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Idegen nyelv
Nevében a végzete, nomen est omen.
Miért „idegen” nekünk az a nyelv,
amely nem az anyanyelvünk?

Pedig mennyi jó szolgálatot tesz nekünk. Pillanatok
alatt barátságossá, bensôségessé varázsolja a légkört,
még ha csak kevéssé is beszéljük a másik nyelvét. Mo-
solyog a szerb anyanyelvû hölgy, akivel németül beszé-
lünk, amikor szerb anyanyelvén búcsúzunk tôle és em-
legetjük azokat a madarakat, amelyek a hegyekbôl a ten-
gerre szálltak le.

Milyen út vezet a nyelvtudáshoz? Göröngyös. Külö-
nösen itt, a Kárpát-medencében. Boldogabb nemzetek
fiai, leányai úgy tanulnak meg 2–3 nyelvet, hogy észre
sem veszik. A múlt század elsô felében ezen a tájon is
így éltek elôdeink. Mert nyelveket tudni szükséges
volt. A közeg, amelyben éltek, ezt igényelte. Különben
nem boldogultak volna.

Szükség van arra a közegre, mely igényli a nyelvtu-
dást. Sajnos, még ma is elsôsorban a felvételi pont-
szám és a felsôfokú képesítés megszerzése ez a „közeg”.
Nagy hiba. A „kellene egy nyelvvizsga”, legyünk túl
rajta – rövid távú cél.

A nyelvtudás megszerzése életforma. A tankönyvön
kívül ott a bennünket körülvevô világ. A külföldi média,
a feliratok, az emberi kapcsolatok. Itt, a határon a szom-
széd (a sógor – érdekes, hogy az osztrákokat Schwager-
nek nevezzük) iskolái, a diákcsere, megannyi lehetôség,
hogy belemerülhessünk abba a közegbe, amely élmé-
nyekkel lát el, megjutalmaz: lám, megértettek és én is
megértettem a beszélôtársamat.

Milyen nyelve(ke)t tanuljunk? Elsôsorban azt a nyel-
vet, amelyet a környezetünkben használni tudunk. Száz-
tíz millió ember beszéli a világon a németet anyanyel-
vén. Soprontól tíz kilométerre kezdôdik ez a világ. Ein
Mann, ein Wort. (Und kein Wörterbuch).

És az angolt. Nagy elônye, hogy Shakespeare-en
kívül kevesen tudják kifogástalanul. Nincs kisebbsé-
gi érzésünk. És majdnem mindenhol megértik. Nagy-
jából. OK?

Sajnálatos, hogy a környezô országok nyelvét tovább-
ra sem beszéljük. Lehet, hogy ez is oka a kölcsönös bi-
zalmatlanságnak? Znas.

És hogyan? Szorgalommal, mindenre nyitott füllel.
Csak ne csodamódszerekkel! Mert olyan nincs. Übung
macht den Meister.

Krisch Imre ny. vezetô nyelvtanár

Soproni KözéletImpresszum

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának lapja

Kiadja a Lapcom Kft.
Szerkeszti a szerkesztô-
bizottság
Levelezési cím:
9400 Sopron, Fô tér 1.
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elôkészítés Lapcom Kft.
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Csuka Zsolt 
az új tûzoltó-
parancsnok

A harminchét éves Csuka Zsolt március elsejétôl 
a soproni tûzoltóság parancsnoka – döntött legutóbbi
ülésén a közgyûlés. Az ôrnagy tizenegy éve dolgozik a

soproni tûzoltóságnál, a tûzmegelôzési osztályon.
A szakma teljes támogatottsága mellett Csuka Zsolt ôrnagy

lett a soproni tûzoltóság új parancsnoka. Jelenleg a tûzmeg-
elôzési osztály vezetôje. A Soproni Közéletnek elmondta, a
tûzoltóság életében jelentôsebb változtatásokat nem tervez.
A szakmai továbbképzésre, valamint az oktatásra nagyobb
hangsúlyt kell helyezni.

– Felelôsség és nagy feladat is egyben, hogy az országban
legelsôként megalakított tûzoltóságot vezethetem – folytatta
az új parancsnok, aki március elsejével foglalhatja el a posz-
tot. – Hazánkban Sopronban található a második legnagyobb
területû parkerdô, továbbá a Fertô tavi nádas is kiemelten
tûzveszélyes terület. A város földrajzi elhelyezkedését figye-
lembe véve a nagyobb beavatkozó létszámot igénylô tûzese-
teknél a segítségnyújtás Sárvár, Kapuvár és a környezô ma-
gyarországi települések önkéntes tûzoltó egyesületeitôl is
várható. Ide kapcsolódik, hogy együttmûködési megállapodás
alapján a közeljövôben az egyes tûz- és balesetek elhárításá-
hoz Ausztriából is kaphatunk segítséget. P. H. L.
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Elkészült a város életét a
következô egy évben

meghatározó pénzügyi
tervezet, a költségvetés,
amelyet már a képviselô-

testület is elfogadott. Havas
András alpolgármesterrel

még a közgyûlés elôtt
beszélgettünk a kiindulási
helyzetrôl, a költségvetés

elkészítésének elveirôl és a
kitûzött célokról.

– Sopron költségvetésének
fôösszege 23,5 milliárd forint.
Hatalmas összeg, amelynek
bevételi oldala nagyban függ
az állami támogatástól és az
elôzô évek gazdálkodásától
is. Idén nagy hátránnyal in-
dultunk, hiszen a kiindulási
helyzet elemei szinte egytôl
egyig rosszak. Az önkormány-
zat jelentôs eladósodása, ha-
talmas hitelállománya, to-
vábbá az idei évben jelentô-
sen megnövekedô infláció, s
mindennek tetejébe az álla-
mi támogatás csökkenése
hátrányosan befolyásolták a
lehetôségeinket – mondta a
Soproni Közéletnek a költ-
ségvetést a polgármesterrel
és a városháza szakembere-
ivel közösen készítô Havas
András alpolgármester.

– Milyen elvek alapján állí-
tották össze a tervezetet?

– Négy elvet határoztunk
meg, amelyeknek egymással
párhuzamosan kell megvaló-
sulniuk. Az elsô, hogy a költ-

ségvetés egyensúlyi helyzeté-
nek javítása érdekében azon-
nal lépéseket kell tennünk,
be kell vezetni az ésszerû ta-
karékosságot. Ugyanakkor
tisztában kell lenni azzal,
hogy a költségvetési egyen-
súly ma már csak egy hosz-
szabb folyamat eredménye-
ként érhetô el. Második alap-
elvünk, hogy bár meghirdet-
tük az általános takarékossá-
got, az nem lehet cél, hogy
Sopron elveszítse értékeit.
Tehát meg kell tartanunk az
oktatás eredményeit, nem
szenvedhet csorbát a színház-
ban a minôség, nem csökken-
het a kórházban az ellátás
színvonala, meg kell marad-
nia a civil társadalom támoga-
tásának, és nem hagyhatjuk
magára a sportot sem. Úgy
kell tehát a költségeket csök-
kenteni, hogy ezek a fontos,
Sopront megtestesítô és az itt
élôk számára minôséget hor-
dozó értékek ne sérüljenek.

– A harmadik elv, ami visz-
szaköszön a költségvetésben,
hogy folytatjuk az elôzô vá-
rosvezetés által megkezdett
beruházásokat. Ilyen példá-
ul a csatornázási program, a
Deák téri beruházás, utak
építése, a Széchenyi-gimná-
zium felújítása. Úgy gondol-
juk, nem kockáztathatjuk a
város jó hírét a futó projek-
tek megszakításával. Sopron
szavatartó, és amit megígért,
azt megteszi. Még ha volt is
közben egy választás, és ma
már mások irányítják…

– A negyedik alapelvünk,
hogy az uniós támogatások-
ból a magyar kormány pályá-
zati rendszerén keresztül
minél szélesebb körben ré-
szesülhessünk. Fôként a fej-
lesztéseket támogatják, s a
büdzsé tervezésekor külön fi-
gyelmet fordítottunk a pályá-
zati önrészek biztosítására.

– Az említett jelentôs hát-
rányok ellenére sikerült a mû-
ködést biztosítani? 

– A mûködési kiadások pa-
píron „csak” százmillióval
csökkentek a tavalyihoz ké-
pest. Ám ha figyelembe vesz-
szük az infláció elszabaduló
mértékét, akkor arra jutunk,
hogy reálértékben közel egy-
milliárd forinttal költhetünk
kevesebbet a mûködésre.
Ezzel együtt Sopronban nem
lesznek intézménybezárások,
nem lesznek tömeges elbo-
csátások, és az intézményi
rendszer mûködése biztosít-
va lesz.

– Jut azért majd fejlesztés-
re is?

– 1,7 milliárd értékû áthú-
zódó fejlesztést örököltünk
az elôzô ciklusról, ezeket be
fogjuk fejezni. Ezenkívül új,
induló fejlesztéseink is lesz-
nek, megkezdôdik az új hul-
ladékgazdálkodási rendszer
kivitelezése, sor kerül több
út, járda, játszótér megépí-
tésére vagy például megva-
lósul a helikopterleszálló,
mindezekre 1,17 milliárd fo-
rintot különítettünk el.

– A jelenlegi helyzetben le-

hetett egyáltalán cél a költ-
ségvetési egyensúly megte-
remtése?

– Célunk csak az egyen-
súly helyreállításának irá-
nyába való határozott elmoz-
dulás lehetett. Az állami tá-
mogatás csökkenô szintjén
csakis önkormányzati intéz-
mények megszüntetésével és
Sopron rombolásával felérô
megszorításokkal lehetett
volna rövid távon a bevételi
és kiadási oldal egyensúlyát
megteremteni. Hogy az
egyensúly végül is mikor va-
lósul meg? Az nagyban függ
külsô tényezôktôl: elsôsor-
ban az állami támogatás vál-
tozásától és az infláció meg-
fékezésétôl. N. M.

Egyeztettek

A költségvetés tervezetét
politikai egyeztetésre, vitára
bocsátotta a városvezetés, a
megbeszélésre meghívást ka-
pott minden önkormányzati
képviselô, a kisebbségi ön-
kormányzatok és a részönkor-
mányzatok képviselôi is. A há-
romórás tárgyalás során szá-
mos javaslat is felmerült,
amelyek közül a megvalósít-
hatókat be is építették a ter-
vezetbe.

KÖLTSÉGVETÉS: KEVESEBB PÉNZBÔL KELL FENNTARTANI A MINÔSÉGET

Sopron szavatartó város

FOTÓ: MAGASI
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Ésszerû takarékosságot hirdetett dr. Fodor Tamás polgár-
mester 2007-re a februári közgyûlésen, a költségvetés
tárgyalásának nyitóbeszédében. A képviselô-testület 

– több más fontos döntés meghozatala mellett – több mint
négyórás vita után elfogadta a város idei büdzséjét.

A képviselô-testület döntött arról, hogy kezdeményezik
a Kisalföld Volán önkormányzati tulajdonba kerülését, azaz
a társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló ÁPV Zrt. rész-
vénycsomagjának ingyenes átvételét. Tizenhét igen és nyolc
nem szavazattal a soproni testület kimondta: Havas András-
nak a vízmûnél betöltött mûszaki igazgatói tisztsége nem üt-
közik alpolgármesteri feladatkörével. Módosították a Petô-
fi-iskola alapító okiratát és szavaztak a megyei közgyûlés
által fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezé-
sérôl is. Zárt ülésen nyilvánította ki a többség azt a szándé-
kát, hogy a Pannon Sopron Regionális Televízió Kft. és az
önkormányzat között még az elôzô ciklusban köttetett szer-

zôdést érvénytelenítsék. Az MTV regionális szerkesztôsége
számára viszont ingyenesen adják használatba a Széchenyi-
palota egy részét.

A legnagyobb vitát kiváltó napirend – ahogy azt várni le-
hetett – a város idei költségvetése volt. Számos módosító ja-
vaslat is érkezett, ám ezeket a többség nem fogadta el. Dr.
Fodor Tamás polgármester a tárgyalás során hangsúlyozta:
„Sopront mindannyian szeretjük és jót akarunk városunk szá-
mára. Értékeinket meg kell ôrizni! A költségvetés készítése-
kor döntéseinkben világosan megfogalmaztuk a felelôsségün-
ket is”. A polgármester külön kiemelte a 2007–2013 közötti
idôszak pályázati lehetôségeinek minél nagyobb mértékû ki-
használását is. �

A megszorító intézkedé-
sek a sport területét sem

kerülhetik el. Így ebben az
évben kevesebb összegbôl

támogathatja Sopron a
sportegyesületeket. 

Az önkormányzat éssze-
rû gazdálkodás mellett is
úgy számol, hogy ebben az
évben mintegy 16 millió fo-
rinttal jut kevesebb a sza-
badidô- és az élsport meg-
segítésére. Így a városban
mûködô egyesületek közel
240 millió forint támogatás-
ra számíthatnak. Mindemel-
lett a sportalap nem változik,
azaz a szakosztályok számá-

ra az elmúlt évivel megegye-
zô összeg áll rendelkezésre.
Igaz, erre a forrásra pályáz-
ni kell.

– Sopronban hetvenhat
egyesületben kilencven
szakosztály mûködik, mel-
lettük kettôszáznegyven csa-
pat vesz részt a szabadidô-
sporton belül szervezett baj-
nokságokban, továbbá ötven
olyan baráti társaságról tu-
dunk, akik rendszeresen tor-
natermet bérelnek – mond-
ja Abdai Géza alpolgármes-
ter. – A város idén is támo-
gatja például a kispályás
labdarúgást vagy az amatôr
kosárlabdát. 

Az alpolgármestertôl

megtudtuk még, az egyesüle-
teknek a jövôben nagyobb
részt kell vállalniuk a fenn-
tartási költségekbôl. Remé-
nyeik szerint nô majd a
szponzori támogatás mérté-
ke.  A sporttámogatásról szó-
ló döntések során figyelem-
be vették azt is, hogy a meg-
szorító intézkedések ezt a te-
rületet sem kerülhetik el. A
növekvô kiadásokhoz sok
esetben csökkenô bevételek
párosulnak. A városi sport-
életet ugyanakkor nem sze-
retnék magára hagyni. Az
épületek felújítását példá-
ul pályázat útján kívánják
megoldani. Így amint olyan
kiírás jelenik meg, ami anya-

gilag is elfogadható a város
számára, akkor beadják je-
lentkezésüket.

– A tekések felé van egy
nagy adósságunk, a terveink
szerint még ebben a ciklus-
ban megkaphatják az új ter-
met – folytatta Abdai Géza
alpolgármester. – Továbbá a
mûjégpálya végleges elhe-
lyezését is meg kell olda-
nunk. Ezt egy könnyûszerke-
zetes csarnokban képzeltük
el. A mûfüves pálya megépí-
tésének tervérôl sem tettünk
le. A korszerû pályát nem-
csak a profi labdarúgók,
hanem az amatôrök is hasz-
nálhatnák.

P. H. L.

TÁMOGATÁS: 240 MILLIÓ FORINT ÁLL RENDELKEZÉSRE

Ésszerû gazdálkodás a sportéletben

A legfontosabb tervek

Dr. Fodor Tamás polgármester a közgyûlésen felolvasta azokat
a projekteket is, amelyekhez a városvezetés a Regionális Opera-
tív Tanácsnál pályázati forrásokat remél. A polgármester a Sop-
roni Közéletnek elmondta, számos tervük közül a történelmi bel-
város rehbilitációját, a Tûztorony felújítását és benne egy turisz-
tikai központ kialakítását, a Fô tér burkolatának cseréjét, a Russ-
villa és a barlangszínház felújítását, valamint egy komplex gyógy-
rehabilitációs központ kialakítását tartja a legfontosabbaknak.

Takarékosság!

FOTÓ: MAGASI
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A városvezetés tervei
szerint regionális 

kulturális központként
mûködhetne a Rejpál-ház.

A Várkerület 7. szám alatt
elsôsorban Liszt Ferencrôl
és a Páneurópai Piknikrôl
rendezett állandó tárlatok
kapnának helyet, továbbá
olyan tudományos kutatói
hellyé válhatna, ahol szak-
könyvtári állomány, konfe-
rencia- és elôadóterem állna
a rendelkezésre.

– Liszt Ferenc, a Sopron-
hoz kötôdô,  európai és világ-
polgár olyan személyiség, aki
érdeklôdôk tízezreit tudja
Sopronba vonzani, ezért a ki-
állítás fontos része lehet a
város stratégiai-idegenfor-

galmi terveinek, és jól illesz-
kedne a már hagyományos
helyi Liszt-programokhoz –
mondta Abdai Géza közössé-
gi ügyekért felelôs alpolgár-
mester, aki szerint az 1989-
es határáttörés eszmeisége
szintén az európai és a regi-
onális összetartozást illuszt-
rálja.

Firtl Mátyás, a ház fenn-
tartóját képviselô megyei ön-
kormányzat alelnöke sopro-
niként azt tartja fontosnak,

hogy egy olyan intézmény jöj-
jön létre, amely az európai,
nemzeti, regionális és lokális
kulturális hagyományok be-
mutatóhelyévé válhat. Így a
ház mûemléki jellegéhez
méltó rendeltetést kap, ezért
is kezdeményezte a megye
Sopronnak való átadását,
amirôl március 2-án hoz dön-
tést a megyei közgyûlés.

A múzeum kialakításának
szakmai programját Tóth
Imre múzeumigazgató koor-
dinálja, a Soproni Múzeum, a
budapesti Liszt Ferenc Tár-
saság és a Páneurópai Pik-
nik ’89 Alapítvány szakmai
segítségével.

B. Tóth Éva

A Várkerület 7. szám alat-
ti Rejpál-ház 1560 körül re-
neszánsz stílusban épült, mai
formáját a tûzvészt követôen
egyes középkori részek – pl. a
kapu – megtartásával 1700
körül nyerte el. Az egyemele-
tes barokk lakóházat a 18. szá-
zad végén bôvítették. Figye-
lemreméltóak a napsugárdí-
szes kapuszárnyak, a barokk
veretek, a kerek kopogtató.

Új szerepben 
a Rejpál-háza Rejpál-ház

Római épület-
maradványokra épült

06
21

67
76

7

Programajánló 
M Á R C I U S

� Szalmafonó tanfolyam
indul a GYIK-ban kezdôk-
nek és haladóknak is!
(felnôtteknek, középisko-
lásoknak, gyermekeknek,
óvónôknek…) Téma: Ké-
szülôdünk a húsvétra! A
foglalkozások ideje: már-
cius 3-án, 10-én, 17-én
és 24-én 10 órakor. Díj:
3.000 Ft/fô/ 4 alkalom.
A foglalkozásokat vezeti:
Huszár Csilla. Jelentkezés
Dugovits Valériánál a
99/511-210-es telefo-
non.

