a többet, mint amit
ez a világ tud adni nekik, ér-
telmes és boldog életre vágy-
nak. A kérdés, hogy  meg tud-
juk-e  mutatni nekik a hit
szépségét és  erejét, amely
elvezeti az egyik embert a
másik felé?  A napokban el-
hunyt nagy költŒnk, Nagy
Gáspár verssoraival kívánok
a város minden lakójának  re-
ményteljes  és  boldog  na-
pokat: „a remény sohasem
meghaló,/ ha minden utolsó
szalmaszál / ABBÓL A JÁ-
SZOLBÓL VALÓ !” ��

Teljesíteni kell 
a küldetést!

A lelki templomok  
szépítése mellett…

…a kŒbŒl épül templo-
mok  restaurálása is  az egy-
házra van bízva. 2007-ben  a
városplébánia a Szentlélek-
templom  tetŒzetét a már jó-
váhagyott  tervek alapján ké-
szül felújíttatni. A Szent Mi-
hály-templom  belsŒ felújítá-
si tervét is elkészíttetik. Mind-
ez sokmillió forintba kerül. 

FOTÓ: MAGASI DÁVID
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Sopronban tizen-
két gyógyszertár

mûködik. Ez a tizen-
két patika gond

nélkül biztosítja a
város ellátását. 

A jelenlegi változta-
tásoknak leginkább
a betegek a sértett-

jei, hiszen egy jól
mûködô rendszer

kerül veszélybe. 
A megyei gyógysze-
részkamara elnöke,
dr. Kárpátiné Gangl

Teréz szerint min-
denképp szükség van
még egyeztetésekre,

módosításokra.

A Gyôr-Moson-Sopron Me-
gyei Gyógyszerészkamara kö-
zelmúltban összehívott érte-
kezletén a patikaliberalizá-

ció által kialakult helyzetrôl
tárgyaltak a gyógyszerészek a
megyei egészségbiztosítási
pénztár és az ÁNTSZ mun-
katársaival. A kamara elnö-
ke, a soproni Arany Kígyó Pa-
tikát üzemeltetô dr. Kárpáti-
né Gangl Teréz úgy véli, a ja-
nuár 15-tôl érvénybe lépô
rendeletek a törvényben fog-
laltakkal nincsenek össz-
hangban, s az a legnagyobb
baj velük, hogy az elôkészíté-
sük során nem történtek
egyeztetések a gyakorlati
munkában résztvevôkkel.

– A napokban egy nyugdí-
jas doktornô hívott fel. Azt
kérte tôlem, kérdezzem meg
az illetékesektôl, hogy a saját
magának felírt havi négy
gyógyszert is jelenteni kell-e
a számítógépes rendszeren
keresztül. Azt mondtam, nem
hiszem, hogy így lenne, aztán
szomorúan tapasztaltam,
hogy sajnos ez a helyzet. Hogy
egy nyugdíjas orvos is kény-
telen elmenni egy kollégájá-
hoz és vele felíratni – vizitdíj
ellenében – a gyógyszert –
mondja dr. Kárpátiné  Gangl
Teréz.

– Régóta dolgozom gyógy-
szerészként, 1982 óta veze-

tem az Arany Kígyó Patikát.
Mondhatom, hogy ilyen álla-
pot még soha nem volt. A je-
lenlegi rendszer nem mûkö-
dôképes és etikai szempont-
ból is megengedhetetlen –
mondja.

A gyógyszerésznô szerint
leginkább a betegek a sér-
tettjei ezeknek az intézkedé-
seknek. – Elérkeztünk oda,
hogy már nem is az orvos
gyógyszerel. Az orvosok a ha-
tóanyagot határozzák meg és
a megyei egészségügyi pénz-
tár mondja meg, mi lehet a
felírt készítmény, ami aztán
vagy már vagy még nem kap-
ható. Gond az is, hogy a gyógy-
szerek hatóanyagtartalma
csak egy dolog, többek között
a gyártási technológia, a kiol-
dódási paraméterek és a kris-
tályszerkezet is befolyásol-
ják a hatást. Szegény beteg
honnan tudja, melyiktôl nem
érzi jól magát? A legnehe-
zebb helyzetben az idôsek
vannak, hiszen ôk gyakran
hat–nyolcféle gyógyszert is
szednek. Ha mindet lecserél-

jük, nem igazodnak ki közöt-
tük. Próbálunk segíteni, ráír-
juk, hogy melyik régivel azo-
nos az új, de az összhatás egy-
általán nem biztos, hogy
ugyanaz lesz.