� 3-án, szombaton 19 órá-
tól a Fenyô Téri Általá-
nos Iskola iskolabálja –
Belépés meghívóval!

� 3-ától, szombattól 18-áig,
vasárnapig  az „Életem
elsô önálló kiállítása” c.
pályázat keretén belül
Dörner Réka rajzkiállítá-
sa látható „Anime’s” cím-
mel. Megnyitó: 2007.
március 3. 16 óra.

� 5-én, hétfôn 18 órakor
„Magyarország állapotjá-
ról” – Dinnyés József
mûsora öt évszázad ma-
gyar költészetébôl. Belé-
pôdíj: 300 Ft/fô.

� 9-én, pénteken 16 órakor
Mesevár mesemanók-
kal – meseszakkör 5–8

éveseknek; téma: a halk
és a hangos. Részvételi
díj: 200 Ft/gyerek. Infor-
máció: Farkas Anikó
(99/511-210).

� 17-én, szombaton 9–12
óráig Játszóház. Belépô-
díj: 50 Ft/fô.

� 23-án, pénteken és 24-
én, szombaton stílusta-
nácsadás Bucsuházy Pi-
roska divattervezô, stílus-
tanácsadó vezetésével.
Részvételi díj: 5.500
Ft/fô. Részvétel csak elô-
zetes jelentkezéssel! Je-
lentkezési és befizetési
határidô: március 19.,
hétfô. Információ: Farkas
Anikó (99/511-210)

� 23-án, pénteken 11 és
19 órai kezdettel „Állsz-
e mellénk, hogyha kell,
ki állsz-e értünk s har-
cunkért…” A Komédiás
Magyar Integrált Színház
bemutatja: Victor Hugo:
Nyomorultak címû musi-
caljét. Díszvendégek: Vu-
jity Tvrtko az Eu. magyar-
országi antidiszkrimináci-
ós kampányának hivata-
los nagykövete, Szenczy
Sándor a Magyar Baptis-
ta Szeretetszolgálat elnö-
ke „Pokoli történetek-
Mennyei történetek” tá-
mogatásával.

� 23-ától, péntektôl április
4-éig, szerdáig  az „Éle-
tem elsô önálló kiállítása”
c. pályázat keretén belül
Szabó László fotókiállí-
tása látható. Megnyitó:
2007. március 23.

� 24-én, szombaton 16–19
óráig a „Drogkép-más-
képp” címû vetélkedô-
sorozat.

� 26-án, hétfôn 15 órakor
az Így írok én címû pá-
lyázat eredményhirde-
tése és díjkiosztása.

� 27-én, kedden 16 órakor
Éneklô Ifjúság Kórus-
fesztivál.

� 29-én, csütörtökön 18
órakor Handler divatgá-
la a Handler Nándor
Szakképzô Iskola szerve-
zésében – divatbemutató,
fodrászbemutató, kozme-
tikusbemutató.

� 31-én, szombaton 13. 
Tavaszváró Néptánc
Fesztivál. 10 órától Ját-
szóház, 14 órától Nép-
táncegyüttesek bemuta-
tója. Belépôdíj a bemuta-
tóra: 300 Ft/fô.

A mûsorváltoztatás jogát intézményünk fenntartja!
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– Örömmel fogadtuk a hírt,
hogy a szombathelyi fôiskola
több intézmény közül a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetemet
választotta fuzionálásra, il-
letve egy új egyetem alapítá-
sára – mondta érdeklôdé-
sünkre dr. Fodor Tamás sopro-
ni polgármester, aki a NYME
Faipari Mérnöki Karának do-
cense, s aki személyesen is
eljárt az integráció érdeké-
ben. – Mi egyértelmûen tá-
mogattuk a szombathelyiek
NYME-vel való egyesülési tö-
rekvését. 

– Hisszük, mindez hasznos
lesz az egyetemnek és a vá-
rosnak is. A Berzsenyi böl-
csészettudományi, természet-
tudományi, illetve a testneve-
lési és mûvészeti karai jól ki-
egészítik a NYME fôképpen
mérnöki fakultásokkal ren-
delkezô képzési rendszerét.
Sopronnak is kedvezô a szom-
bathelyiek döntése, mert a
nyugat-dunántúli régiós fej-
lesztések érdekében Sopron
és Szombathely városa együtt
sikeresebben pályázhat, ala-
pozva a közös egyetemi szel-
lemi potenciálra.

– A praktikum fogja meg-
mutatni: mit profitálhatnak
a fiatalok a NYME és a szom-
bathelyi Berzsenyi-fôiskola
egyesítésével, illetve a kö-
zösen létesítendô új egye-
temmel. Részt vehetnek pár-
huzamos képzésekben, „át-
hallgathatnak” bizonyos tár-
gyakat, színesedik az okta-
tás palettája – hangsúlyozta
dr. Faragó Sándor, a NYME
rektora. – Pozitív hozadék,
hogy a folyamat kapcsán az

alapszakok után az egyete-
men belül végezhetik el a
mesterszakokat. Doktori
programjaink kiteljesedésé-
vel együttesen is alapítha-
tunk új doktori iskolákat,
programokat, részben szom-
bathelyi helyszínnel. Ez azt
jelenti, hogy hallgatóink szá-
mára hosszú távú perspek-
tíva nyílik: nem zárul le szá-
mukra három év múltán – az
alapszakok elvégzése után –
a jövôjük, így akár hat–nyolc
évig tudnak elôre tervezni,
amennyiben megfelelô ta-
nulmányi eredményt képe-
sek produkálni. A régió éle-
tében az is nagy jelentôsé-
gû, hogy – az orvos- és jogász-
képzésen kívül – gyakorlati-
lag mindenfajta oktatás
komplex kínálatával várjuk
az ifjúságot a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem karain. 

– Számos érv szólt amel-
lett, hogy – a gyôri Széchenyi,
illetve a veszprémi Pannon
Egyetem ellenében – a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem-
mel kössük össze sorsunkat
– mondta el dr. Gadányi Ká-
roly, a szombathelyi Berzse-
nyi-fôiskola rektora. – A már
kialakult hálózati rendszer-
be Szombathely is beleillik,
hiszen a NYME eleve több
városban mûködtet karokat.
A NYME a tárgyalási folya-
matok elsô pillanatától kezd-
ve késznek és mindvégig kö-
vetkezetesnek mutatkozott
az egyesülés kérdésében,
amely a Felsôoktatási Tör-
vény adta lehetôségek sze-
rint jóval nagyobb önállósá-
got biztosít az intézménynek,

A szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Tanár-

képzô Fôiskola szenátusa
elsöprô többséggel úgy

határozott, hogy az
intézmény a Nyugat-

Magyarországi Egyetem-
hez csatlakozik, egyszer-

smind a két intézmény
egy új egyetemet alapít.

DR. FODOR TAMÁS: ÖRÜLÖK, HOGY

SZOMBATHELY SOPRONT VÁLASZTOTTA

Új egyetem
születik

FOTÓ: MAGASI
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Egyesülés
egyetemista
szemmel

Nagy Veronika, 
a NYME Faipari 
Mérnöki Kar 
elsôéves hallgatója:
– Örülök, hogy bôvül a sopro-
ni egyetem, s így a hallgatói
lehetôségek is sokasodnak. Bi-
zonyára lesz alkalmam része-
sülni a két intézmény egye-
sülése és az új egyetem létre-
jöttének elônyeibôl. Könnyû-
ipari mérnöknek készülök, s
úgy tudom, könnyebb lesz a
két intézmény hallgatóinak az
„áthallgatás”, s nyitottabbá
válnak a mester- és a doktori
képzések is a karokon.

Szalai László 
másodéves erdô-
mérnök hallgató:
– Úgy tudom, hogy Szom-
bathelyen a bölcsészettudo-
mányi mellett természettu-
dományi, illetve testnevelési
és mûvészeti kar is mûködik,
ami további lehetôségeket
biztosít a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem hallgatóinak.
Amúgy sokan vagyunk, akik
szeretnénk többet sportolni:
reméljük, a szombathelyi test-
nevelési kar aktivitása révén
felélénkül a karok közötti
sportélet, s rendszeresebbé
válnak  a jövôben az egyete-
mi sportrendezvények, illetve
-versenyek.

mint a korábbi forma, az in-
tegráció. Az új egyetem ala-
pításával pedig elônyös po-
zíciókat kínáltak fel a szá-
munkra: regionális egyete-
mi központként mûködhet a
Berzsenyi, garantálják az
egyetemi központ jogsza-
bályok szerinti gazdasági
önállóságát, központi befi-
zetési kötelezettséget sem
rónak ránk. 

– Teljes szakmai önálló-
ságot biztosítanak az okta-
tásban, kutatásban egyaránt.
Elismerik a tanárképzésben
Szombathely vezetô szere-
pét, szakmai segítséget nyúj-
tanak a Berzsenyi-fôiskolán
oktatott hagyományos tanár-
szakok MA/MSc akkreditálá-
sához. G. M.

A karok

A NYME karai: Erdômér-
nöki Kar, Faipari Mérnöki Kar,
Közgazdaság-tudományi Kar,
Benedek Elek Pedagógiai Kar
(Sopron); Apáczai Csere János
(Gyôr), Mezôgazdasági és Élel-
miszer-tudományi Kar (Mo-
sonmagyaróvár), Geoinforma-
tikai Kar (Székesfehérvár).

A Berzsenyi karai: Bölcsé-
szettudományi Kar, Természet-
tudományi Kar, Testnevelési
és Mûvészeti Kar.

Az ország hatodik legnagyobb egyeteme jön létre

A NYME és a Berzsenyi Dániel Fôiskola fúziójával és egy új egyetem tervezett 2008. janu-
ár elsejei létrejöttével 21 ezer hallgatót oktató, tízkarú intézmény valósul meg. Ez – a hall-
gatói létszámot tekintve – az ország hatodik legnagyobb egyeteme lesz. Mind a NYME, mind
a szombathelyiek közös, kölcsönös erôsödést várnak az egyesüléstôl. A mesterképzések és
a doktori iskolák teremtésével még több tudományos mûhely létesülhet. Fontosnak tart-
ják a határon átnyúló projektek kiszélesítését is. Az oktatói kar tudományosan minôsítet-
tek nagy száma és a mûvelt tudományterületek széles választéka lehetôvé teszi közös, in-
terdiszciplináris kutatási programok kidolgozását, a pályázatokon való közös részvételt.

MÁR A KÖZÖS JÖVÔRÔL BESZÉLGET DR. FARAGÓ SÁNDOR, A NYME ÉS DR. GADÁNYI KÁROLY, A SZOMBATHELYI FÔISKOLA REKTORA.

NAGY VERONIKA

SZALAI LÁSZLÓ
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Feleségemmel igazi
diákszerelem a miénk, ami

egy életen át elkísér –
mondja Németh Árpád,

akinek meggyôzôdése, hogy
ha két ember szereti egy-
mást, minden problémán

felül tudnak emelkedni. A
Brau Union Hungária

igazgatójaként tavaly
nyugdíjba vonult képviselô

szeret utazni. Megfordult
már Európa szinte vala-
mennyi országában, de
távolabbi úti célokat is

szívesen választ.
Németh Árpádról, a civilek

önkormányzati képviselôjé-
rôl valószínûleg minden sop-
roninak a soproni sörgyár jut
eszébe. A sörgyárban és
utódjánál, a Brau Union
Hungáriánál igazgatóként és
mûszaki vezérigazgató-he-
lyettesként eltöltött huszon-
öt év alatt Németh Árpád
döntô szerepet vállalt abban,
hogy a soproni sörgyár nem-
csak, hogy nem jutott a bezá-
rás sorsára, de – osztrák be-
fektetôk segítségével – világ-
színvonalra fejlôdött. Igazga-
tóként a vállalat privatizálá-
sában is aktívan közremûkö-

dött, de tavaly júliustól, nyug-
díjasként a felügyelôbizott-
ságban tevékenykedik.

IGAZI DIÁKSZERELEM

Nyugdíjas napjaiban több
idôt szentelhet családjának,
fôként feleségének, akivel
immár ketten maradtak Deák
téri csinos, polgári lakásuk-
ban. – Igazi diákszerelem a
miénk, Évának tizenhét éves
koromban kezdtem udvarol-
ni – emlékezik vissza a fiatal
éveikre Németh Árpád. – Az
udvarlás egészen huszonnégy
éves korunkig tartott, közben
egy év katonaság Szekszár-
don és öt év mûegyetem Bu-
dapesten. De mihelyt meg-
kaptam a vegyészmérnöki
diplomámat, ’71 júliusában,
azonnal összeházasodtunk.
Boldogok vagyunk együtt. Azt
gondolom, hogy ha újra le-
hetne kezdeni az életet,
akkor sem cselekednék más-
képp. Évi igazi társként segí-
tett további tanulmányaim
és vezetôi leterheltségem
során. Meggyôzôdésem, hogy
ha két ember szereti egy-
mást, minden problémán
felül tudnak emelkedni. A
sok válás azt mutatja, hogy
az embereknek nincs elég
türelmük és alkalmazkodó

készségük egymás iránt. Fe-
lesége, Éva  fogtechnikus,
1990 óta egy fogászati eszkö-
zöket árusító vállalkozás ve-
zetôje. A házaspárnak két
fia van, Csaba, az idôsebb
villamos automatizálási
mérnök, Árpád, a fiatalabb
közgazdász, Zita és Eszter
menyük mindketten tanár-
nôk és soproni lányok. – Csa-
báék családjában egy tün-
déri kislány és egy szöszke
kisfiú, Árpikáéknál egy csör-
fös kislány van, ôk a jövô hó-
napra várják második kislá-
nyukat, Jankát. Lehetôsége-
inkhez mérten támogattuk a
fiúkat mindenben, mindösz-
sze egy elvárásunk volt fe-
léjük – teszi hozzá Németh
Árpád –, a diploma mellett
legalább két nyelv elsajátí-
tása. A német- és az angol-
nyelv-vizsgákat a gimnázi-
umban és az egyetemen le-
tették, késôbb pedig három–
három hónapra Cambridge-
be mehettek angoltanfo-
lyamra, a nyelvet gyakorolni. 

AZ UTAZÁS

IS MOTIVÁLTA

– A saját bôrömön tapasz-
talva tudom, hogy mennyire
nehéz munka mellett megta-
nulni egy nyelvet, mivel –
szülôi indíttatásra – nekem
az iskolai orosz mellett lati-
nul kellett tanulnom. Az élet
azonban úgy hozta, hogy a
szakmám gyakorlása során
elôször a német, késôbb
pedig az angol nyelv ismere-
te vált szükségessé. Hobbim,
az utazás is motivált, hogy
angolul tanuljak. Míg koráb-
ban fiaimmal, most a nagy-
családdal járunk nyaranta
és telente üdülni és síelni.

Idén Szlovéniát választottuk,
ahová a nyár közepén indu-
lunk. Feleségemmel pedig a
jövô hónapban Dél-Ameri-
kába megyünk. 

Némethéknek régi szen-
vedélye az utazás. A család-
fô és felesége elsô közös kül-
földi útja 1973-ban Erdélybe
és Moldvába vezetett, egy
1300-as VW bogárral.

ÖRÖKÖS TISZTELETBELI

ELNÖK

– Késôbb a fiúkkal sokfe-
lé voltunk szerte Európában,
de jártunk velük Észak-Ame-
rikában és Kínában is. 

Németh Árpád szívesen
kijár a soproni felnôtt férfi
kosárlabdacsapat meccsei-
re, ahová a felesége is elkísé-
ri. – Több mint hét évig a
klub elnöke voltam. Amikor
lemondtam, örökös tisztelet-
beli elnökké választottak.
Büszke vagyok arra, hogy se-
gítségemmel immár több
mint tizenkét éve sikerült a
sörgyár és a város, valamint
más szponzorok közremûkö-
désével a soproni férfi ko-
sárlabdát a legmagasabb osz-
tályban tartani.

A nyugalmazott igazgató
szereti, ha együtt van a nagy-
család. – Kéthetente haza-
jönnek Árpiék is Budapest-
rôl és a vasárnapi ebédeket
rendszeresen együtt fo-
gyasztjuk el. Közben sokat
beszélgetünk a fiúkkal, az
unokák a szobában hancú-
roznak. Jó hangulat van, ha
mind együtt vagyunk. Sze-
rencsések vagyunk, hogy
édesanyám és anyósom is
gyakran lehet a vendégünk,
pedig ôk már erôsen nyolc-
van év felettiek. C. V.

NÉMETH ÁRPÁD: MÁRCIUSBAN ÉRKEZIK A NEGYEDIK UNOKA

A család 
a legfontosabb



Stílusos, modern lakás-
ban, ugyanakkor igazi termé-
szet-közeli, a Tómalom náda-
sára tekintô otthonában fo-
gadja az újságírót Kocsis
János. Talán nem véletlen,
hogy az elsô ciklusát töltô ön-
kormányzati képviselô éppen
itt, a természet ölelte város-
részben él családjával.

– Vikivel, a feleségemmel
mindketten kertészmérnö-
kök vagyunk, valószínûleg
innen ered a természet szere-
tete – meséli az ifjú család-
apa. – Az üvegezett balkonról
nemcsak a nádast, de eseten-
ként kacsákat, rókákat, fá-
cánt és ôzeket is megfigyelhe-
tünk a kertünkben, a gyere-
kek nagy örömére.

Kocsiséknak két lánya
született, Anna hatéves múlt,
Zsófi pedig már nagylány, ti-
zenhárom éves. A házaspár
„civilben” egy kertészeti
szaktanácsadással és kiske-
reskedelemmel foglalkozó
vállalkozást vezet a soproni
vásárcsarnokban. Növényvé-
dô szereket, vetômagokat,
kertészeti eszközöket, szer-
számokat árulnak. – A munka
sajnos minden hétköznapun-
kat leköti, reggeltôl estig dol-
gozunk – mondja a családfô,
majd hozzáteszi, feleségével
van alkalma napközben is ta-
lálkozni, de a gyerekeket
gyakran csak este látja. – A
kevés szabadidôt azért igyek-
szünk minél hatékonyabban
kihasználni: vasárnapokon
bepótoljuk, ami hétköznap
kimaradt. Szívesen járunk ki-
rándulni, ha tehetjük, a sza-
badban töltjük az idôt. Jó idô-
ben kerékpározni szoktunk,
az ôszi-téli estéken pedig

nagy társasjáték-maratonnal
ütjük el az idôt. 

A VÁRKERÜLETEN

GÖRKORIZNAK

A Kocsis család a görkor-
csolyáért is rajong. – Lévén,
hogy a sopronkôhidai utcák
nem alkalmasak erre a sport-
ra, nyaranta gyakran a Vár-
kerületre járunk korizni. Oly-
kor késô estig kinn vagyunk,
hiszen a gyerekek is imádják
a gurulást. Igyekszünk ôket
a sport szeretetére nevelni. A
kis Anna úszni jár, Zsófi ko-
rábban kosárlabdázott. Sze-
retünk biciklizni is, felesé-
gemmel egykor körbebicik-
liztük a Fertô tavat. A lányok-
kal is gyakran kijárunk a tó-
partra, ahol szép tájakon, ki-
épített bicikliutakon lehet
tekerni.

MINDEGY HOVA,
CSAK EGYÜTT

A családfô jelszava: mind-
egy hova, csak együtt legyen
a család. – Szívesen járunk

kempingezni is, Rab szigetét
különösen szeretjük. Ide
minden nyáron ellátogatunk,
legalább egy hétre, mert a
gyerekek is nagyon élvezik a
sátrazás hangulatát, és gyö-
nyörû az adriai tengerpart.
Indulás elôtt telepakoljuk a
kocsit gyümölccsel, zöldség-
gel, amit az édesanyám ter-
mel meg a kertjében. – Jólle-
het, szakmába vág, de ma-
gunknak sajnos kevés idônk
jut kertészkedésre – teszi
hozzá Viki. – Ha a lányok idô-
sebbek lesznek, és már jön-
nek az unokák, akkor mi is
szeretnénk majd megtermel-
ni a gyümölcsöt-zöldséget az
unokáink számára. János
édesanyjának a Balfi úton
van egy szép nagy kertje, ahol
minden megterem. Nagy se-
gítség nekünk, hogy besze-
rezhetjük tôle a frissen, fáról
szedett barackot, almát. 

A család az élet minden
területén igyekszik visszafo-
gott, mértékletes életmódot
tartani. A kenyeret Viki süti
nap mint nap, nem a pékség-
bôl vásárolják. – Szeretjük
az egészséges, bio alapanya-
gokat, és lehetôség szerint
minél kevésbé feldolgozott
élelmiszereket választunk –
folytatja János. – Amit nem
édesanyámtól kapunk, azt ál-
talában a piacon vásároljuk
meg, mert tudjuk, hogy amit

ott árulnak, az eredeti élel-
miszer. Ellenségeink a gyors-
éttermek. Anna valószínûleg
még nem is tudja, hogy mi az
a McDonald’s. Tudatosan
igyekszünk a gyerekeket is
így nevelni.

A BARÁTOK

ÖSSZETARTANAK

Kocsisék kertje alkalmas
arra is, hogy néha kiüljenek
grillezni vagy bográcsgulyá-
sozni. – A baráti társaságunk
fôként az egyetemi ismeret-
ségekhez kötôdik, de sajnos
az ország különbözô vidéke-
ire szóródtunk, így viszony-
lag ritkán van lehetôségünk
összejönni – mondja Viki. 
– Évente azért legalább egy-
szer szervezünk találkozót.
Tízen voltunk jó barátok,
most azonban legalább hu-
szonhat–huszonhét fôsre nôt-
te ki magát a társaság, a gye-
rekekkel együtt. Közülük
Zsófi a legidôsebb. Viccesen
azt szoktuk mondani, hogy ô
„már járt egyetemre”. Mind-
ketten ötödévesek voltunk,
amikor született, emiatt Já-
nossal össze kellett szervez-
nünk az órarendünket, hogy
ki melyik órára megy be és ki
marad a babával. Cziráki

Kertészeti vállalkozást vezet, egy hat és egy tizenhárom
esztendôs lány boldog és kiegyensúlyozott édesapja: Kocsis

János. A Sopronkôhidán élô fideszes önkormányzati képvise-
lô szabadidejében kirándul, vagy épp a Fertô tavat biciklizi

körbe, de nyári estéken nem ritka látvány, amint épp a
Várkerületen görkorcsolyázik a család.

A KOCSIS CSALÁD EGYIK KEDVENCE 
A TÁRSASJÁTÉK

FOTÓ: MAGASI

A természetbarát kertészmérnök
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Rádonyi László, 
a 15-ös számú

választókörzet fide-
szes képviselôje

szereti a körzetét.
Körzejátszik ebben,

hogy ô is itt él, de
talán annak is szerep

jut ebben az érze-
lemben, hogy válto-
zatos, zömmel fiata-

los, lendületesen
fejlôdô ez a város-

rész. Itt mindig tör-
ténik valami, építke-

zés kezdôdik vagy
még véget sem ért. A

város terjeszkedése
ebben a körzetben

igazán látványos.

A Somfalvi út, a Baross
utca, az Ágfalvi úti lakópark,
az Ady Endre út a Cseresznye
sorig, az Ibolya út páros olda-
la, a Bánfalvi út elsô része, a
Kutyahegy az Újdûlô sorig –
ez mind a 15-ös számú válasz-
tókörzet. Ide tartozik a sör-
gyár és körülötte a még mû-
ködô vagy már bezárt, új
funkciójukat keresô gyárépü-
letek, de ezt a körzetet gazda-
gítja az Erzsébet-kert is. A
színes, mozgalmas település-
rész képviselôjének, Rádonyi
Lászlónak okoz is elég fejtö-
rést és tennivalót.

– A legnagyobb problémák
itt mindig az utakkal vannak.
Vagy mert nincs is, vagy mert
már régi és felújításra szo-
rul – magyarázza a képviselô,
aki a legutóbbi helyhatósági
választáson elnyerte az itt
élôk többségének bizalmát.
– Az utak és a közmûvek ki-
építése csakis lakossági ösz-
szefogással épülhet. Ez sok
munkával és áldozattal jár
ugyan, ugyanakkor ezek az
építôközösségek egy idô után

túllépnek saját funkciójukon,
és valódi közösségekké ková-
csolja az egymáshoz közel
élôket. Kényszerûségbôl szü-
letnek meg emberi, baráti
csoportosulások, s ezek az
összefogások látványos ered-
ményeket is produkálni tud-
nak. Csak körül kell nézni,
és a kertek, az utak, a keríté-
sek, az utcák rendezettsége,
látványa mindent elárul. Az
Újdûlô soron, a Szôlôskert
utcában, a Wälder utcában
tavaly készült el az út, de a fo-

lyamat nem szakad meg,
újabbak is épülnek – mond-
ja bizakodva Rádonyi László,
hozzátéve, mindez csakis a
lakosság összefogásával va-
lósul meg.

A körzet nagy részére jel-
lemzô probléma a csapadék-
víz elvezetése. A probléma
megoldását az árkok jelent-
hetik. A munkákhoz szüksé-
ges anyagi fedezetet az építô-
közösségek pályázatok útján
nyerhetik el. – A lakók össze-
fognak, társulásuk pályázik,

Együtt az úton – az útértEgyütt az úton – az útért

15-ÖS SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET: AZ ERZSÉBET-KERTTÔL A KUTYAHEGYIG
FOTÓ: MAGASI



a városfejlesztési bizottság
dönt a lehetôségek függvé-
nyében, miközben a képvise-
lô lobbizik a körzete érdeké-
ben – ismerteti a „munka-
megosztást” Rádonyi László,
aki még hosszan sorolja a
tennivalóit.

Évek óta megoldásra vár
az Ady Endre út burkolatá-
nak helyreállítása, a Baross
utca és a Somfalvi út teher-
forgalmának csökkentése, az
Ágfalvi úti lakópark elégte-

len élelmiszer-ellátása.
Gond az is, hogy itt reggel
hat elôtt nem indul busz a
belváros felé. Van tehát ten-
nivaló bôven. A képviselô
szeretne kiemelt figyelmet
fordítani az Erzsébet-kertre
is, ahol a játszószerek már
felújításra szorulnak. Elsô-
sorban a szemléleten szeret-
ne változtatni, hogy mind-
nyájan vigyázzunk közös ér-
tékeinkre!

N. M.

Jaj, de jó, hogy nem volt tél, nem kellett fagyoskodni, nem
lett magas a fûtési költség! De milyen kár, hogy nem volt hó,
hogy hiányzik a téli hangulat. Mérsékelt égövünkön egy év-
szak elveszett... Apokaliptikus változások képei lebeghet-
nek elô, még természettudományon nevelkedett elmékben
is, vagy talán éppen azokban. A választott nép egyiptomi fog-
ságában az Úr a bibliai hét csapással figyelmeztette a fára-
ót. Most talán másról van szó, de a természet intését észre
kell vennünk! Ma már a kérdéssel foglalkozó tudósok jelen-
tôsebb része úgy látja, hogy földgömbünk felmelegedése már
nem is vitatéma, csupán a felmelegedés növekedésének
éves üteme lehet kérdés. 

A glóbuszt hatmilliárd embertársunk sikeresen felfûtötte, és
fûti tovább. A felmelegedésért, az üvegházhatásért leginkább
az egyre növekvô széndioxid- és légköriégéstermék-kibocsá-
tást okolják a szakemberek. Az emberiség fejlôdési iránya és
fogyasztási szokásai a természeti erôforrások erôteljes és
önzô felhasználásával járnak, melynek egyenes következmé-
nye a klímaváltozás. A fejlett országok gátlástalan fogyasz-
tói társadalmai rossz mintát adnak a fejlôdô országoknak, ami-
vel veszélyeztetik a föld idôjárásának stabilitását. A kialaku-
ló édesvízhiány az egyik legveszélyesebb kockázati tényezô.
Közvetlen környezetünkben is tapasztalható, hogy az elmúlt
fél évben alig hullott csapadék, az adatok szerint a szokásos
mennyiség töredéke esett. A kép drámai, ha figyelembe
vesszük a csapadékhiány és a korai kitavaszodás együttes ve-
szélyét: egy fagy mindent letarolhat és az alacsony talaj-
nedvesség miatt a növények regenerációs esélye is megfo-
gyatkozott. Generációnk legnagyobb felelôssége, hogy az
unokáinktól kölcsönbe kapott földgolyót ugyanolyan rend-
ben adjuk vissza, ahogy mi is megkaptuk. 

Fogyasztásunk ésszerû visszafogása a legjobb, amit tehe-
tünk, amit tennünk kell. A túlzott villanyfogyasztás, a fûtés vagy
éppen a hûtés, a felesleges csomagolás és szállítás a legna-
gyobb energiafalók, környezetszennyezôk és széndioxid-ki-
bocsátók. Csökkentsük a fogyasztásunkat: kapcsoljuk le a vil-
lanyt, vegyük vissza a fûtést, gyalogoljunk vagy használjuk a
közösségi közlekedést, mérsékeljük a csomagolóanyagok fel-
használását. Fogjunk hozzá! Nem holnap, hanem most azon-
nal. Sok kicsi sokra megy. Dr. Simon István

A Thirring utcában él családjával Tillné Németh Andrea,
aki örömmel számolt be a Soproni Közéletnek arról, hogy elkészült
utcájuk burkolata. – Már csak a Fényi Gyula körút csatornázási
munkálatai vannak hátra és teljes lesz a komfortérzetünk – mond-
ta a fiatal anyuka, akinek családja négy éve lakik a körzetben.
Szeretik a környéket, ahogy Andrea fogalmazott „majdnem olyan,
mintha falun élnénk”. Csend van és nyugalom, a családok között
jó a viszony. Az utcában mintegy negyvenöt gyermek él, akik az
új útburkolat elkészülte óta leginkább a házak elôtt játszanak.
Elôkerülhettek a gördeszkák, a görkorcsolyák is. Tillné Németh And-
rea külön kiemelte, jó a kapcsolatuk a körzet képviselôjével is, akit
közvetlen, segítôkész embernek ismertek meg.

Csizmazia József, a város volt fôkönyvelôje fákkal, bokrok-
kal és rengeteg dísznövénnyel vette körül magát Wälder József utcai
házában. Náluk az út tavaly lett aszfaltozva, s ez hatalmas fejlô-
dést jelent az itt élôknek, hiszen korábban a házak felé folyt a csa-
padékvíz, nagy volt a sár, száraz idôben a por. Végül az összefo-
gás eredményt hozott. Az útburkolás költségeinek egyharmadát
az itt élôk, kétharmadát az önkormányzat állta. „Azóta szebb az
élet ebben az utcában” – fogalmazott Csizmazia József.

A lakók véleménye

Egy évszak elveszett



12 �� Soproni KÖZÉLET

Elôbb-utóbb majd'
minden hivatalos ügyet el
lehet intézni elektronikus

úton, ma még azonban
inkább a nyomtatványokat
érjük el az internet segítsé-

gével. Már ezzel is idôt
spórolunk.

– Ennek a szolgáltatásnak
az az elônye, hogy az ügyfél-
nek bizonyos ügyei elintézé-
sére nem kell személyesen
bemennie a hivatalokba –
mondta el a Közéletnek dr.
Becher Rezsô, a soproni pol-
gármesteri hivatal igazgatá-
si irodájának vezetôje, aki-

nél az ügyfélkapuról érdek-
lôdtünk. 

– Az úgynevezett ügyfél-
kapun egy internetes oldal-
ra jutunk, ahol ügyeket in-
tézhetünk, például APEH-
adóbevallást, idôpontfogla-
lást, ügyindítást az okmány-
irodában, mint a  személyi
igazolvány, útlevél, vezetôi
engedély, egyéni vállalko-
zás, gépjármûügyek intézé-
se. Egyelôre kevés ügyfajta
intézhetô ezen az úton, de a
nyomtatványok többsége
már letölthetô, ezeket bevin-
ni személyesen kell. A végsô
cél az, hogy a teljes ügyinté-
zés elektronikus úton tör-
ténjék.

Az ügyfélkapun történô
belépéssel egyrészt idôt spó-
rol az ügyfél, és hatékonyab-
bá válik a munka. Nincs sor-
ban állás, várakozás, és az
interneten történô ügyinté-
zés nem kötött ügyfélfogadá-
si idôhöz sem. – Bármely ok-
mányirodában kezdeményez-
hetô a személyes ügyfélkapu
nyitása. Az ügyfélkapu a
www.magyarorszag.hu Kor-
mányzati Portálon található,
használatához az igénylônek
létre kell hoznia személyes
ügyfélkapuját. Ehhez regiszt-
rációt kell kérnie, amihez
igazolnia kell személyazo-
nosságát, meg kell adnia egy
létezô e-mail-címet és egy ál-
tala kitalált felhasználói
nevet, alá kell írnia az adat-

szolgáltatási nyilatkozatot. A
megadott e-mailen az igény-
lô 24 órán belül egy kódot
kap, melyet öt napon belül
jelszó megadásával az inter-
neten aktivál, ezzel ügyfél-
kapuja alkalmassá válik az
elektronikus ügyintézésre. 

Az ügyfélkapu számos elô-
nye mellett érdemes figyelni
arra is, hogy az APEH által
meghatározott körben adó-
bevallás csak elektronikus
úton történhet. Az önkor-
mányzat és a polgármesteri
hivatal a közérdekû adatok
közzétételét jelen pillanat-
ban – ugyan még nem teljes
körûen – már teljesíti. A ter-
vezett új portál erre is meg-
oldást ad.

B. Tóth Éva

Az e-ügyintézés azt jelenti gyakorlatilag, hogy minden
olyan ügy, amihez az ügyfélnek eddig személyesen kellett
valamilyen hivatalba bemennie, ezután elektronikus úton,
otthonról vagy bárhonnan, egy számítógép mellôl lebonyo-
lítható.

Ennek megvalósítása négy fokozatban történik: az elsô
során elérhetôvé válnak a tájékoztatók, közérdekû informá-
ciók – pl. a hivatal elérhetôségei, az ügyintézéshez szüksé-
ges okmányok –, a második szint már letölthetô okmányo-
kat jelent. A következô fokozat a honlapon megjelenô, in-
teraktívan kitölthetô ûrlapokat jelenti, és a negyedik szint
a teljes körû elektronikus ügyintézést, általában digitális alá-
írás használatával. A www.sopron.hu portálon megtalálha-
tóak az ügyintézéshez szükséges teendôk leírásai, letölt-

hetô nyomtatványok. Például: építéshatósági ügyek, vállal-
kozási ügyek, telepengedély, önkormányzati adóbevallá-
sok nyomtatványai és egyes okmányirodai ügyekhez szük-
séges nyomtatványok. 

A hosszú távú terv a 2007–2013. periódusban megjele-
nô pályázatok kihasználásával, együttmûködve a közpon-
ti ügyfél-azonosító rendszerrel, ugyanakkor figyelembe
véve a vonatkozó EU-s ajánlásokat, a Közigazgatási Eljárá-
si Törvénynek megfelelô, olyan interaktív e-önkormány-
zati portálfelület kialakítása, amelyen keresztül az ügyfe-
lek minden olyan központi, illetve önkormányzati ügy el-
intézését kezdeményezhetik, amely nem igényel szemé-
lyes megjelenést az önkormányzati intézményekben vagy
okmányirodában.

Soproni helyzetkép

A soproni okmányiroda keddi és csütörtöki napra biztosít ügy-
intézési idôpontokat az ügyfelek számára ügyfélkapun történô idô-
pontfoglalással, valamint a www.magyarorszag.hu hon-
lapon megjelölt ügyek esetében ügyindítási lehetôséggel.

A megjelölt idôpont soronkívüliséget jelent az ügyintézésben,
de a személyes megjelenés alól nem mentesít.

A soproni okmányiroda az e-ügyintézés elôsegítésére jelenleg
is üzemeltet telefonos tájékoztatót az 99/515-270-es telefon-
számon, érintôképernyôs tájékoztató rendszert az okmányiroda
elôterében.

e-ügyintézés

Ügyfélkapu
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Csonkáék Frankfurtban

A háztartási üveg- és por-
celánpiac legjelentôsebb eu-
rópai vásárán, a frankfurti Am-
biente kiállításon a Csonka és
Fiai Kft. önálló standdal sze-
repelt. A  vállalkozás mára je-
lentôs exportcéggé vált. Két
éve megvették a jénai üveg-
gyár felszámolt üvegeszköz-
részlegét. Huszonnégy ország-
ba szállítják termékeiket.