Benke Éva

Sopronban 
nem volt gond

Sopronban eddig nem volt
gond a betegellátásban. Itt is,
ahogy egész Magyarországon,
a patikahálózat területi lefe-
dettséget mutat. - Ha ezentúl
mindenki mindenhol árulhat
gyógyszert és sorban nyílhat-
nak a patikák, ebbe a jól mû-
ködô rendszerbe nyúlnak bele.
Az arányos lefedettség átraj-
zolódik és a biztos ellátás nem
lesz garantált. Ezt végsô soron
a betegek sínylik meg – véli a
szakember.

A GYÓGYSZERÉSZNÔ SZERINT LEGINKÁBB A BETEGEK A SÉRTETTJEI AZ INTÉZKEDÉSEKNEK.

Patikaliberalizáció: 
Zûrzavar és meggondolatlanság
ETIKAILAG IS ELFOGADHATATLAN A JELENLEGI HELYZET
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Út-, híd- és járdaüzemelte-
tésre, -javításra megközelí-
tôen kétszázmillió forintot
fordít az önkormányzat a
2007-es évben.

Ami az ütemezést illeti, az
autóbuszjáratokkal is érin-
tett forgalmi és gyûjtôutakon
lenne elsôdleges az úgyneve-
zett ütôkátyúk megszünteté-

se. A kedvezô idôjárás miatt
ezek a hibák még nem ala-
kultak ki. Várható azonban,
hogy a télies, csapadékos és
fagyos idôjárás beállta után
a nagyobb mértékû rongáló-
dás ezeken az utakon jelent-
kezik. Megszüntetése folya-
matos ellenôrzést és javítást
igényel. ��

A téli hónapok és a
hóolvadás után általában

kampányszerû tavaszi
nagytakarítási munkákat

kezd el a Sopron Holding Zrt.
közterület-tisztító 

részlege. 

2007-ben ez idáig elmaradt
a nagy havazás, ezért a hol-
ding minden közterülettel
foglalkozó egysége már most
is folyamatosan végzi az
egyébként „tavaszi nagytaka-
rításnak” nevezett munkála-
tokat. Jelenleg is folyik a köz-
területeken a levél- és sze-
métgyûjtés, a kihelyezett ka-
rácsonyfák és más szerves

hulladékok komposztálásra
való elôkészítése. Emellett –
az évszakhoz képest jó idô-
nek köszönhetôen – nyesik az
utcai sorfákat a szakembe-
rek, akik más kora tavaszi
parkgondozási munkákat is
ellátnak.

Ezekre a munkákra nem
különítettek el pénzügyi for-
rást a városházán, a felvetô-
dô költségeket az elvégzettek
mértékének megfelelôen fi-
nanszírozzák. Szerencsére az
idei, enyhe télen nem kellett
hóeltakarításra és síkosság-
mentesítési feladatokra sem
költeni. Sopron képe köztisz-
tasági szempontból ez idáig
kedvezônek mondható. ��

Sopron útjainak
elôzetes állapotfelmé-

rése megtörtént. 
A városban összességé-

ben közel tízezer
négyzetméter kátyú

megszüntetésére van
szükség. A kalkulációk

szerint a munkálatok
negyven–ötvenmillió

forintba kerülnek.

A mellékutakon már megkezdték

A soproni mellékúthálózaton az elmúlt hetekben felméréseik során
jelentôs számú burkolati hibát regisztráltak a városháza szakemberei.
Ezek javítását az idôjárási viszonyok függvényében folyamatosan vég-
zik. A jármûvezetôknek addig is ajánlatos a sebességkorlátozás betar-
tása és a fokozottan körültekintô vezetési stílus.