Tisztes iparos. Csonka
Tivadarra jól illik ez a

lokálpatrióta jelzô, mégha
manapság divatosabb is a

„menedzser típusú sikeres
vállalkozó” titulus. A garázs-
ból indult családi vállalkozás

ma már 24 országba szállít
különbözô üvegtermékeket,

biztos megélhetést nyújtva
közel ötven dolgozónak.

A családfô az elôzô ciklus-
ban belekóstolt a politikába

is, de nem ízlett neki a
mások fôztje…

– Negyedszázada alapítot-
ta a vállalkozást, amit ma né-
gyen vezetnek: Ön, a felesége
és a két fia. A Tóth Antal ut-
cában egy garázsban kezdtek,
ma alig gyôzi bôvíteni a Ba-
ross úti csarnokot. Igazi si-
kertörténet...

– Azért elég sokat kellett
dolgozni ezért a sikerért! Va-
lóban huszonöt éve kezdtünk,
laboratóriumi üvegeszközö-
ket, karácsonyfadíszeket,
ajándéktárgyakat készítet-
tünk. Az elszántságunk sze-
rencsés lehetôségekkel talál-
kozott. Feleségem is üveg-
technikus, ma már a fiaim is
kitanulták a szakmát. Az idô-
sebb vegyészmérnök, a fiata-
labb szintén üvegtechnikus.
Nem én akartam így, ôk vá-
lasztották! Nálunk a szakmai
elhivatottságot –úgy látszik –
már a génjeinkben hordoz-
zuk. A felmenôim is iparosok
voltak.

– Idilli családi háttér, siker
a piacokon, biztos egziszten-
cia. Mégis politizálásra adta
a fejét...

– Nem, nem! Én politizá-
lásra nem adtam a fejem. Jót
akartam tenni, kötelességem-
nek éreztem, hogy valamit

visszaadjak abból a sok jóból,
amit én Soprontól kaptam.
Negyven éve élek itt, tizenöt
esztendôn át vezettem a ve-
gyesipari vállalat üvegtechni-
kai üzemét. Itt alapítottam
családot, itt kezdtem az önál-
lósulást, itt értem el sikere-
ket. Úgy gondoltam, tisztessé-
ges dolog, ha szolgálni aka-
rom ezt a várost. Arra viszont
nem gondoltam, hogy az, amit
én elképzeltem, nagyon
messze van a valóságtól...
Sokat járok külföldre, fôleg
Németországban látom, hogy
miként mûködnek a Sopron-
hoz hasonló kisvárosok. A
helyi közélet szereplôi, köz-
tük sok vállalkozó alkotja a
városi testületet, s dönteni,
építeni mennek a városházá-
ra, nem politikai csatákat ját-
szani.

– Az MSZP támogatásával
indult, a szocialisták frakció-
jában dolgozott. Jóban volt

mindenkivel, de mintha til-
takozott volna a fegyelem
ellen…

– Én most is jóban vagyok
a frakciótársakkal. Nem a
fegyelem ellen voltam, de
tényleg sokat vitáztunk. A
családom annak idején el-
lenezte az indulásomat, ké-
sôbb igazat kellett adnom
nekik. Annyira túl van poli-
tizálva minden városi szin-
ten is, hogy az nem nekem
való. Nem volt könnyû fel-
dolgoznom mindezt, kudarc-
ként éltem meg az elvesztett
választást is, de ma már nem
bánom, hogy így történt. Hat-
vanöt éves leszek az idén,
belôlem már egészen bizto-
san nem lesz politikus. De
tiszta lelkiismerettel adtam
át a körzetemet. Még ma is
gyakran keresnek az ott
lakók, de hát, már nem én
vagyok ott a „házmester”.

N. M.

Nyugodt 
lelkiismerettel
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Információ: Sopron Bank 

Sopron, Kossuth u.19. Tel.: +36 (99) 513-013 és 

Sopron, Várkerület 90. Tel.:+36 (99) 513- 850

Adatatink tájékoztató jellegûek, minden 

esetben egyedi ajánlatot adunk, 

nem minôsül konkrét ajánlattételnek.

www.sopronbank.hu

Építési hitel
1 millió Ft • CHF alapon, THM 5,72%

Havi törlesztôrészlet: 6.900 Ft-tól 
(20 évre)

O T T H O N  A  R É G I Ó B A N közvetlen – rugalmas – gyors

CSONKA TIVADAR: „NEKEM MÁS ELKÉPZELÉSEIM VOLTAK A POLITIKÁRÓL”
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KEDVEZMÉNY A KAMARAI TAGOKNAK

Új kamarai
szolgáltatás

Márciusban kapják meg a
Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara tagjai a vonalkód-
dal ellátott tag- és kedvez-
ménykártyát, amelynek hasz-
nálatával az ország bármely
pontján kedvezményes szol-
gáltatásokat lehet igénybe
venni. Ezeket a szolgáltatáso-
kat az Euro Discount Club
törzsvásárlói rendszere tar-
talmazza  a Burger King gyor-
sétteremlánc 15, a Patyolat tex-
tiltisztítók 10, a Domus 5 száza-
lékos kedvezményt ad. Arra is mód nyílik, hogy a soproni tag-
vállalkozások bekerüljenek a kedvezményrendszer adatbá-
zisába, ami országszerte elérhetô. �

MEG VAN AZ 1000. IGÉNYLÔ

Sikeres 
a Széchenyi-kártya

Sopronban Violand Béla egyéni cégtulajdonos lett az 1000.
Széchenyi Hitelkártya-igénylô. A hitelkártya négy és fél éves

bevezetése óta az országban
95 000 igénylést nyújtottak be
a vállalkozók. A konstrukció
keretében 500 ezer forinttól
25 millió forintig lehet hitelt
igényelni a mikro-, kis- és kö-
zepes vállalkozásoknak. A
kezdeményezés sikerét mu-
tatja, hogy eddig összesen
mintegy 300 milliárd forint hi-

telt helyeztek ki a közremûködô bankok. Az is nagy eredmény,
hogy a Széchenyi Hitelkártya konstrukció 2006-ban meg-
nyerte az Európai Vállalkozási Díj hazai fordulóját, így részt
vehet az európai megmérettetésen is.

A kamara székházában (Sopron, Deák tér 14.) Keresztény
Richárd foglalkozik a Széchenyi Hitelkártya ügyintézéssel;
telefonszáma: (99)523-582. �

KAMARAI ÉRTÉKELÉS, 
KITÜNTETÉSEK A MINÔSÉGÉRT

Regionális 
gazdasági évnyitó

A nyugat-dunántúli régió öt kereskedelmi és iparkama-
rájának tisztségviselôi és tagvállalkozásainak képviselôi az
idén januárban, a rotációs elvnek megfelelôen, Zalaegersze-
gen találkoztak. A hagyományoknak megfelelôen dr. Par-
ragh László, az MKIK elnöke, gazdasági helyzetelemzô elôa-
dásával kezdôdött a gazdasági évnyitó eseménysora. Burány
Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára a 2007. esz-
tendei uniós fejlesztési esélyekrôl tartott tájékoztatót. A
rendezvény alkalmat kínált a Regionális Minôségi Díjak át-
adására. Az elismerésben 14 vállalkozás részesült.

A három megye vállalkozóinak összejövetelén szó esett a
gazdasági nehézsé-
gekrôl és a kama-
rai együttmûködés-
rôl. Az ünnepi ese-
mény befejezése-
kor Mazzag Ferenc,
a Zala megyei ka-
mara elnöke átadta
Horváth Vilmosnak,
a soproni kamara
elnökének, a Nyu-
g a t - D u n á n t ú l i
Régió Kereskedel-
mi és Iparkamará-
inak Szövetsége
2007. évre szóló el-
nöki teendôit.�

HÁROM KÁRTYA (JOKER-, SZÉCHENYI-,
KAMARAI KEDVEZMÉNYKÁRTYA) EGY KÉZBEN

HORVÁTH VILMOS (BALRÓL) ÁTVESZI 
A SZÖVETSÉG ELNÖKI TISZTÉT

ÖT KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TISZTSÉGVISELÔI ÉS KÉPVISELÔI TALÁLKOZTAK

A SOPRONI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELÉRHETÔSÉGEI:
9400 Sopron, Deák tér 14. Tel.: 99/523-570 Fax.: 99/523-572 E-mail: svkik@t-online.hu Honlap: www.svkik.hu

„Szót kér a gazdaság”
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Szakmai bizottságok
felállításával kezdte meg

idei munkáját a Soproni 
Városszépítô Egyesület. 

Az egyesületnél lezajlott
közelmúltbeli tisztújítást
követôen dr. Józan Tibort

választották meg az egyesü-
let elnökévé, akit a szerve-

zet terveirôl kérdeztünk.

– Jelenleg a városszépítôk-
nél szakmai bizottságok felál-
lítása zajlik – mondta el dr.
Józan Tibor a Soproni Közélet-
nek. – A szakmai alapokra he-
lyezett, hatékony munkát se-

gítik az egyesületben a bizott-
ságok, amelyek vezetésére az
egyes szakterületeken tekin-
télyt szerzett szakmai poten-
tátokat kértünk fel. A meg-
alakuló bizottságoknak –
amelyek mind egy-egy tekin-
télyes, valamikori soproni lo-
kálpatrióta nevét viselik – fel-
adatuk lesz az önkormányzat
bizottságaival való folyama-
tos kapcsolattartás, kölcsö-
nös konzultáció is.

Így a Winkler Oszkár nevé-
vel fémjelzett építészeti bi-
zottság, amelynek elnöke
Boros László, az épített kör-
nyezet, új létesítmények
szakmai véleményezése, a
rendezési tervek kérdésében

szeretne véleményének han-
got adni. Továbbá az egyesü-
let által városszerte számos
helyen elhelyezett emléktáb-
lák gondozását is feladatá-
nak tekinti a bizottság, és
munkájának része lesz a
Winkler Oszkár-díj odaítélé-
sérôl való döntés szakmai
hátterének biztosítása.

A várostörténeti bizottsá-
got ifj. Sarkady Sándor hely-
történész vezeti majd, azzal a
céllal, hogy minél hatéko-
nyabban megvalósuljon a
helytörténeti értékek ápolá-
sa, további emlékhelyek fel-
kutatása, az egyesület múlt-
jának, hagyományainak feltá-

rása. A Csatkai Endre bizott-
ság a jövôben létesítendô új
utcanevekre is javaslatokat
tesz majd.

Peéri Rezsô nevét viseli a
városszépítôk ifjúsági bizott-
sága, amelynek munkáját
Andrássy Péter tanár vezeti,
azzal a céllal, hogy a helytör-
téneti ismeretek szerves ré-
szévé váljanak az iskolai kép-
zésnek. Elôadások mellett ve-
télkedôk is segítik majd az
ifjúság körében a helytörté-
neti ismeretterjesztés mun-
káját, és a képzésben a hatá-
ron átnyúló régiós kapcsola-
tokra is építenek, amelyben
már a Perkovátz-Ház Baráti
Köre által kiadott, három-

nyelvû, iskolásoknak szánt
naptár kapcsán a tagság ren-
delkezik tapasztalatokkal.

Továbbá elengedhetetle-
nül fontosnak tartják egy
kommunikációs és koordiná-
ciós bizottság felállását, ame-
lyet Krisch Aladár vezet. A
természeti környezettel kap-
csolatos helyi ügyekkel a 
Heimler Károly nevével fém-
jelzett szakbizottság foglal-
kozik Taschner Tamás vezeté-
sével. A városszépítôk a mai
forráshiányos idôkben egy
mecénási bizottság alakítá-
sától is sokat remélnek,
amelynek vezetését dr. Krisch
Róbert látja majd el, azzal a
nem titkolt szándékkal és fel-
ismeréssel, hogy a közösségi
érdekeket szolgáló adakozás,
szponzorizáció ugyanúgy hoz-
zátesz a helyi értékek felde-
rítéséhez, megóvásához és to-
vábbörökítéséhez, mint
ahogy az egész szervezet tevé-
kenysége. A további konkrét
célok között szerepel a Sop-
roni Szemle folyamatos ki-
adása, a helyi civil szerveze-
tekkel való folyamatos kap-
csolattartás és együttmûkö-
dés; mindazokkal, akik
egyébként sokan vannak, és
akiknek munkája hozzátesz
a közösség gyarapodásához.

Eddigi tapasztalatait, a
tagság tudását, a különbözô
szakterületeken való jártas-
ságát pedig mindenképpen

az önkormányzattal való köz-
vetlen együttmûködésben
szeretné kamatoztatni a Sop-
roni Városszépítô Egyesület,
részint az önkormányzati bi-
zottságokkal való folyamatos
és kölcsönös konzultáció for-
májában, részint akár egy ön-
kormányzati tanácsadói sze-
repet is betöltve. Ez utóbbi-
ról a közeljövôben egyeztet-
nek majd a városvezetéssel,
amely során az egyesület fel-
ajánlja mindazt a szellemi
potenciált, ami hasznosítha-
tó a várost érintô minden
olyan kérdésben, amely álta-
lános megfogalmazásban és
konkrétan is a ,,városszépí-
tés” nemes feladatát jelenti
– mondta el dr. Józan Tibor
elnök, aki hozzátette: a Sop-
roni Városszépítô Egyesület
alapelve, hogy minden dön-
tésében és egész tevékeny-
ségében kizárólag a szakmai
érvek érvényesüljenek.

B. Tóth Éva

A múlt

Sopron és az ország talán
legrégebbi egyesülete1869-
ben alakult. Történetét alaku-
lásának 60. évfordulóján év-
könyvben írta meg két lokál-
patrióta. Csatkai Endre a város-
szépítôk elsô ötven évérôl szá-
mol be, a következô tíz év kró-
nikája dr. Heimler Károly tollá-
ból származik. 1984-ben je-
lent meg Szabó Jenô: A Sop-
roni Városszépítô Egyesület
története 1869–1984 kiad-
vány. Ez utóbbi az egyetlen,
amely a legteljesebben mu-
tatja be az eseményeket.

Városszépítôk

ÚJ ELNÖKSÉGET VÁLASZTOTT A SOPRONI VÁROSSZÉPÍTÔ EGYESÜLET

DR. JÓZAN TIBOR ELNÖK

FOTÓ: MAGASI
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Izgalmas báli szezont
tudhat maga mögött

Sopron. A 2007-es szezon-
ban mindenki találhatott
magának kellemes kikap-

csolódást a táncos mulatsá-
gok között. Választhatott,

hogy fontos társadalmi
eseményen, jótékony partin
vagy fergeteges bulin ropja

a táncokat.
A horvátok nyitották a

báli szezont idén Sopronban.
A Hotel Fagusban tartott,
nagy múltra visszatekintô
mulatságuk egyrészt tisztel-
gés a horvát hagyományok
elôtt, másrészt közelebb
hozta a ma élôket – korra,
nemre és nemzetiségre való
tekintet nélkül. Nagy társa-
dalmi esemény volt idén is a

Rotary-bál, ami elsôsorban
a jótékonyságról, másodsor-
ban a finom enni- és inniva-
lókról szólt, de nem volt el-
hanyagolható az a szerepe
sem, hogy itt fehér asztalnál,
kellemes körülmények kö-
zött – oldottan – válthattak
szót vállalkozók, politikusok,

értelmiségiek, közszereplôk.
Ugyancsak a hagyományok
jegyében tartották meg bál-
jukat az iparosok. Rendez-
vényükön köztudottan ma-
gasra csap a jókedv minden
évben, s így volt ez ebben a
szezonban is.

Retro bált hirdetett az

Unikum Kosárlabda Egyesü-
let, pár éves kitérô után idén
visszatértek a kezdetekhez:
a VasVillában megtartott mu-
latságon, mint a régi szép
idôkben, újra a Bergendy-
együttes zenélt. Nem kellett
sokat tenniük a hangulatért,
mert az elôttük fellépô sopro-
ni Juice már mindent meg-
tett a fergeteges jókedvért.
A táncparkett kicsinek bizo-
nyult, a cipôsarkak elkoptak,
a sminkek kicsit módosultak
és a végére már a nyakken-
dôk is kilazultak. Ez igazi
buli volt!

Ahogy buli volt a Corvi-
nus-bál, s a kisebb közössé-
gek farsangi mulatságai is.
Mert ha jó emberek jönnek
össze, van zene és néhány
üveg perzsgô, s jó bor is akad,
balga ember az, aki ülve
marad! N. M.

A farsang és az 
Bár a farsang idôszakát

már magunk mögött hagy-
tuk, a fánksütés idôszaka

még nem múlt el.  Aki
szereti, miért ne enne belôle

bármikor…? S ki ne emlé-
kezne a nagymama frissen

sült fánkjaira, igazi házi
gyümölcslekvárral?

A fánk a farsang idôsza-
kában ajándék – vallja a sop-
roni Balika Magdolna. Mint
mondja, idén már többször
is megsütötte a finomságot.
Így tett húshagyó kedden is,
amikor hagyományosan fánk
kerül az asztalra.

– Emlékszem, fél évszázad-
dal ezelôtt még igazi farsang
volt, bálokkal, mulatságok-
kal – teszi hozzá. – Természe-

tesen az elmaradhatatlan
fánkkal. Akkoriban még spar-
helten sütöttünk. Valahogy
finomabb volt az így elkészí-
tett étel. A dagasztásnál min-
dig ügyelni kell arra, hogy ne
fázzon meg a tészta. Óvatos-
nak kell lenni, hiszen ha
nem jön fel, azaz nem kel
meg, akkor oda minden. Sze-
rencsémre velem ilyesmi rit-
kán fordul elô. Aztán ott van
még a sütés. Azt hiszem, a
vége a legfinomabb. Ezeket
már nem is pogácsának szag-
gatom ki, hanem perecnek
formázom meg.

A Soproni Közélet felkere-
sett egy éttermet is, megnéz-
vén, miként állítják elô itt a
finomságot. Megállapíthat-
juk, az éttermi szalagos fánk
is ugyanúgy készül, mint az
otthoni. Hasonlóan dagasz-FOTÓ: MAGASI

Véget ért az idei báli szezon



2007. március �� 17

elmaradhatatlan fánk Nagyböjt,
a megtisztulás
idŒszaka

Hamvazószerda a nagyböjt
kezdõnapja a keresztény litur-
gikus évben. A nagyböjt a
húsvétot megelõzõ negyven
nap megnevezése. A keresz-
tény szokásrend szerint a böjt
idõtartama alatt tartózkodni
kell az élvezetektõl, zenés, tán-
cos alkalmaktól, nagy lako-
máktól. Szokás egyéni  fel-
ajánlásokat is  tenni, például
valaki nem eszik csokoládét,
vagy nem nézi kedvenc soro-
zatát a tévében.

A magyarországi hagyo-
mányrendszerben a böjt idô-
szaka alatt szerdánként és pén-
tekenként kell tartózkodni a
húsételektõl. (A legtöbb csa-
ládban a péntek az elfogadott
böjti nap.) Ezen felül azonban
vannak szigorú böjti napok is:
a  hamvazószerda és a nagy-
péntek. Ekkor a húsételektõl
való tartózkodás mellett csak
napi három alkalommal sza-
bad enni és csak egyszer jól-
lakni. A böjt alól mentesül-
nek a 14 év alattiak és a 60 év
felettiek, illetve a betegek, a fi-
zikai munkát végzõk, a gyer-
meket várók. Õk egyéb lemon-
dásokkal böjtölhetnek.

Hiszen ez a böjt lényege –
az önmegtartóztatás. A böjt
megtisztítja a szervezetet – or-
vosilag bizonyítottan kedve-
zõ élettani hatásai vannak,
számos nehezen gyógyítható
betegség – többek között a
reuma, érelmeszesedés, ma-
gas vérnyomás, különbözõ al-
lergikus bõrbetegségek – ese-
tében gyógyhatását igazolták.
A szervezetben számos káros
anyag rakódik le, amely a böjt
által távozik.

Nagyböjt a farsang mulat-
ságait és a hosszú telet köve-
ti, olyan ez, mint egy tavaszi
nagytakarítás – tisztán, fris-
sen, fellélegezve lépünk a ta-
vasz – a húsvét, a feltámadás
ünnepe elé.

tanak, kelesztenek, szaggat-
nak és sütnek. Ám mégis, ki-
csit másként. A ledagasztott
tészta nem a cserépkályha
tetején kel, hanem korszerû
gépekben. A jobb hatás ér-
dekében a lisztet elômelegí-
tik. A tészta pedig állandó
40–50 Celsius-fokos hômér-
sékleten jön fel.

Tendli Raymound, a Fehér
Rózsa étterem fôszakácsa
szerint a fánk egy kiadós fô-
étel után lehet desszert,  vagy
egy leves után fôétel. Mind-
ezek mellett finom csemege
is lehet önmagában, porcu-
korral megszórva, gyümölcs-
ízzel tálalva. – Mint minden
étel esetében, a fánknál is az
idôzítés a legfontosabb, túl
sokat nem állhat, mert akkor
már nem lesz puha – mondja
a fôszakács. – A vendég elé

csakis frissen sült fánk ke-
rülhet. Az éttermünkben a
farsangi idôszakban külön
menüként szerepel a fánk. Így
tudjuk elôre, hogy a déli órák-
ban számíthatunk a nagy ro-
hamra. Elôkészítjük az alap-

anyagokat, megdagasztjuk a
tésztát. Tudjuk elôre, amint
kiment a fôétel, nekiállha-
tunk a kisütésnek, ugyanis
amíg ez elkészül, addigra a
vendégek elfogyasztják a fô-
ételt. P. Horváth László

Felhívásunkra többen is vették a fáradságot és megírták nekünk kedvenc
receptjeiket. Közülük Fleck Adrienn (Sopron, Tarló sor) Fagyitésztája nyerte
el leginkább a tetszésünket. Köszönjük!

A fagyitészta hozzávalói: 4 tojás, 30 dkg porcukor, 10 kanál víz, 1 cs. sütôpor, 20 dkg liszt, 10 dkg
darált dió. A krémhez: 3 dl tej, 3 kanál liszt, 2 tojás, 15 dkg margarin, 15 dkg porcukor. 

Négy tojássárgáját, 30 dkg porcukrot 10 kanál vízzel habosra keverünk, a sütôport, a lisztet, a diót
és a négy tojás keményre vert habját hozzáadjuk és megsütjük. A krémhez a tejet a liszttel és két tojás
sárgájával sûrûre fôzzük. Ha kihûlt, a margarinból és a porcukorból kevert masszát a krémhez kever-
jük. Megkenjük vele a tészát, majd a két tojásfehérjébôl 7 kanál porcukorral vízgôz felett keményre
vert habot a tetejére simítjuk.

Olvasónk receptje

A Soproni Tavaszi Napok rendezvénysorozatához kapcsolódva rendezik meg
a Híres emberek híres ételei címû gasztronómiai programot. 

Tíz napon át tíz étteremben kínálják híres emberek kedvenc és elhíresült
étkeit. Március 16. és 26. között a Columbus, a Corso, az Erhardt, a Fehér Rózsa,
a Graben, a Papa Joe, a Rosengarten, a Schmauser éttermek, a Tercia Serház
és a Várkerület Sörözô várja a vendégeket. ��

Híres
emberek 

híres 
ételei

FOTÓ: P. H. L.
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Idén is megrendezik a Soproni Ünnepi Hetek keretén
belül a barokk zenei fesztivált, a Régi Zenei Napokat, június

utolsó hetében, 23–30. között. A fesztiválra a jegyek már
kaphatók, 1000, 1500 és 2000 forintos áron.

A Régi Zenei Napok látogatói megszokhatták, hogy a szer-
vezôk minden évben zenei unikumokkal lépnek közönség elé.
Idén sem lesz ez másképp: már a fesztivál nyitókoncertjén

a visegrádi országok muzsikusaiból toborzott zenekar, a Vi-
segrad Baroque Orchestra ad koncertet június 23-án, a kon-
ferencia-központban – mondta el Liszkay Mária, a fesztivál
fôszervezôje. Ãk idén elôször lépnek fel Sopronban. A zenei
élet egyik kuriózuma a Wiener Akademie is, akiknek hang-
versenye az evangélikus templomban lesz hallható június 25-
én. Érdekesség lesz az is, hogy az idei szezonban együtt ren-
dezik meg a kurzuszáró hangversenyt a táncházzal, melynek
a konferencia-központ ad otthont. 

S ha már a helyszínekrôl is szó esett: idén – bár már nem
elôször – orgonakoncertet rendeznek Harkán is. Szekendy
Tamás és Zádori Mária (ének) közös hangversenye lesz a har-
kai evangélikus templomban. Idén sajnos a helyszínek közül
„kiesett” a Szent György-templom, most restaurálják ugyan-
is a több százéves orgonát; a szervezôk reményei szerint
azonban jövôre újra birtokba vehetik a templomot a feszti-
vál iránt érdeklôdôk.

A Régi Zenei Napok rajongói évrôl évre találkozhatnak
neves elôadókkal, mint például Malcolm Bilson amerikai pro-
fesszorral, aki „Kottaolvasás és aztán” címmel elôadást is tart,
sôt, fortepiano-koncertjét is meghallgathatják az érdeklôdôk
a fertôdi Esterházy-kastélyban, június 29-én.

Az elmúlt évek visszajelzései alapján idén is megrende-
zik a furulyakurzust – amelynek mindig nagy a látogatottsá-
ga –, az ének- és a ki nem hagyható tánckurzust is.

B. Á.

A kezdetektôl napjainkig

A Régi Zenei Napok „elôzményeként” említhetô a „Századok mu-
zsikája”, azaz a Haydn-kerti növendékhangversenyek, amelyek
évekig szolgáltattak régi zenét. 1974-ben és 77-ben az ünnepi he-
teken középkori, fôleg reneszánsz zenével lépett közönség elé a Kés-
márki György vezette Musica Antiqua Hungarica Ensemble Buda-
pest kórus. 1984-ben a soproni Liszt Ferenc Nôi Kar a Domonkos-
templomban „Régi mesterek muzsikája” címmel mutatott be ösz-
szeállítást. A következô évben pedig Klenjánszky Tamás vállalko-
zott arra, hogy fórumot biztosít a régi zene iránt érdeklôdôknek.

SZÉCHENYI-PALOTA:
Március 2., 17 óra: Sop-
roni TIT Szabadegyete-
mek – Tudomány és hit,
tudomány vagy hit?
Március 6., 18 óra: Férfi-
bajokról nem csak férfi-
aknak
Március 9., 17 óra: Az óbi-
rodalmi masztabák szí-
nes világa II.
Március 13., 18 óra: A
Fertôhomok és Hidegség
közti láprét védett rovar-
fajai és az érdekükben
végzett természetvédel-
mi beavatkozások
Március 20., 18 óra: Ener-
giaforrásaink
Március 23., 17 óra: A
Nagybányai Mûvésztelep 
Március 27., 18 óra: A
Magas-Tátra él és élni
akar

LISZT FERENC KONFERENCIA- ÉS
KULTURÁLIS KÖZPONT: 
Március 10., 15 óra: Sós-

ka, sültkrumpli (bérle-
ten kívüli kisszínházi
elôadás)
Március 16., 19 óra: 
Demjén 61 – koncert

Március 21., 19 óra:
Sebestyén Márta és a
Dûvô együttes koncertje
Március 23., 19 óra: Fil-
harmónia Raiffeisen
hangversenybérlet :
Gyôri Filharmonikus Ze-
nekar. 
Március 24–25.: Ez az

AMI – Látványshow a
NYME Alkalmazott Mû-
vészeti Intézete hallga-
tóinak munkáiból
Március 24., 9 óra: V. Sop-
roni Utazási Börze
Március 25., 11 óra és 16
óra: Fabula Bábszínház:
A bátor nyulacska
Március 27., 19 óra: Ella
Fitzgerald Emlékest
Március 30., 10 órától:
Adonis – Tavaszi ébredés
/ Szépségednek ki állhat
ellen? Kertészeti kiállí-
tás és szaktanácsadással
egybekötött vásár
Március 31., 18 óra: A Ju-
ventus Koncert Fúvósze-
nekar tavaszi koncertje –
fennállásának 45 éves ju-
bileuma alkalmából

LÁBASHÁZ:
Március 22. – április 4.:
Picúr, itt a tavasz – Sop-
ronban élô, illetve taní-
tó (NYME AMI) fiatal al-

kotómûvészek tematikus
kiállítása

SOPRONI PETÔFI SZÍNHÁZ:
Március 18., 19 óra: A régi
nyár (bérleten kívüli
nagyszínházi elôadás)
Március 30., 11 óra:
Három nôvér – ingyenes
fôpróba

HOTEL FAGUS:
Március 10., 18 óra:
Smink nélkül: Beszélge-
tés Csányi Sándorral

FESTÔTEREM:
Március 24.–április 10.:
Nagy Csaba természetfo-
tó-kiállítása
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Ismét kuriózum a Régi Zenei Napok
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A soproni Erdélyi Házban
nyílt meg a 101 éves Soproni

Fotóklub tárlata. A tárlat
anyaga 22 kiállító eddig

még be nem mutatott
alkotásaiból áll.

,,A fotómûvészet maga
sokkal több, mint adott pilla-
natban egy adott látvány
megörökítése. (…) Mert a fotó
– eredeti szándéka szerint –
dokumentálja a helyet és a
pillanatot, az egyszerit, a
megismételhetetlent. Ugyan-
akkor a mûvészfotóban
benne van az az egyedi, saját
látásmód, ahogyan a mûvész
maga érzékeli a világot, és
az is, ahogyan láttatni akar-
ja. A mûvészfotó ezért az egy-
szerin és a megismételhetet-
lenen túl, a mindenkorit és a
mindenhol fellelhetôt is
megmutatja. Azaz, az egész
világot magát, mert: ami a vi-
lágban van, az mind fotópa-
pírra vihetô” – fogalmazott
a megnyitó beszédében Firtl

Mátyás országgyûlési képvi-
selô. ,,A fotográfus elôször
meglátja, majd megláttatja
az érdekeset, a különlegest.
És, ami még több: a látványt
üzenethordozóvá teszi”. 

Hogy mi különbözteti meg
a mûvészfotókat a mi szemé-
lyes emlékeinket megôrzô,
családi fotóktól? Talán ez az
átlényegülés. Hogy az ábrá-
zolt táj, utcarészlet, életkép,
csendélet, kompozíció áttéte-
lekkel társít gondolatokat a
látványhoz. 

A mûvész pedig az, aki
rendelkezik az átlényegítés
képességével. Ez megnyilvá-
nul abban, ahogyan kivá-
lasztja a pillanatot, a helyet,
a fényeket és árnyakat, és
aztán, ahogy tovább ,,bele-
nyúl” a fotográfiába, ahogy
kivág, komponál, egészen a
legmodernebb mai digitális
technikákig – hangzott el a
kiállítás megnyitóján, amely
március 9-ig tekinthetô meg
az Erdélyi Házban (Fövény-
verem 15.). �

A jövôbe mentett jelen

Biztos, hogy a kiállítás
rendezôjén, megkomponáló-
ján is múlik, hogy az egy tér-
ben elhelyezett, különféle
technikájú alkotások hogyan
nem zavarják, mi több, erôsí-
tik egymást, de Tolnay Imre
grafikus- és festômûvész a
Pannónia Galériában kiállí-
tott alkotásai esetében a már

majdnem tökéletes összhang
egyértelmûen a kiforrott mû-
vészi egyénisgébôl adódik.
Pedig litográfiák, elektro-gra-
fikák, vegyes technikájú alko-
tások és szekkók töltik be a
teret. Igen, annak ellenére,
hogy a képek a falakon he-
lyezkednek el, magát az egész
teret uralják. 

Tolnay teret tágít vagy
éppen sûrít, és mindehhez
különbözô idôsíkokat rendel.
A szemlélôt kiemeli a három-
dimenziós, mérhetô tér-idô
valóságból. Ezt a szándékát
képcímei ,,elôre” jelzik.

Adott helyek, Rozsdás idôk,
Adott hely és pillanat – rá-
adásul a maguk külön idô-
síkját is megteremtik, azál-
tal, hogy egyenként sorozat-
ba rendezettek. 

Tolnay szekkó-alkotásai-
ban – egy-egy faltöredékben
– mintha restaurátorként
mentené át a múltat a jelen-
be. Csakhogy azáltal, hogy a
töredékeken megjelenô vi-
zuális üzenet épphogy nem
töredékes, hanem magát az
egészet ábrázolja, a teljessé-
get, eléri, hogy az üzenetek
nem a múltból a jelenbe,

hanem a jelenbôl a jövôbe
szólnak. Ebbe a töredékes-
ség-teljesség feszültségbe
visz további energiát a pár-
huzamos vagy íves, fénnyel
kísért vonalhalmaz, vagy
egyértelmû asszociációt elô-
hívó formaelem. 

A grafikai mûfaj adta, vi-
zuális élménybe ágyazott in-
tellektuális élmény a már
említett karakteres alkotói
portréval együtt a közérthe-
tôség és elvonatkoztatás
nagyszerûségét egyszerre
közvetíti a gyôri alkotó mun-
káiban. T. É.

A világban minden
fotópapírra vihetô

RÉGI NYÁR – ÚJ SIKER
A számos, még ma is nosztalgikusan énekelhetô slágerrel tartó-
sított (Legyen a Horváth-kertben Budán…) darab soproni elô-
adása mégis egy felújítással ér fel. Köszönhetô ez a nagyszerû sze-
replôgárdának: Varga Szilvia, Nagy Gábor, Incze József, Magyar
Tímea, Keresztes Ildikó, Ozsgyáni Mihály és mások, akik az ízlés-
sel modernizált elôadásmóddal nemcsak gördülékenyebbé, hanem
a mai nézô számára fogyaszthatóbbá is teszik az elôadást. Az
örökzöld zenéhez jól alkalmazott multimédiás háttér elmúlt idôk
hangulatát varázsolja a színpadra. Dr. Drávai István

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Február elsejétôl Darvasi
Ilona vezeti a Soproni Petôfi
Színházat, miután Szilágyi
Tibor, az elôzô direktor közös
megegyezéssel távozott az in-
tézmény élérôl. Az új igazga-
tó munkáját mûvészeti ta-
nácsadóként Huszti Péter se-
gíti. Darvasi Ilona egy általa
alapított magánszínházat ve-
zetett eddig országos vissz-
hangú sikerrel. Most Sopron-
ban vannak nagy tervei,
máris hatalmas lendülettel
és energiával vágott neki a
feladatnak.

SZÁMÍT

A SOPRONIAKRA

– A Soproni Petôfi Szín-
ház „irigyelt színházzá” kell,
hogy váljon a kultúra világá-
ban, mivel több hasonló szín-
ház veszteségesen, gondok-
kal küszködve mûködik, míg
mi eredményeket és folya-
matos fejlôdést fogunk fel-
mutatni. Ez köszönhetô lesz
annak is, hogy az újabb és
újabb terveink mellett folya-

matosan próbálunk alkal-
mazkodni a gazdasági-pénz-
ügyi kihívásokhoz – nyilat-
kozta Darvasi Ilona a Sopro-
ni Közéletnek.

– Nem a kritikusok szép
szavaira vágyom, s nem is a
rendezôk igenlésére, hanem
a soproni közönség tapsára,
a közösség elismerésére –
mondta az új direktor, aki a
mûsortervrôl egyelôre csak
nagy vonalakban nyilatko-
zott. Az biztos, hogy mûvészi
igényességgel, a polgári szín-
ház alaposságával állítják
össze a programokat, amely-
ben lesznek zenés darabok,
közönségsikerek és klasszi-
kusok is. Szeretné jobban be-
vonni a fiatalokat, gyerekeket
is a színház életébe, s általá-
ban is elmondható, hogy szá-
mít a soproniakra.

– Egy színház nem attól
válik „sajáttá”, hogy helyben,
állandó közremûködôkkel
hoz létre önálló elôadásokat,
hanem hogy mûsorpolitiká-
ja egyéni és rá jellemzô – vé-
lekedik Darvasi Ilona. 

– Ennek találkoznia kell a
város lakóinak igényeivel! Ez
vonatkozik az önálló produk-
ciókra és a vendégelôadások-
ra is. Sokan mondják: saját
színházhoz sajátnak érzett
társulatra van szükség. Ez
igaz, de csak részben. Frissí-
teni is kell, olyan közismert
és jó színészekkel, akik meg-
határozó egyéniségei a fôvá-
rosi színházi életnek. A vi-
déki színházban helyben kell
megteremteni a lehetôségét
annak, hogy minél szélesebb
közönségréteget tudjon ki-
szolgálni. A vígjátéktól kezd-
ve, az operetten keresztül a
drámáig, sok-sok mûfajt kell
kínálni. 