Kátyúzásra mintegy 50 millió 
forintot szánnak

„Tavaszi” nagytakarítás télen is
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Az ISPA-program
azon kevés beruházá-

sok közé tartozik,
amelynek kivitelezé-

si megpályáztatása
során – az elôirány-

zott ötmilliárd forint
keretösszeghez ké-

pest – lényeges költ-
ségmegtakarítás volt

elérhetô – tudtuk
meg Havas András

alpolgármestertôl.
Tekintettel arra,

hogy Sopronnak ezt a
pénzt Brüsszel és a

kormány is megítél-
te, ezért lehetôség

nyílik további kiegé-
szítô beruházások

végrehajtására.

– A megtakarításnak kö-
szönhetô – amelynek a nagy-
ságrendje 700 millió forint –,
hogy egyrészt bizonyos több-
letmunkákat finanszíroz-
zunk, amelyek szükségessé
váltak a beruházás során,
másrészt egészen új munkák
megvalósítására is lehetôség
adódik – mondotta Havas
András alpolgármester. – A
legfontosabbak: a Híd utcai
szennyvízcsatorna kapacitás-
bôvítése, a Paur Iván utcá-
ban, a Szent Mihály utcában
és környékén, a Mikes Kele-
men, valamint az Uszoda ut-
cában a csapadékvíz-elveze-
tés kivitelezése. Ez az úgyne-
vezett ISPA plusz program.
Ezen túlmenôen még megva-

lósul néhány kiegészítô fej-
lesztés, amelyek az eredeti
program kivitelezése során
szükségessé vált többletfel-
adatokat tartalmazzák. Ab-
ban az esetben, ha végleges
döntés születik az említett
ISPA plusz programról, akkor
egy új, nyílt közbeszerzési el-
járás során kerül sor a mun-
kálatok vállalkozásba adásá-
ra. A közeljövôben – március-
ban – várható, hogy a még

hátralévô – az eredeti prog-
ram részét képezô – három
csatornaépítési munka közül
megkezdôdik a várkerületi
csatornaszakasz kivitelezé-
se. Egy sajátos technológiá-
val, úgynevezett föld alatti
sajtolással. Ennek elônye,
hogy csak akna jellegû útfel-
bontásokra kerül sor. Ennek
ellenére befolyásolni fogja
ez a kivitelezés a város közle-
kedését. A munkának nyáron
be kell fejezôdnie. A másik
két kivitelezés a Homokbá-
nya utcát és az Arany János

utcát érinti. Az eredeti ISPA-
program befejezésének ha-
tárideje az elmúlt év vége
volt, most a csatornaépítést
tekintve a nyár vége látszik
reálisnak. Az ISPA plusz be-
fejezése attól függ, mikor szü-
letik végleges döntés, amely
lehetôvé teszi a közbeszerzé-
si eljárás kiírását. Az erede-
ti ISPA másik nagy program-
ja – a szennyvíztisztító-telep
átépítése – az ôszre fejezô-
dik be, a próbaüzemet is be-
leértve. 

Horváth Ferenc

ISPA-történet dióhéjban

1997-ben – nagyjából két évi elôkészítés után – lehetett el-
érni, hogy az akkori minisztériumban egy PHARE-segélybôl elké-
szüljön az elsô megvalósíthatósági tanulmány a szennyvíztisztí-
tó-telep fejlesztésére. A pályázat beadását követôen 2001 novem-
berében született meg a kedvezô brüsszeli döntés a csatornázá-
si és szennyvíztisztítási rendszer bôvítésérôl, fejlesztésérôl, 5 mil-
liárd forint értékben. A csatornázás kivitelezési munkálatai 2004-
ben, a szennyvíztisztítóé pedig 2005-ben kezdôdtek.

Megtakarításból
folytatódik a program

ISPA
plusz:

A VÁRKERÜLETI CSATORNASZAKASZT EGY SAJÁTOS TECHNOLÓGIÁVAL, ÚGYNEVEZETT FÖLD ALATTI SAJTOLÁSSAL ÉPÍTIK MEG.

FOTÓ: MAGASI 
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Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk február 20-ig, a borítékra kér-
jük, írják rá: Soproni Közélet – Rejtvény. A helyes megfejtést be-
küldô olvasóink között a Cédrus Könyvesbolt (Sopron, Mátyás ki-
rály u. 34. Tel.: 99/506-115) ajándékát sorsoljuk ki. 
A nyertes nevét a következô számunkban közöljük.