– Úgy gondolom, hogy elsô-
sorban nem a szakmának,
hanem a közönség és a város
igényeinek kell megfelelni.
– 2007. elsô felében minden-
képpen tovább kell vinnünk
a már beígért elôadásokat.
Új bemutatókat már csak ôsz-
tôl lehet elôvenni, de min-
denképpen érthetô, tiszta
elôadásokat szabad csak be-

Nem a kritikusokért, 
a nézôkért dolgoznak

Nem „lila ködö-
ket”, hanem szín-

házi értékeket
felmutató, de

érthetô darabokat
kell bemutatni 

– vallja a Soproni
Petôfi Színház új

igazgatója, Darvasi
Ilona, aki szerint a

mûködésnek
három alappillére
van: a magas mû-

vészi színvonal, a jó
látogatottság 

és a biztonságos 
gazdálkodás.

FOTÓ: MAGASI

PETÔFI SZÍNHÁZ:
ÚJ VEZETÉS, 
ÚJ ELKÉPZELÉSEK
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mutatni. Olyan írók mûveit
is szeretném a mûsortervbe
venni, akiket a szakma szeret
elfelejteni, mert nem elég
modernek. Ilyen például Mó-
ricz Zsigmond, Tamási Áron,
Sarkadi Imre, Molnár Fe-
renc, Csiky Gergely, Békeffi
István. Szükség van a nagy-
szabású zenés darabokra is,
ahol igénybe lehetne venni a
helyi erôket, gondolok itt
gyermek és felnôtt statiszté-
riára, zenekarra, néptánccso-
portra.

A DÍSZLET IS FONTOS

Darvasi Ilona kissé más-
nak látja önmagát és szere-
pét is, mint a többi színház-
igazgató. Mint mondja, a leg-
több helyen híres, jól csengô
nevû vezetôt választanak,
abban bízva, hogy az majd
becsalogatja a közönséget a
színházba. Csakhogy az em-
berek nem a direktor kedvé-
ért ülnek be a páholyokba,
hanem a produkciókért –
vallja Darvasi Ilona, aki sze-
rint a jó színházcsinálásnak
máshol kell keresni a titkait.
Véleménye szerint nem sza-
bad mûfajokat keverni, nem
lehet „kispórolni” a jó és
neves mûvészeket. A nézô
látni akar ismert és elismert,
szakmáját magas szinten mû-
velô színészt. S nem szabad
díszlet nélküli, a mûvészies-
ség álarca mögé bújó darabot
bemutatni. 

Sopronban 52 színészre
számít. Tervei szerint lesz
egy karcsúbb állandó társu-
lat, a szûk mag, a többség vi-
szont darabra szerzôdik.

– A közönségnek igenis
szüksége van a „varázslat-
ra” a kifejezô díszletre, hi-
szen sokszor egy egészen
más világba kell, hogy repít-
sük. Szórakoztatni, csakúgy,
mint a kultúra és a színház
egyéb területein csak igé-
nyesen, színvonalasan sza-
bad – hangsúlyozza újra és
újra a direktor.

Nem könnyû a mai gazda-
sági helyzetben a kulturális

intézmények irányítása, s
egyébként sem megszokott a
nôi vezetô ezen a pályán.
Darvasi Ilona szerint viszont
a nôi látásmód kifejezetten
elônnyé válhat. – Nem értet-
ték a mûszaki kollégák, hogy
miért akarom én a pincétôl a
zsinórpadlásig bejárni az
egész épület minden zugát –
mesélte. – Én meg ôket nem
értem. Hiszen elsejétôl én fe-
lelek itt mindenért! El kell
zárnom például azokat a csa-
pokat, ahol elszivárog a pénz.
Látnom kell, nem mennek-e
idô elôtt tönkre a díszletek,
jelmezek. Ha jól akarom
tenni a dolgom, tudnom kell,
hol van szükség nagyobb fi-
gyelemre vagy éppen fegye-
lemre. Hiszen a színház nem
csak a színpadból áll…

HUSZTI PÉTER

SZÉP EMLÉKEKET ÔRIZ

Huszti Pétert Darvasi
Ilona kérte fel mûvészeti ta-
nácsadójának. A közkedvelt
színész a Soproni Közélet-
nek elmondta: elsôsorban a
darabok kiválasztásánál, a
szereposztásnál, a szakmai
háttér megteremtésénél
nyújt segítséget az új direk-
tornak.

– Sok konkrétumról egye-
lôre nem számolhatok be, hi-
szen mégcsak a munka elején
tartunk – mondta bevezetô-
ként Huszti Péter. – Igényes,
szórakoztató, ugyanakkor el-
gondolkodtató darabokat sze-
retnék választani, s ebben
egyetért velem Darvasi Ilona
is. Mindketten úgy gondol-
juk, a színháznak nemcsak
arra a másfél órára kell ki-
kapcsolódást nyújtania, amíg
a nézô a páholyban ül,
hanem valamit haza is kell
vinnie magával az itt szerzett
élményekbôl. Szeretnénk, ha
a fiatalok is megszeretnék a
színházat, s legyenek olyan
elôadásaink, amikre a csalá-
dok együtt jöhetnek el. Az én
céljaimról mindent elmon-
danak József Attila Levegôt!
címû versének utolsó sorai:

„Jöjj el szabadság! Te szülj
nekem rendet, / jó szóval ok-
tasd, játszani is engedd / szép,
komoly fiadat!”

– A próbákat Sopronban
és Budapesten is figyelem-
mel fogom kísérni, és terve-
ink szerint legalább egy da-
rabot rendezni is fogok a Pe-
tôfiben – árulta el Huszti
Péter, aki azt is elmondta,
nagy örömmel vállalta a sop-
roni feladatot, márcsak azért
is, mert szereti ezt a várost.
Többször játszott már itt,
szép emlékeket ôriz nemcsak
a színházról, hanem a Köz-
ponti Bányászati Múzeum te-
raszán rendezett elôadások-
ról is. Darvasi Ilonával
egyébként dolgozott már
együtt, rátermett vezetônek
tartja. Bár az egyetemi mun-
kája nagyon fontos, a Madách
Színház átalakulása miatt ott
kevesebbet játszik, vagyis
marad ideje a soproni fel-
adatokra. 

Huszti Péter megsúgta azt
is, a felkérésnek eleget téve
nemcsak ô, hanem felesége,
Piros Ildikó is játszani fog a
soproni deszkákon.

Nagy Márta

Darvasi Ilona

1957. szeptember 19-én
született Dunakeszin, szülei
hatodik gyermekeként. A Deb-
receni Tanítóképzô Fôiskolán
szerzett diplomát népmûvelô-
könyvtáros szakon. Férje Nem-
csák Károly, három gyerme-
kük van: a legidôsebb lány 28,
a két fiú 11, illetve tíz éves. Az
elmúlt 30 év alatt volt kultúr-
ház-igazgató, városi könyv-
tárigazgató, nyolc évig dolgo-
zott felnôttoktatásban, ma-
nagerképzésben, mûsorszer-
vezôként városi rendezvénye-
ket, fesztiválokat, falunapo-
kat, ünnepségeket, színházi
és pódiumelôadásokat szer-
vezett. 2007. január 31-ig volt
az általa alapított Turay Ida
Színház igazgatója.

Huszti Péter

Színész és rendezô, 1944-ben született, 1966-ban végzett a
Színház- és Filmmûvészeti Fôiskolán. Azóta is a Madách Színház
tagja. 1974-tôl a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola tanára;
1988-tól egyetemi tanár, a színész fôtanszak vezezetôje, majd 1994
és 2001 között a Színház és Filmmûvészeti Egyetem rektora, ma
fôtanszakvezetôje és a doktoriskola vezetôje. Díjai: SZOT-díj (1972),
Jászai Mari-díj (1974), Kossuth-díj (1978), Érdemes mûvész
(1982), Kiváló mûvész (2004). A világirodalom számos fontos sze-
repét formálta meg színpadon, többek között Ibsen Peer Gyntjét,
Shakespeare Hamletjét, volt Cyrano, Jago, Lucifer és Tevje is a
Hegedûs a háztetôn címû darabban, késôbb rendezôként is bizo-
nyított. Sokoldalúságát és színészi nagyszerûségét rengeteg film
is ôrzi, csak néhány példa: Fekete gyémántok, A pesti légionári-
us, Csárdáskirálynô, Hungária Kávéház, Rejtélyes viszonyok.

Megjelent könyvei: Királyok az alagútban (1985); Emlékpró-
ba (1995). Felesége Piros Ildikó Érdemes mûvész.
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Malraoux francia író és politikus az
1960-as években mondta: „A XXI.

század vagy vallásos lesz, vagy nem
lesz.” 2007-ben én ezt így pontosítom:

a XXI. században vagy lesz keresztyén
egyház, vagy már nem lesz XXII.

század. Nélküle nem tudom elképzelni
a világ jövôjét. Cseppnyi optimizmus-
sal fûszerezett véleményemet arra az

örök tényre alapozom, amit Krisztus
mondott missziói parancsában: 

„Íme, én veletek vagyok mindennap a
világ végezetéig!”

Noha egy XX. századi teológus nem
kis cinizmussal hangoztatta: „Krisztus
hirdette a mennyek országának eljöttét,
helyette megszületett az egyház”, mégis
ez az a közösség, amely Ãt ebben a vi-
lágban képviseli, amely érdemtelenül
a szócsôvévé lesz. Ígérete szerint az egy-
ház mindig megmarad, még akkor is,
ha a 2000 év során megannyiszor átfor-
málódott és reformálódott. Hol van már
a mi soproni nagy evangélikus gyüleke-
zetünk is? Elvitte az idô, a kitelepítés,
a tömbházakban való elveszés, a sze-
kularizmus! Még jó, hogy a növekedés
ismét elindult, köszönhetôen a rugal-
masságunknak, a komoly utánajárások-
nak, a hitkérdések és az elveszett egy-
háztagok újbóli felfedezésének, az intéz-
ményeink jóhírének, a missziós lehe-
tôségeinknek; és mindenekelôtt Isten
kegyelmének. A pár évvel ezelôtti nép-
számlálási adatok szerint az országban
300.000 evangélikus élt, soproni teljes
szórványkörzetünkben hozzávetôlege-
sen 4.500-an. Nincs olyan egyház Ma-
gyarországon, amelyre a XX. század vér-
zivatarai ily mértékben hatottak volna,
mint ránk, háromnemzetiségû (német-
szlovák-magyar) felekezetünkre! Csak
néhányra utalok: Trianon, az elcsato-
lások, a kitelepítések, a lakosságcse-
rék, a szekularizmus, a szektásodás, a

külföldre menekülés, a világháborúk
sodra, a polgári és paraszti rétegeink el-
lehetetlenítése, az államosítás, a folya-
matos asszimilációnk, a kudarcaink, az
eljátszott hitelességünk, az átkos negy-
ven év nyomorúságai (egyik oldalon re-
akciósságunk, a másik oldalon állami
behódolásunk), stb…

Az egyház jövôje témakör „lerágott
csont”. Mi újat lehet még errôl monda-
ni? Éppen ezért én most csak egyetlen
kósza gondolatot szeretnék megpendí-
teni: miért is félnénk egyházunk jövôjé-
tôl, a megszûnô történelmi egyházi ke-
reteinktôl, az állandó fogyásunktól, ami
ugyan Sopronban hál' Istennek nem jel-
lemzô! Miért rettegünk attól, hogy egy
évszázad alatt 1.200.000 egyháztagról
máig apadó 300.000 fôs kisközösséggé
zsugorodtunk, ami persze fáj, de tagad-
hatatlanul komoly történelmi, politi-
kai, lelkiismereti tragikus gyökerei van-
nak. Tudom, volna okunk félni, ha múl-
tunkra és magunkra néznénk csupán.
De hát tényleg azt hisszük, hogy az egy-
ház megmentése a mi kezünkben van?

Igazi keresztyénnek lenni soha nem
volt dicsôség. Még az elismertség és to-
lerálás legszebb történelmi idôszakai-
ban is megpróbáltatással és kereszt-
hordozással járt. Ami Jézusnak kijárt,
az jut a tanítványnak is, hiszen nem kü-
lönb a szolga mesterénél. Mit várhat-
nánk: Jézus és késôbbi vonzásköre is
kisebbségben volt. A valódi keresztyén
létforma az önfeláldozás, megalázko-
dás és szolgálatkészség eszméivel egy
korszakban sem volt népszerû! De vajon
baj-e ilyen „kisebbségnek” lenni, szór-
ványsorsban élni? Nem kisebbség-e az
ember a Földön? Nem ez a fô gond va-
lójában, hanem keresztyén identitá-
sunk megerôsítésének fájó hiánya, a
sarkalatos kiállás helyetti állandó meg-
hunyászkodásunk, a sokszor visszakö-
szönô hitelvesztésünk, a szelíd alázat
helyetti nagyzoló hóbortjaink, az ebbôl
fakadó mulasztásaink és képmutatá-
sunk, valamint a tradíciónk és a mo-

dern világ kihívásainak egészséges pár-
huzamba nem hozása. Ezek a valódi
gondok! Csak végre be kellene valla-
nunk magunknak!

Ha ezek helyükre kerülnének, már
nem lenne gond, hogy szûk keresztmet-
szetû „kisebbség” vagyunk. Hisz az egy-
háznak épp kisebbségi, a világtól min-
dig is eltérô létében van az ereje. Ebben
erôsíthet meg minket az egyháztörté-
nelem: hogy amikor az életért, a fenn-
maradásért, a keményen megpróbáló
körülmények elviseléséért kellett küz-
denünk, akkor valahogy mindig meg-
nôtt a szerepe az egyháznak, megnôtt az
erônk, becsületünk, szolgálatunk. Úgy
is mint életmodellnek, úgy is mint túl-
élési lehetôségnek, mint látens láza-
dásnak. Nem véletlen, hogy a legtöbb
ébredési mozgalom a nagy társadalmi
változásokkor vagy a legkeményebb dik-
tatúrákban indult el. Félre ne értsük!
Nem kívánok magunknak diktatúrát.
Csak azt a kegyelmi lelki erôt, amely a
semmitmondó, hordószónokosan siker-
centrikus és mégis közömbös, egyre
csak langyossá váló, pusztulón és ön-
pusztítón szürke világunkban hitet, re-
ményt, kiutat adhatna.

Remélem, hogy kisebbségben lenni
ilyen erôt is ad. Hogy kicsit keményre
sikerült és önkritikusra hajló sorai-
mat mégis pozitív töltéssel fejezzem
be: nem kell hát megijednünk a szomo-
rú statisztikák láttán. Fogyásunk té-
nyére görcsbe ránduló, egyházunkért
aggódó szívünk megnyugodhat. Félre-
tehetjük a naiv hitféltést. Kell-e Krisz-
tust félteni? Sorsunk az egyház Urá-
nak kezében van.

Gabnai Sándor 
evangélikus lelkész, esperes

Az (evangélikus) 
egyház jövôje

„…HA ENGEM ÜLDÖZTEK (JÉZUS), TITEKET IS ÜLDÖZNI FOGNAK, HA AZ ÉN IGÉMET MEGTARTOTTÁK, 
A TIETEKET IS MEG FOGJÁK TARTANI. DE MINDEZT AZ ÉN NEVEMÉRT TESZIK VELETEK… ” (JN.15:20,21).
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Lassan ébredezik téli
álmából a Soproni Történel-
mi Borvidék. A metszéssel –

az enyhe télnek köszönhetô-
en – már végeztek a gazdák.

Közülük sokan érdeklôdés-
sel várják az unió áprilisi

döntését a szôlôkivágások
támogatásáról.

– Ismert, az Európai Unió
a többlettermelés visszaszo-
rítása érdekében egy olyan
új szabályozás elfogadását
tervezi, amely a kontinensen
400 ezer hektár szôlô kivágá-

sát eredményezheti – mon-
dotta Molnár Tibor, a Soproni
Hegyközségek Tanácsa elnö-
ke. – Döntés még nincs, de a
tervezet napvilágra került.
Borból Európában valóban
túltermelés van, de nem a mi
térségünkben, hanem Fran-
ciaországban, Spanyolország-
ban és Portugáliában, ezért
nekünk az lenne az érde-
künk, ha ezekben az orszá-
gokban szorítanák vissza a
termelést. Sokan Magyaror-
szágon – talán Sopronban is
– abban reménykednek, hogy
nagy pénzhez jutnak, ha majd
életbe lép a szabályozás. A

tervezet a nagy termésátla-
gú ültetvények kivágását tá-
mogatja – 700 ezer és 2 millió
forint között hektáronként –
elsôsorban, öt év átlagtermé-
sét véve alapul. A rossz szer-
kezetû, elöregedett vagy hiá-
nyos ültetvények kivágását
mi is támogatjuk, de az or-
szág és a soproni borvidék
érdeke elsôsorban, hogy ne
veszítsük el az újratelepíté-
si jogot. Erre is van lehetô-
ség, ha a jelenlegi itthoni sza-
bályozás szerint – a szôlô ki-
vágását a hegyközségnek be-
jelentve, s azt továbbítva az
FVM-nek – járunk el. Így a

gazdának nyolc évig megma-
rad az újratelepítési joga,
amelyet eladhat. Ausztriá-
ban ma már hektáronként
100–300 ezer forintnak megfe-
lelô összeget is fizetnek ezért.
Biztos vagyok abban, hogy ez
a tendencia elôbb-utóbb Ma-
gyarországon is érzékelhetô
lesz. Abban az esetben, ha a
tervezett uniós szabályozás
életbe lép, és a gazdák arra
számítanak, hogy a kivágás
esetén több pénzhez jutnak,
akkor végképp csökken a szô-
lôterület nagysága, s ez nem
szolgálja az itthoni termelôk
hosszú távú érdekét. H. F.

Gazdadilemma: kivágjam vagy ne?
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Fiatalos, lendüle-
tes, néha hóbortos,

azonban, ha úgy
adódik, nagyon is

komolyan beszél az
irodalomról. Bellák

Barnabás, a Vas-
Villa' irodalomtaná-
ra most kezdi ugyan
a pályáját, de már az

elsô pillanatban
érezteti: határozott

elképzelései vannak.

Túl vagyunk a tanítási órá-
kon, Bellák Barnabás az iro-
dalomtanárok szobájában
fogad bennünket. Barnabás
16–17 éves lehetett, amikor a
gimnáziumban Adyról tartott
elôadást. Olyan lelkesen be-
szélt a költôrôl, és a diáktár-

sai is olyan visszajelzést
adtak számára, hogy véglege-
sen eldöntötte magában: iro-
dalmat fog tanítani. El is vé-
gezte az ELTE magyar–törté-
nelem szakát. A szakmai gya-
korlatot a Vas- és Villamosi-
pari Szakképzô Iskola és
Gimnáziumban töltötte.
Olyan légkörbe került, hogy
eldöntötte: ha lehetôsége lesz
rá, itt fog tanítani. A lehetô-
séget pedig megkapta.

Az egyéni látásmódból
azonnal példákat is kapunk.
Barnabás szerint mostanság
kevés szó esik az iskolákban
a kortárs irodalomról. Igaz,
néhány nagyobb író neve köz-
tudatban van, de úgy összes-
ségében az iskolákban keve-
set beszélnek errôl. Pedig
fontos lenne, hiszen a fiata-
lok a ma nyelvét beszélik,
ahogy a kortárs irodalmárok
is. Az ifjú tanár irodalomórá-

in foglalkoznak dalszövegek-
kel is. Egyesek szerint ezek-
nek nincs keresnivalójuk az
iskolában, de ha jól belegon-
dolnának, rájöhetnének: a fi-
atalok errôl beszélnek, eze-
ket hallgatják. Akkor miért
ne lehetne elemezni az egyes
dalok szövegeit? Az internet
sem megkerülhetô. Az iroda-
lom nem konkurálni szeretne
a világhálóval, sokkal inkább
kiegészíteni azt.

Barnabás azonban nem-
csak tanít, ír is. Az ô fogal-
mazásában ezek novellatöre-
dékek. A VÁRhely címû fo-
lyóirat tavaszi számában je-
lenik meg Kassák Lajosról
szóló portréja. Az avantgard
írót újra felfedezik, idôsze-
rû tehát a születésének 120.
évfordulója alkalmából meg-
emlékezni az 1900-as évek
meghatározó alakjáról.

P. Horváth  László

Az irodalomról 
– fiatalon, de komolyan

Tanártársak mondták 

A Vas-Villa alapvetôen egy
szakmai beállítottságú iskola,
azaz másként kell majd taní-
tani – meséli a fiatal pedagó-
gus. – Nem csalódtam az is-
kolában. Az elsô pillanatban
megtapasztaltam: liberális az
intézmény. Egyáltalán, sza-
badságot kapok a tanításban.
Ez persze nem jelenti azt, hogy
bármit megtehetek. Sokkal in-
kább azt, hogy nem kell követ-
nem a régi sablonokat. Az
egyéni elképzeléseket is meg-
valósíthatom.

BELLÁK BARNABÁS: A VÁRHELYBEN JELENIK MEG ELSÔ ÍRÁSA

Részlet a VÁRhely fo-
lyóiratban tavasszal meg-
jelenô Kassák-írásból:

„KASIKÁM
Élô történelemkönyvünk,

tékozló fiúnk és munkáspró-
fétánk volt ô egy személy-
ben, az izmusok hegedôse,
a technikai fejlôdés megé-
neklôje, a való anyag tár-
sadalmi öntôformáinak is-
merôje. Alapvetô élménye
volt az elsô világháború
vesztes államain végigvo-
nuló forradalmi hullám a
bolsevik hatalomátvételtôl a
magyar, bajor és szlovák Ta-
nácsköztársaságok megala-
kulásáig: az idô akaratvörös
perceket fiadzott 1919 már-
ciusában; leghôbb vágya,
avantgárd látomása a
gépek, az acél és az azbeszt
apoteózisa Európa posztfe-
udális birodalmainak rom-
jain. … Az avantgárd az új
század új reményeinek illú-
zióival visszatér a program-
szerûséghez, a költészet ne-
velô és társadalomformáló
szerepének hangsúlyozá-
sához.”

BELLÁK BARNABÁS, A VAS-VILLA' IRODALOMTANÁRA MOST KEZDI A PÁLYÁJÁT.

FOTÓ: MAGASI
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Bár érdeklôdött a
Soproni Múzeum és
az önkormányzat is,

a család úgy döntött,
semmit nem adnak
ki a kezükbôl, meg-

ôrzik Lobenwein
Tamás hagyatékát,

fotóarchívumát.
– Három nagy szekrény

tele velük – mondja Loben-
wein Tamásné, mikor próbál-
ja számszerûsíteni, hány
képet ôriz a Lobenwein-fo-
tóarchívum. – Még megbe-
csülni is nehéz. Tamás éle-
tében elkezdte számítógép-
re vinni az archívumot, most
Norbert fiam próbálja befe-

jezni. Nem adunk ki a ke-
zünkbôl semmit, semmi pén-
zért sem, úgy érezzük, nálunk
van a legjobb helyen. Ha
bárki kér belôle, kölcsön szí-
vesen adunk, de megôrizzük
a családi hagyatékot, Tamás
ük-, déd, nagy- és édesapjá-
nak képeit is.

Pedig lenne, aki kérné: az
önkormányzat, amelynek Lo-
benwein Tamás haláláig hi-
vatalos fényképésze volt. Sôt,
a Soproni Múzeum is megkö-
szönné a felbecsülhetetlen
értékû történelmi fotókat.

Lobenwein Tamás minden
képét negatívon archiválta,
témák, korok, nevek szerint
rendszerezte, ha kérték,
könnyedén elô tudta keresni
a harminc évvel ezelôtti eskü-

vôi fotóit vagy éppen az ‘56-ról
készített kópiákat – mondja
Klára asszony. – Negatívról,
mert csak a papírképes fotó-
zást tartotta igazinak, azt
mondta, a digitális nem fény-
képészet, azt egy segédmun-
kás is meg tudja csinálni. 

Öt nemzedék több mint
egy évszázadnyi anyagát ôrzi
a Lobenwein-hagyaték. A
fotós pályának a család re-
ményei szerint lesz folytatá-
sa. Tamás fiai hivatalosan
ugyan nem követik a hagyo-
mányt, Róbert internetes
szerkesztô, Norbert pedig –
bár elvégezte a fotós iskolát
– programszervezô lett.
Talán az unokák: Sopronban
Luca és Marcell, Budapesten
pedig nemrég született meg

Vince. – Marcit nagyon érdek-
lik a régi képek, sôt, szeret
fotózni is – meséli az özvegy.
– Most második osztályos, de
már nagyon szépen fényké-
pez. Bízunk benne, hogy hár-
mójuk közül lesz folytatója
a családi örökségnek.

B. Á.

Még a Reuters is kért 
tôle képeket

Lobenwein Tamás (1943–
2005) fotómûvész-fotóripor-
ter a család ötödik generációs
fotósa, a Magyar Távirati Iro-
dánál szerezte meg szakmun-
kás képesítését, 1980-ban tett
fényképész mestervizsgát.
1975-tôl 2002-ig, nyugdíjba
vonulásáig a Központi Bányá-
szati Múzeum fotóarchívumát
vezette. Mellette, mióta fotó-
zott, dolgozott az önkormány-
zatnak, ô volt a FOTÓSA, így
csupa nagybetûvel. Igazi mû-
faja a riport volt: legemlékeze-
tesebb fotóit 1989. augusztus
19-én a Páneurópai Piknikrôl
készítette. Nem egyszer a Reu-
ters hírügynökség is kért fotó-
kat tôle. Számára a Sopronról
készített városképei voltak a
legfontosabbak.

A család megôrzi 
a Lobenwein-
hagyatékot

ÖT GENERÁCIÓ HAGYATÉKA: A CSALÁD MEGÔRZI, SÔT, TERVEIK SZERINT GYARAPÍTJA IS AZ ARCHÍVUMOT.

FOTÓ: MAGASI
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Ars poeticájának eleget
téve a nyugdíjazás elôtt álló
dr. Scherfel Tibor osztályve-
zetô fôorvos az itt eltöltött

évek alatt mindent megtett
a soproni sebészetért, a

betegekért. A helyi baleseti
sebészet megteremtôje, az

országosan elismert szakem-
ber gyerekként festô szere-

tett volna lenni és rosszul
lett, ha vért látott.

– Mint egy tüzes vasgolyó a
hideg hóra, sisteregve érkez-
tem Sopronba – kezdi a be-
szélgetést az Erzsébet-kór-
ház sebészeti osztályának
osztályvezetô fôorvosa, dr.
Scherfel Tibor. – Debreceni va-
gyok, ott születtem, nôttem
fel és az egyetemet is ott vé-
geztem. 1985-ben, az idén 22
éve, hogy Sopronban kezd-
tem dolgozni, mint osztályve-
zetô fôorvos. Amikor ideke-
rültem, olyan állapotok fo-
gadtak, amik egy klinika után
szokatlanok voltak számom-
ra. Nem volt például állandó
orvos az ambulancián, ha
mentô hozott beteget, a mûtô-
bôl kellett kihívni egy dok-
tort. Ismeretlen volt a zsilipe-
lés fogalma, az orvosok
ugyanabban a ruhában ope-
ráltak, mint amiben az osz-
tályos vagy ambuláns mun-
kát végezték. Mindent át kel-
lett alakítani.

– Új otthon, új munkahely
tele kihívásokkal. Mi adott
erôt ahhoz, hogy belevágjon?

– Az egyetemi hármas kö-
vetelményrendszerbôl, ami
a gyógyítás, az oktatás és a
tudományos munka hárma-
sa, mindig is a gyógyítást
éreztem a legfontosabbnak.
17 éven át dolgoztam a Deb-
receni Orvostudományi Egye-
tem I. számú Sebészeti Klini-

káján. Egyetemi adjunktus-
ként megpályáztam a sopro-
ni Erzsébet-kórház sebésze-
ti osztályvezetô fôorvosi ál-
lását. Tudom, hogy a sebé-
szek menekülnek a traumato-
lógia elôl. A baleseti esetek
mindig váratlanul érkeznek,
sokszor komplikáltak és nem
lehet ôket másnapra elten-
ni. Kihívás volt számomra itt
kialakítani a baleseti sebé-
szet feltételeit.

– A családjában több orvos
is volt, ön azonban mûvészeti
pályára szeretett volna lépni.
Mi vezette mégis a gyógyítás
felé?

– Gyerekként sokat festet-
tem, rajzoltam, festô szeret-
tem volna lenni. Érettségi
után filmoperatôrnek jelent-
keztem, de mellette megje-
löltem az orvosi egyetemet.
Amikor döntenem kellett,
anyámra hallgattam, aki azt
mondta, fiam, gyere haza. Öz-
vegyen nem tudott volna Bu-
dapesten eltartani. Én is úgy
okoskodtam, hogy orvosként
még festhetek, de fordítva ez
nem igaz. Annak ellenére let-
tem sebész, hogy gyerekként
elájultam, ha vért vettek
tôlem, és kiszaladtam, ami-
kor édesanyám csirkét vágott.

– A festészet világában ma
is ismerôsként közlekedik.
Több önálló kiállítása is volt
már, de saját bevallása szerint
az orvosi munka mellett sem
idô, sem energia nem marad
már a mûvészetre. Szokott még
festeni?

– A legtermékenyebb idô-
szakom az egyetemi éveim
voltak. Számos kiállításom
volt, irodalmi és mûvészeti
lapok közölték a grafikáimat.
Aztán mindezt lassan vissza
kellett fojtanom, mert a bete-
gek nem szeretik, ha egy „mû-
vész” kezeli ôket. A mûvésze-
ket bohémnak tartják, már-

pedig a mi pályánkon a pon-
tosság, a mindig tiszta fej a fô
erény. Amikor elôször jártam
Sopronban, elámultam, hogy
micsoda vizuális kihívás szá-
momra ez a város. Úgy ter-
veztem, minden szabadidôm-
ben festek majd. Nem így lett.
Azt mondják, a sebészfele-
ség egy olyan özvegy, akinek
még él a férje. Ennek az igaz-
ságát az én életem is alátá-
masztja, hiszen hétvégén is
bejövök. A betegség nem
ismer ünnepnapot, hétvégét.

– Hogyan látja magát nyug-
díjasként? Ecsettel a kezében?

– Egy betegségbôl való lá-
badozás során pár éve alkal-
mam adódott újra elôvenni
az ecsetet. Rá kellett jönnöm,
hogy a festészet is egy szak-
ma, és nem lehet büntetle-
nül harminc évet kihagyni. A
rajzolás-festés és a plaszti-
kai sebészet nagyon közel áll-
nak egymáshoz, mindegyik
képzômûvészet. Ezért is tet-
tem öreg fejjel, 63 éves ko-
romban plasztikai sebészet-
bôl szakvizsgát. De ahogy az

ecsetet is kiütötte a kezembôl
az igazán beteg emberekért
végzett munka, úgy nem vol-
tam képes sort keríteni a
szépségplasztikai mûtétek
végzésére sem. Minden ener-
giámat, tudásomat ennek a
városnak adtam. A soproni
sebészet klinikai színvonalra
emelkedett. Iskola született,
melyet az ország ismer. Most
mégsem tudok igazán büsz-
ke lenni erre. A reform stílu-
sa hihetetlenül sokat árt, és
maradandó károkat okoz az
orvos-beteg kapcsolatban.
Tôlünk a betegekre szánt
idôt, a betegektôl pedig az
orvosokba vetett bizalmat és
hitet veszik el. Pedig e nélkül
nincs gyógyulás. Remélem,
kis idô múlva helyreáll a lel-
kemben a harmónia. Sok idôt
fogok tölteni feleségemmel,
gyermekeimmel, lemegyek a
Tiszára az unokákkal pecáz-
ni. Csak ezután veszem ismét
kézbe a szikét, ha Isten is úgy
akarja, és ha nagyon fog hiá-
nyozni. Ki tudja…

Benke Éva

Sebész fôorvos ecsettel
DR. SCHERFEL TIBOR: NYUGDÍJ ELÔTT AZ ORSZÁGOSAN ELISMERT SZAKEMBER

FOTÓ: MAGASI
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A télvégi idôszakhoz
számtalan, a beláthatatlan

régmúltból eredô népha-
gyomány kapcsolódik. 

A természet folyamatos
változásaival szorosabb

kapcsolatban élôk életét és
munkáját szabta meg a

régiségben a nap járása, a
vegetáció változása.

Jeles nap Gergely (márci-
us 12.), amely a középkor-
ban tavaszkezdô napnak
számított. A Julián-naptár
szerint a tavaszi napéje-
gyenlôség idôszaka. Egyes
vidékeken a gyerekek tûz-
kôvel és acéllal köszöntöt-
ték ezt a napot. Szôlôsgaz-
dák szerint az e napon met-
szett tôkérôl sok bort lehet
szüretelni, és van, ahol ezen
a napon a szôlôk sarkaiban

ôrködô négy tôkét metszet-
ték meg a jó termés remé-
nyében. Gertrúd március 
17-i napján fejezték be a ré-
giek a benti, asszonyi mun-
kát, a szövést, a fonást, az
ezt követô vasárnapot ,,gu-
zsajütônek nevezték”. Jó-
zsef március 19-i névünnepe
számított a tavasz kezdeté-
nek. A tavaszelôn a földbe
került vetômag együtt jelen-
tette az elmúlást és az éle-
tet: a maglétét föladó mag
halálra válik, hogy belôle
új élet szülessen. Ez a ket-
tôsség kísérte a természettel
együtt élô embert hamvazó-
szerdától húsvétig. A böjt
nemcsak a zsíros, laktató
ételektôl való tartózkodást
jelentette, hanem ,,eltemet-
te a hegedût is”. Akik pedig
farsang végén házasodtak
össze, azok nagyböjtben
,,nem ölelkeztek”. �

Néphagyományok
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Sopron és környéke 

legnagyobb példányszámú 
H I R D E T É S I  É S  I N F O R M Á C I Ó S  H E T I L A P J Á T  

MÁR AZ INTERNETEN IS 
olvashatják!

Nyugdíjasoknak 5%, 
törzsutasoknak 5–7%
KEDVEZMÉNY!

SZÁZTORNYÚ PRÁGA
ápr. 6., ápr. 28., 
máj. 25.
Cesky Krumlov – Prága –
Karlovy Vary – Krusovice –
Kutna Hora – Telc 4 nap
autóbusszal, szállodában

félpanzióval  . . . . . .54.000 Ft/fŒ

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 –
Zakopane 4 nap autó-
busszal, szállodában fél-
panzióval

 . . . . . . . . . . . . . . . .55.000 Ft/fŒ
Fakultatív programok: Auschwitz; 
Czestochowa.

ERDÉLY ÉS A KÁRPÁTOK
máj. 23. 
Nagyvárad – KŒrösfŒ –
Kolozsvár – Segesvár –
Fehéregyháza – Sinaia –
Brassó – Csíkszereda –
Mádéfalva – Gyilkos-tó –

Békás-szoros – Csíksomlyó – Kézdivásár-
hely – Szent Anna-tó – TusnádfürdŒ –
Farkaslaka – Korond – Parajd – Maros-
vásárhely 7 nap autóbusszal, szállodá-
ban félpanzióval  . . . .88.700 Ft/fŒ
Fakultatív program: gyimesi folklórest.

DALMÁT KÖRÚT
máj. 13., jún. 17.,
szept. 9.,
Zágráb – Plitvice – Split
– Sibenik – Trogir –

Zadar. 7 nap autóbusszal, szállodá-
ban félpanzióval 97.500  Ft/fŒ-tŒl.
Fakultatív program: Dubrovnik.

KIS OLASZ KÖRÚT
ápr. 30., okt. 1.
Firenze – Róma – Assisi –
Perugia 7 nap autóbusz-

szal, szállodában reggelivel  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . .124.000 Ft/fŒ 
Fakultatív program: Vatikán; Tivoli.

NAPSÜTÖTTE DÉLVIDÉK – 
VAJDASÁGI 
KITEKINTÉSSEL
máj. 5., júl. 7. 
Kecskemét – Ópuszta-
szer – Pétervárad –

Újvidék – Szabadka – Arad – Temesvár
– Szeged. 4 nap autóbusszal, szállo-
dában félpanzióval  . .49.700 Ft/fŒ
– üdülési csekkel is foglalható.

SVÁJCI KÖRUTAZÁS
máj. 13., jún. 24., júl. 
Innsbruck – Liechtenstein
– Luzern – Bern – Montre-
ux – Chillon – Lausanne –
Genf – Chamonix – Yvoi-

re – Locarno – Lugano – Sondrio – Bolza-
no – Spittal, 7 nap autóbusszal, szállodá-
ban félpanzióval  .119.000 Ft/fŒ-tŒl

PÁRIZS ÉS A
LOIRE VÖLGYE
ápr. 12.
Párizs – Versailles – Reims –

Strasbourg, 7 nap autóbusszal, szállodá-
ban reggelivel  . . . . . .117.000 Ft/fŒ

Fakultatív program: Loire-völgy.