A megfejtéseket…



2007. február �� 29

Jól kezdte a 2007-
es évet az MKB-Euro-

leasing Sopron nôi
kosárlabdacsapata.

Székely Norbert
együttese egy utólag

megsemmisített
eredményû, ám

szenzációs meccsen 
a régi nagy rivális,
a Pécs otthonában
tudott diadalmas-

kodni. 
Aki ott volt, látta, nem fe-

lejti. Három hosszabbítás, hi-
hetetlen fordulatok, menny-
bemenetel és „pokoljárás”
mindkét fél részérôl, és ez az
állapot pillanatonként válto-
zott. Nagyon nagy diadal volt
ez, az évad további részére
kiható remek siker! Miért is?
Nos, mert a pécsieknél volt
egy minôségi centercsere! Az
ausztrál Jennifer Whittle

ugyan világbajnok volt, ám
kiderült: ô a robogó szekéren
ugyan remekül tud utazni,
ám ha az a szekér valamiért
elakad, ô nem képes kihúz-
ni... Ezzel nagyon jól „elvolt”
hazája nemzeti együttesében,
amellyel világbajnokságot
nyert, ám Pécsett többet vár-
tak tôle. 

Nem véletlenül mélyed-
tünk a nagy riválisnál a szak-
mai részletekben. A Whittle
helyére érkezô, és éppen a
soproniak ellen bemutatkozó
Simone Edwards ugyanis kitû-
nôen illeszkedett a pécsi csa-
patba, erôszakosan, ponterô-
sen játszott, sokkal hatéko-
nyabban, mint a világbajnok
ausztrál. Ráadásul érkezett
még a MiZo-hoz egy szerb ma-
gasbedobó is, egy Dojcinovic
nevû játékos. A soproniak
tehát az évad során messze a
legerôsebb felállásában sze-
replô Pécset gyôzték le az Eu-
rópa-szerte rettegett pécsi
katlanban. Ezzel a bravúrral
ellensúlyozták a szegedi bot-
lásukat, s ha nem lesz több
ilyen „baleset”, akkor a sop-
roni Sopron–Pécs-meccs dönt

az alapszakasz elsôségérôl,
magyarán Székely Norbert
együttese lépéselônybe ke-
rült. Ahhoz azonban, hogy ez
megmaradjon, tényleg nem
szabad botlani a talán kevés-
bé nagy játékerôt képviselô
vetélytársak ellen. 

Ez pedig nem egyszerû,
különösen úgy, hogy a baj-
nokságon kívül még két vasat
tart a tûzben az MKB-Eurole-
asing! Az egyik az Euroliga, a
másik a Magyar Kupa. Ami
az Euroligát illeti, hat gyôze-
lemmel és négy vereséggel
zárta a csoportmeccseket a
Sopron. A Pécs elleni három-
szoros hosszabbításos siker
után talán túl hamar jött a
kisebbfajta világválogatottal
is felérô Szpartak Moszkva
vendégjátéka. Az ex-soproni
edzô, Natalia Hejková irányí-
totta orosz sztárcsapat nyer-
ni tudott Sopronban a csu-
pán az elsô negyedben iga-
zán friss zöld-sárgák ellen.
Az utolsó csoportmeccsen a
soproniak nyertek Schióban,
így a három csoport elég bo-
nyolult összevetésében végül
a 7. helyen zártak. Így az egye-

nes kieséses rendszerben
azzal az orosz Jekatyerin-
burggal játszanak (lapzár-
tánk után), amelyet tavaly óri-
ási bravúrral búcsúztattak.
Az orosz együttes a 10. lett az
összevetésben, így az elôzô
évi párharccal ellentétben
most a soproniaké a pályae-
lôny... Az Euroligában két hét
szünet lesz, a bajnokságban
most papíron könnyebb el-
lenfelek ellen játszanak
Cserny Rékáék. Botár

Ez az év nagyon jól kezdôdött!

A szakvezetô 
tervei szerint…

…az edzéseken alaposan
meghajtja tanítványait, a kö-
vetkezô bajnoki meccseken az
ellenfeleket a komoly, erônlé-
ti jellegû, szinte alapozó mun-
kával kell legyôzni. Az erô nem
is igazán ezekre a meccsekre
kell, hanem a folytatásra. Mert
jól áll az MKB-Euroleasing Sop-
ron, de a neheze csak ezután
következik.

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
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Bizonyára sok
soproni futballdruk-

ker emlékszik ked-
venc csapata tavalyi,

téli olaszországi
edzôtáborozására,

ahol az edzôk szinte
egymásnak adták a

kilincset… Az idei
felkészülés is moz-

galmasan indult!

Január 8-án kezdte az
edzéseket az FC Sopron, a jó
idô ellenére teremben – a te-
rembajnokságra készülve!
Aztán 10-én két pillér „esett
ki” Csertôi Aurél együttesé-
bôl: a csapatkapitány Bagoly
Gáborral közös megegyezés-
sel bontott szerzôdést a klub,
a 2006-os évben végig kitû-
nôen teljesítô kapus, Rabócz-
ki Balázs pedig maga jelen-
tette be a vezetôknek: távoz-
ni akar. Mozgalmas kezdés,
annyi szent – és nemcsak a
pályán meg az MKB Aréna
parkettjén... 

Nos, Bagoly Nyíregyház-

ára igazolt az NB I B-be, Ra-
bóczkival viszont más a hely-
zet! A csapatkapitány sérü-
lése vagy eltiltása esetén a
kapitányi karszalagot viselô
kapust még hosszabb idôre
szerzôdés köti a klubhoz,
amelynek többségi tulajdo-
nosa, Vízer László Máriusz jó
egy éve, mélyen a zsebébe
nyúlva, 150 ezer euróért vásá-
rolta ki dán klubjától a Sop-
ronban oly népszerûvé vált
„Rabót”. És – a maga szem-
pontjából érthetô módon –
nem akar ráfizetni az üzletre,
s ha már a kapus menni akar,
ennyi – azaz közel 40 millió
forint – az ára. 

Korábban távozott Szabó
Tibor – aki a Honvédhoz ke-
rült és abszolút „felfelé
bukó” –,  helyét, sok soproni
szurkoló meglepetésére, az
UEFA-kupában szereplô Di-
namo Bukarest által leiga-
zolt román jobbhátvéd, Ser-
giu Homei foglalta el. Honfi-

társának, Florin Iancnak le-
járt a kölcsönadási szerzô-
dése, ô visszatért korábbi
klubjához…

Egyelôre ennyi a „kiadási
oldal”, a bevételin – bár
pletykaszinten sok futballis-
ta neve felvetôdött – e sorok
írásának pillanatában a Hon-
védtól érkezett védekezô kö-

zéppályás, Dancs Roland sze-
repel. Egy ghánai kapust és
egy román védôt tesztel Cser-
tôi Aurél, akinek fiai az elsô
edzômeccsen nyolc gólt rúg-
tak az SVSE-nek. Közben a
teremtornán, Zalaegerszegen
sikeresen szerepelve a Sop-
ron bejutott a debreceni finá-
léba. Botár László

Finálé

Január végén jön a finálé,
aztán az edzôtábor, a török-
országi Antalyában. A szurko-
lókkal együtt reméljük, a tava-
lyinál jóval kevesebb zûrza-
varral, edzôváltással...

Mozgalmasan
indult
a felkészülés

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A SOPRONIAK VOLT CSAPATKAPITÁNYA, BAGOLY GÁROR NYÍREGYHÁZÁN FOLYTATJA.
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Novemberben
állították fel, a nép-

szerûsége pedig
töretlen, sôt, nôttön

nô. Sopronban ez 
a második tél – már

amennyiben ez tél –,
amikor ebben 

a formájában üzemel
a jégpálya – növekvô

sikerrel. 

A létesítmény helyzetérôl,
kihasználtságáról az üzemel-
tetô Sopron Holdig Zrt. sport-
területi vezetôjével, Wischy
Péterrel beszélgettünk. 

– Mennyire szerette meg
Sopron a jégpályát?