BENELUX
KÖRÚT 
máj. 1.
Utrecht – Aalsmeer –
Amszterdam – Alkmaar –
Volenddam – Hága – 
Keukenhof.

7 nap autóbusszal, szállodában 
félpanzióval  . . . . . . .173.000 Ft/fŒ
fakultatív program: Dubrovnik.

GARDA - TÓ 
ÉS KÖRNYÉKE

máj. 26.
Vicenza – Palladio
villák – Lazise – Pesc-
hiera – Sirmione –
Desenzano – Monte
Baldo-hegy – Limone
– Riva del Garda.

5 nap autóbusszal, szállodában 
félpanzióval  . . . . . . . .88.000 Ft/fŒ.

Keresse programfüze-
tünket 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.

EURÓPA 38 ORSZÁGÁBA 75 FÉLE 2-15 NAPOS KÖRUTAZÁS 
205 IDÔPONTBAN
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… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk március 20-ig, a borítékra kérjük, írják
rá: Soproni Közélet – Rejtvény. A helyes megfejtést beküldô olvasóink
között a Cédrus Könyvesbolt (Sopron, Mátyás király u. 34. Tel.: 99/506-
115) ajándékát sorsoljuk ki. Elôzô nyertesünk: Horváth Laura (IV. Lász-
ló király u.). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…

Keresztrejtvény
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Félidejénél tart Sopron-
ban a teremlabdarúgó- és a

kosárlabda-bajnokság. 
A szezon tavasszal ér véget,

ekkor pedig már megkez-
dôdnek a szabadtéri 

mérkôzések.

A soproni teremlabdarú-
gó-bajnokságon hatvannégy
plusz tizennégy csapat vesz

részt. A többség a mérkôzése-
it az MKB-sportarénában
játssza. A bajnokság jelen-
leg két részre bontva zajlik,
ahol hamarosan a csoport-
mérkôzések is befejezôdnek.
Az A csoportban, azaz a fel-
sôágon a résztvevôk az
Anger-kupáért, míg a B jelzé-
sû vigaszágon a Sopron-ku-
páért versenyezhetnek. Azok-
nak, akik késôbb neveztek,

így már nem jutottak be az
arénába, a Gárdonyi-iskolá-
ban szerveztek bajnokságot.
A küzdelemsorozat végén a
legjobb együttes, a Behr 99
vehette át a Lövér-kupát.

A kosárlabdában is az
idény felénél tartanak az
együttesek. Itt ugyancsak két
csoportban tíz, illetve hét
csapat mérkôzik meg hétrôl
hétre. A jelenlegi állás sze-

rint az A csoportot a Future
Cafe, a B-t pedig a Lumierek
vezeti. A tabella élmezônye
még változhat, ugyanis a
meccsek várhatóan májusig
tartanak.

A soproni sportfelügyelô-
ségen megtudtuk, a labdarú-
gásban és a kosárlabdában
az elsô négy helyezett csapat
serleget és oklevelet vehet
majd át. P. H. L.

Terembajnokságok: félidô

Madarat lehetett fogatni
az MKB Euroleasing Sopron
kosaras lányaival azt köve-

tôen, hogy kiharcolták az
Euroligában a nyolc közé

jutást az orosz Jekatyerin-
burg ellen. A Final Fourhoz

azonban ennél a szép
sikernél jóval nagyobb

bravúr kellett volna – nem
sikerült.

Óriási volt az öröm az
MKB játékosainak körében
a szibériai rivális legyôzése
után. Nem sokkal a szép dia-
dal után már a következô el-
lenfélrôl, a szintén Oroszor-
szág igen távoli, keleti részén

lévô Szamara csapatára te-
relôdött a szó.

Nos, egy igazi „óriás” a
kontinens egyik legjobb
együttese várt Székely Norbert
tanítványaira. A Szamara két
éve megnyerte az Euroligát,
tavaly pedig második lett a
sorozatban. Persze sztárok a
Jekatyerinburgnál is voltak,
amelynek legyôzését fénye-
sen megünnepelték a lányok.
A Szamara játékosai közül
nyugodtan mondhatjuk: az
orosz Sztyepanova – 2005-ben
és 2006-ban is Európa leg-
jobb nôi kosarasának válasz-
tották –, a belga Wauters, a
spanyol Valdemoro az orosz
Korstin és a francia Lawson
posztján az Euroliga mezô-

nyének egyik, ha nem a leg-
jobb játékosai. És ezt Sop-
ronban bizonyították is! 

Kint, az elsô meccsen
végig partiban voltak a sopro-
niak, s remek egységként har-
colva csak az utolsó pár perc-
ben adták meg magukat. 

Sajnos, a soproni vissza-
vágó simábban alakult. A má-
sodik negyed közepén 35–18-
ra vezetett a párharc favorit-
ja, amelyben a világsztárok-
nak sem „derogált” elvetôd-
ni a labdáért, s remek csa-
patvédekezésükkel az elsô
félidôben megbénították az
MKB támadójátékát. A jobb-
tól kikapni nem szégyen, meg
kell hajolni a nagyobb tudás
elôtt. Ezt a visszavágón az

MKB-Aréna teltházas közön-
sége is elismerte, egy rossz
szót nem mondott senki a
soproni lányokra, inkább az
ellenfelet dicsérték a drukke-
rek. Közben még két fronton
vitézkednek a soproni lá-
nyok, a bajnokságban ôrzik
vezetô pozíciójukat, a Magyar
Kupában pedig ott vannak a
legjobb négy között. Leírva
ez nagyon egyszerû, ám emö-
gött rengeteg munka, verej-
ték van. De a csapat nagyon
összeállt. Ahogy a szakveze-
tô, Székely Norbert mondta
egy televíziós nyilatkozatá-
ban: ez a társaság augusztus-
ban együtt kezdett dolgozni,
ma már együtt is lélegzik…
Mint mondtuk, madarat le-
hetett volna fogatni a lányok-
kal a Jekatyerinburg legyô-
zése után. „Szamarat”, azaz a
Szamarát  „megfogni” túl ne-
héznek bizonyult. Ennek el-
lenére az Euroliga-szereplés
összességében sikeresként
értékelhetô, az MKB-Eurola-
sing megôrizte helyét Európa
elitjében, miközben a most
zajló évadban olyan az Eu-
roligában korábban abszolút
meghatározó együttesek szo-
rultak ki a legjobb nyolc
közül, s végeztek a soproniak
mögött a sorozatban, mint a
Gdynia, a Valenciennes és a
Pécs. Botár László

Szibériai „törzsutasok”

FOTÓ: NÉMETH PÉTER



30 �� Soproni KÖZÉLET

Van, akinek egyszerûen
csak Imre, másoknak 

A MESTER vagy éppen 
AZ ÖREG. Vetési Imrét sokan

ismerik, a kosárlabda-
palánkok környékén pedig

egyszerûen mindenki!
Beszólásait klasszikusként

idézik, sokak szerint nem
újságcikket, könyvet kellene

írni róla.

– Végignézve négy évtize-
des edzôi pályádat, mind férfi,
mind nôi csapattal dolgoztál.
Melyik, hogy úgy mondjam,
szakág áll közelebb hozzád?

– Jó kérdés… Egy tény: a
gyûrû minden esetben 3.05
méterre van! A lányokkal
talán abban a tekintetben
könnyebb, hogy ôk pontosab-
bak, szorgalmasabbak, a fel-
adatok végrehajtásában igen
csak lelkiismeretesek, míg a
fiúk lényegesen konstruktí-
vabbak. A lányoknak min-
dent meg kell mondani, a
mérkôzéseken szinte fogni
kell a kezüket, de amit kér
tôlük az ember, azt megcsi-
nálják. A fiúk dörzsöltebbek,
ravaszabbak, az edzéseken
adott esetben sumákabbak,

de tudnak rögtönözni, éles-
ben kétségtelenül ôk csinál-
ják az élvezetesebb dolgo-
kat. A nôknek viszont lelkük
van, talán így a liszt is ha-
marabb kiborul náluk, figye-
lik, hogy ki mennyit játszik,
kivel beszélget többet az
edzô, úgyhogy résen kell
lenni, hamar és csúnyán tud-
nak összeveszni, míg a fiúk
mindezt rendszerint egy sör
mellet elintézik.

– Játékosok százai fordul-
tak meg a kezed alatt. Kik
azok, akikre igazán büszke
vagy, akiket edzôi karriered
legkiemelkedôbb egyénisége-
inek tartasz?

– Elsôsorban természete-
sen Dávid Kornél nevét kell
említenem. Rendkívül céltu-
datos sportember, nem vélet-
len, hogy mindeddig magyar-
ként egyedül ô tudott beke-
rülni az NBA-be, amely elis-
merten a kosárlabda csúcs-
szervezete, jelenleg pedig
Európa egyik legszínvonala-
sabb bajnokságában, egy spa-
nyol élcsapatban játszik. A
lányok között Kaleszdorferné,
Jablonska és Kárpáti Csilla
nevét említeném, de vigyáz-
ni kell, mert megsértôdnek...

– És a legkedvesebb csapat?
– Nem tudok rangsort ké-

szíteni. Még a legrosszabb
helyezésû csapatoknál is fe-
lejthetetlen emlékeim van-
nak. Az Építôk fiúknál Szé-
kesfehérváron olyan évet zár-
tunk, hogy az alapszakaszban
egyetlen mérkôzést sem
nyertünk, majd jött a ráját-
szás, ahol is mindenkit meg-
vertünk. Az Építôk lányok-
nál, szintén Fehérváron, a
Balogh Bubuval felálló BEAC
ellen mindössze egy kosáron
múlt, hogy az NB II-bôl elin-
dulva följussunk az A cso-
portba – nem sikerült. Emlé-
kezetes számomra, amikor
Király Sanyival a kiesést
éppen megúszták a Postás lá-

nyok, majd ezt követôen ösz-
szehoztam egy olyan csapa-
tot, amelyik a következô
évben fölkerült az A csoport-
ba. Lehet azt elfelejteni, ami-
kor az SKC-vel az NB I/B-bôl
csak úgy juthattunk föl az A
csoportba, ha Székesfehér-
váron megverjük a Gellér
Sanyi által dirigált Alba
Regia Építôket? Sikerült!
Szép sportbeli sikernek tar-
tom azt is, amikor 1995-ben
régi SMAFC-játékosok és
szimpatizánsok összeálltak,
ez volt a Legenda Basket
SMAFC, mely az NB II-bôl
nôtte ki magát és vált késôbb
élvonalbeli csapattá. Edzôi
ars poétikám része, minél
több fiatal beépítése a játé-
koskeretbe. Mostani csapa-
tomban is több középiskolás
gyerek játszik, ezzel együtt
is az NB I/B élcsoportjába
tartozunk. Most, amikor el-
sôsorban a pénz kosárlabdá-
zik, mindezt lehet pedagógi-

ai, vagy ha úgy tetszik, szak-
mai sikernek is tartani.

– Sok évvel ezelôtt, talán az
Albacomp edzôjeként itt ját-
szottatok a sportcentrumban.
A csapatok bemutatása során
te kaptad a legnagyobb tap-
sot, sôt vastapsot, mindezt a
vendég kispadon…

– A Csôszerrel voltam éle-
temben elôször Sopronban,
majd a hetvenes években a
tehetséges kosárlabdázók
klubjának edzôjeként itt
edzôtáboroztunk. Ekkor is-
mertem meg Puskás Pétert,
Sterbenz Lacit, Halmos Pétert,
akik akkor rendkívül ígére-
tes játékosok voltak. Talán
az a vastaps is, de a velük
való barátság minden körül-
mények között fontos szere-
pet játszik abban, hogy ma
már mindenütt vendég va-
gyok, egyedül Sopronban
nem – úgy érzem, ide tarto-
zom, soproni lettem…

Pluzsik Tamás

Négy évtized a palánk alatt

Játékosként:
1963. Bp. Honvéd után-

pótlás, serdülô, ifi
1963–1964. BM Dózsa 

Edzôként:
1965–1967. Budapest XI.

kerületi sportiskola 
1968–1974. Csôszer SK 
1975–1977. Ganz Mávag

utánpótlás
1978–1980. Bp. Honvéd

utánpótlás 
1981–1983. Oroszlányi

Bányász
1984–1985. Alba Régia

Építôk férfi

1986–1987. Alba Régia
Építôk nôi

1987. EGIS nôi
1988. Soproni Postás 
1990–1992. Soproni

Kosárlabda Club
1992–1994. ALBACOMP
1995. válogatott szövetségi

edzô
1995–1997. LEGENDA

BASKET SMAFC
1997. Soproni Postás nôi
1998–2000. Soproni Ászok
2000–2003. a Herakles

program, az utánpótlás
válogatott koordinátora

2003. SMAFC – 

Ma már a pénz kosárlabdázik
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Asztalitenisz! Közismer-
tebb, közkedveltebb nevén
pingpong. Sopronban jelen

pillanatban a Turris SE
jelenti a minôségi asztalite-

niszt. A felnôtt csapatbaj-
nokság harmadik vonalá-
ban, az NB III-ban, jórészt

serdülô korú versenyzôkkel
szerepelve veretlenül állnak

az élen a soproniak. 
A szakosztály helyzetérôl dr.

Jámbor László elnökkel
beszélgettünk.

– Mennyien játszanak önök-
nél? – fordultunk a kérdéssel
az egyesület alelnökékhez, az
asztalitenisz-szakosztály elnö-
kéhez, aki fôállásban a Tanul-
mányi Erdôgazdaság Zrt. ve-
zérigazgatója.

– A nálunk versenyzô asz-
taliteniszezôk száma úgy 40
körül van, akik egy fô és két
másodállású edzô irányítá-
sával készülnek. Játékosaink
többsége serdülô korú. Az
elôzô évadban az NB II-be
jutásért az osztályozón nem
sikerült kiharcolni a felju-
tást, de most a csapat veret-
lenül vezeti az NB III-as cso-
portját, a felnôttek között. 

– Milyen terveik, céljaik
vannak?

– Korábban szerepeltünk
már magasabb osztályban, de

ott külsô segítséggel próbál-
tunk helytállni, ami azt je-
lenti, hogy Budapestrôl iga-
zoltunk versenyzôket. Nos,
ezt a koncepciót megváltoz-
tatva most azon dolgozunk,
hogy a jó néhány nálunk ké-
szülô fiatal, tehetséges játé-
kosainkból olyan asztaliteni-
szezôket neveljünk, akik ké-
sôbb már magasabb osztály-
ban is megállják majd a he-
lyüket. Úgy érzem, jó úton
haladunk, fiatal játékosaink
folyamatosan fejlôdnek, a
korosztályos megyei ranglis-
tákon elôkelô helyeken áll-
nak és már az országos rang-
sorokban is jegyzik ôket. 

– Mennyire adottak a felté-
telek a nyugodt szakmai mun-
kához?

– A várostól kapunk egy-
millió forintot, az erdôgaz-
daság és a Roto Elzett jóvol-
tából az éves költségvetésünk
négymillió forint. 

– Ebbôl tudjuk versenyek-
re utaztatni játékosainkat,
tehát ez elegendô nyugodt,
stabil és úgy érzem, színvona-
las szakmai munkához, ame-
lyet Boncföldi László, a fôállá-
sú edzônk irányít. Emellett
jelen pillanatban is zajlik a
„bázisunk”, a Kôszegi úti volt
Selyem-tornacsarnok teljes
felújítása, a tetôszerkezet-át-
alakítástól az ablakokon át a
mellékhelyiségekig mindent
felújítanak. Az egész renová-

lás 30 millió forint körüli be-
ruházás. A létesítményben
délelôttönként testnevelés
órákat tartanak, délutánon-
ként viszont nyolc asztalt is
fel lehet állítani, ekkor edzé-
sek vannak, és ott rendezzük
a városi bajnokság mérkôzé-
seit is, amelyben nem keve-
sebb, mint 14 csapat vesz

részt. Csak érzékeltetésül: a
megyei bajnokság hatcsapa-
tos... Oda egyébként – némi
térítés ellenében – elôre le-
foglalva az asztalt bárki be-
mehet játszani, tehát olyanok
is, akik nem játszanak sem
nálunk, sem pedig a városi
bajnokság valamelyik csapa-
tában! B. L. 

Hosszú távú célok a Turrisnál
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FOTÓ: MAGASI DÁVID
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SOPRON REJTETT KINCSEI
A fotón megörökített részlet Sopronban található. Ha tudják, hol, írják meg nekünk!
Címünk: Soproni Közélet, 9400 Sopron, Fô tér 1. „Sopron rejtett kincsei”. Elôzô szá-
munk megfejtése: Csôszház a Kohlenberg-dılŒben. Balogh Éva (Höflányi út) a Nox
soproni koncertjére nyert két jegyet, amiket a Kisalföld Médiaközpontban (Franken-
burg u. 2/a) vehet át. Gratulálunk!

Keresztes Ildikót nem kell
bemutatni a soproniaknak,
hisz szinte alapításától
tagja a Soproni Petôfi Szín-
ház társulatának. A szín-
ház repertoárjában jelen-
leg is nagy sikerrel futó A
régi nyár címû darab Mi-
móza szerepében méltóan
nagy közönségsikert arató
színésznô húsz évi ismeret-
ség után az anyakönyveze-
tô és az oltár elôtt is ki-
mondja a boldogító igent! A
vôlegény személye sem is-
meretlen a popzenében
jártasak körében, hisz Kics-
ka László az EDDA együt-
tes basszusgitárosa. Az egy-
házi szertartás az angyal-
földi Szent Margit-temp-
lomban lesz. �

Közérdekû telefonszámok

MENTÔK:  104

TÛZOLTÓSÁG: 105

RENDÔRKAPITÁNYSÁG:
9400 Sopron, Lackner
Kristóf utca 5., e-mail: 
police@sopron.hu, ügye-
let: 107 (0–24-ig ingyene-
sen hívható!) 
112 (0–24-ig ingyenesen
hívható nemzetközi se-
gélyhívó!) 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: 
(Kossuth Lajos u. 10)
(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

GÁZSZOLGÁLTATÓ:
(99) 513-240

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

AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT: 
188

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

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

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

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTERI HIVATAL:
9400 Sopron, Fô tér 1., te-
lefon: (99) 515-100, fax: (99)
311-445. Ingyenesen hív-
ható 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, 
holding@
sopronholding.hu

Keresztes Ildikó
férjhez megy

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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