– Megszerette, sôt, egyre
inkább kedveli. A délelôtt
az iskoláké, iskolásoké. A di-
ákok reggel nyolctól délután
kettôig elôzetes egyeztetés
alapján jönnek, s így, szer-
vezetten, ingyen használhat-
ják a pályát. Talán nincs is
olyan iskola a városban,
amelynek diákjai ne próbál-
ták volna ki. Ez egyébként
befektetésnek is jó, mert ha
valakit délelôtt az osztály-
ban sikerélmény ér a pályán,
biztos elkezdi rágni a szülôk
fülét, hogy délután vagy hét-
végén jöjjenek ki! Délután,
este nyolcig fizetôs a jégpá-
lya, és akkor is jönnek szép
számmal!

– E sorok írásának pillana-
tában szinte tombol a tavasz a
télben. Ez nem okozott gon-
dot, fennakadást?

– Technikailag semmi
fennakadást nem jelent, tud-
juk biztosítani a tökéletes
jégfelületet. Villanyszámlát
viszont még nem kaptunk.
Azon biztosan „meglátszik”
majd a meleg hatása. Mínusz
két fokban ugyanis természe-

tesen könnyebb a jeget bizto-
sítani, mint plusz tizenöt-
ben… Viszont a látogatottság-
ra kifejezetten jó hatással
van az idei, hó nélküli, enyhe
idôjárás. Az elôzô évi hason-
ló idôszakhoz képest tíz–ti-
zenöt százalékkal nôtt a lá-
togatottság. 

– Mikor nyitottak?
– November 11-én, és ak-

kor volt egy ingyenes hétvége.
Azóta mindennap nyitva va-
gyunk, karácsonykor is, sôt,
újév délutánján többen élvez-
ték, hogy korcsolyázhatnak!

– Úgy tudjuk, a jégkoron-
gozásra is vannak kísérletek…

– Este nyolc órakor, a
zárás után van jégfelújítás,
és fél 9-tôl baráti köröknek
szoktuk kiadni a pályát. Van-
nak olyan társaságok, ame-
lyek egészen komoly, szinte
profi felszerelésekkel jön-
nek, de olyanok is, amelyek
tagjai minden felszerelés nél-
kül játszanak. Éppen ezért
csak egészen kicsi kapukra
korongozhatnak, a balesetek
elkerülése végett. 

– Maga a jég, a korcsolyázás
is balesetveszélyes üzem…

– Igen, volt is két–három
súlyosabb esetünk, de a men-

tôkkel nagyon jó a kapcsola-
tunk. Hamar kijöttek, s elvit-
ték a sérülteket, a kisebb se-
besüléseket pedig a helyszí-

nen is el tudjuk látni. Kor-
csolyakölcsönzés és büfé is
van a pályán, sôt, hétvégen-
ként már oktatás is! Botár

Korcsolyáznak, korongoznak
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� Merchandising manager  . . . . . . . . . . . . . .Sopron környéke

� Beszerzési munkatárs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron

� Grafikai asszisztens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron környéke

� MinŒségirányítási mérnök  . . . . . . . . . . .Sopron környéke

� Gépgyártás technológus Gy-M-S és Vas megye határa

� Pénzügyi-számviteli vezetŒ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron

� Treasury munkatárs/vezetŒ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron

� Fröccsüzemi technológus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron

� ÉpítŒipari mıszaki vezetŒ (mıvezetŒ)  .Sopron

Amennyiben az állásajánlat felkeltette érdeklŒdését, kérem jelentkezzen fel 

a www.jobbjob.hu oldalon, illetve érdeklŒdjön telefonon vagy e-mailen!
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Közérdekû telefonszámok

MENTÔK: 
104

TÛZOLTÓSÁG: 
105
RENDÔRKAPITÁNYSÁG:
9400 Sopron, Lackner
Kristóf utca 5. E-mail: po-
lice@sopron.hu, ügyelet:
107 (0–24-ig ingyenesen
hívható!) 112 (0–24-ig in-
gyenesen hívható nemzet-
közi segélyhívó!) 
Tel.: 99/311-234, fax: 99/
318-248. Panaszfelvétel:
hétfõtõl-csütörtökig: 08.00
– 16.00, pénteken: 08.00 –
13.30

SOPRONI ERZSÉBET-KÓRHÁZ:
Gyôri út 15., telefonszám:
(99) 312-120

CSALÁDSEGÍTÔ INTÉZET: 
(99) 506-400

ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
BEJELENTÉSE:
(99) 512-407

VÍZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
BEJELENTÉSE: 
(99) 519-100

GYSEV-INFORMÁCIÓ: 
(99) 517-212

KISALFÖLD VOLÁN:
Helyi járatok: (99) 313-130
Távolsági járatok:
(99) 311-040

FÃVINFORM
éjjel-nappal: 
(1) 317-1173,
fax: (1) 317-8288

MÁV
(www.mav.hu/elvira)
központi felvilágosítás 
6–20 óráig: (1) 461-54-00

ÚTINFORM 
(közúti információk éjjel-
nappal): Telefon: (1) 322-
7052, fax: (1)322-9831

AUTÓKLUB 
SEGÉLYSZOLGÁLAT: 
188

T-COM TELEFONOS 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
(díjmentesen hívható):
1412

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜZLETI
ÜGYFELEKNEK:
(munkanapokon 6–22 órá-
ig)  1435

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
(éjjel-nappal hívható):
(80) 505-507. Lelkisegély-
szolgálat (hívható minden
nap 19-07 között): (80) 505-
516

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMES-
TERI HIVATAL:
9400 Sopron, Fô tér 1. te-
lefon: (99)515-100, fax:
(99)311-445, Ingyenesen
hívható zöld szám: (80)
204-322. Ügyfélfogadási
idô: hétfô: 13.30–17.00,
szerda: 8.00–12.00 és
13.00–16.00

OKMÁNYIRODA: 
Fô tér 5. Ügyfélfogadás:
hétfô: 10.00–12.00 és 13.00–
17.00, szerda: 8.00–12.00
és 13.00–15.30, csütörtök:
8.00–12.00 és 13.00–14.30,
péntek: 8.00–12.00

SOPRON HOLDING: 
Vagyonkezelô ZRt.  
9400 Sopron, Verô J. u. 1.
Telefon: 99/514-590, hol-
ding@sopronholding.hu

SOPRON REJTETT KINCSEI
A fotón megörökített épület Sopron környékén található.
Ha tudják, hol, írják meg nekünk! Címünk: Soproni Köz-
élet, 9400 Sopron, Fô tér 1. „Sopron rejtett kincsei”

Horoszkóp februárra

VízöntŒ: Fogjon valami újba!
Ez a hónap kedvez minden
újításnak, legyen az munka-
helyváltás, vagy csak a lakás
átrendezése.
Halak: Próbálja meg elfelej-
teni a napi bosszúságokat,
és próbálja ki a régi recep-
tet: ha Ön rámosolyog a vi-
lágra, a világ visszamosolyog
Önre!
Kos: Csupa jót ígér ez az új
esztendŒ, de csak ha tervei
megvalósításába higgadtan,
megfontoltan kezd. Idege-
sen nem fog menni…
Bika: Nagy séták a termé-
szetben, csend, egy kis ma-
gány, és némi visszafogott-
ság az étkezésben. Ez kell
most Önnek!
Ikrek: Alig bír az energiái-
val, úgy érzi, csúcsformában
van. Ez így igaz, csak nehogy
túlzásokba essen!
Rák: Szüksége lesz a komp-

romisszumkészségére, mert
éppen azokkal kerül ösz-
szetızésbe, akiket szeret.
Oroszlán: Hiányzik a napsü-
tés, ugye? Vegye körül magát
minél több fénnyel, és fog-
lalkozzon naponta egy órát
csak önmagával.
Szız: Van valaki vagy valami,
akinek vagy aminek nem tu-
dott megbocsátani. Itt az
ideje, hogy megtegye…
Mérleg: ÉletkedvébŒl még
másoknak is jut, ne spórol-
jon vele, adjon! Anyagi be-
vételre is számíthat.
Skorpió: Eljött a pihenés
ideje. Hogy aktívan vagy
passzívan tölti-e? Válasszon!
Nyilas: Ki kell mondania ér-
zéseit, gondolatait, ne titko-
lózzon tovább. Mutassa ki
valódi érzéseit!
Bak: Titkos álmait most fel-
tárhatja környezete elôtt, és
megfelelô támogatásra lel.
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