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Az önkormányzat nevében
a városvezetés az idén is

köszöntötte Sopron legkie-
melkedŒbb virilistáit, azaz a

legjobb adófizetŒket és a
mecénásokat. Dr. Simon

István alpolgármester ün-
nepi beszédében kiemelte:

gazdasági alapra épül a
társadalmi felépítmény, így

Sopronban is a vállalkozá-
sok munkája a város közös-

ségi életének az alapja. 

– Magyarországon kétmillió aktív,
a produktív szférában dolgozó ember
tartja fenn a társadalmat – hangsúlyoz-
ta az alpolgármester, majd így folytat-
ta: – Sopronban is hasonlóak az ará-
nyok, de természetesen az improduktív
szféra is hasznos munkát végez a társa-
dalom szempontjából. Városunkban is
az önök munkájára épül közösségi lé-
tünk. Minden elismerést megérdemel-
nek, mert a kapitalizmus, a szociális
piacgazdaság hŒsei. Szembeszállnak a
kishitıséggel, a gyávasággal, az irigység-
gel, a lustasággal, úgy hogy naponta
megküzdenek a konkurenciával is. És
megvívnak a – reményeink szerint egyre
gyérülŒ – hatósági packázással. A foglal-
koztatottak között fegyelmet tartanak,
ugyanakkor gondoskodnak is – kapi-
tány módjára – a rájuk bízottakról.

Dr. Simon István szólt arról is, hogy
a vállalkozók nem csak a konkurenciá-
val, hanem a rosszhiszemı, rossz szán-
dékú emberekkel is gyakran csatáznak.
Mégis Œk biztosítják a javakat a közös-
ség mıködéséhez, az oktatáshoz, az

egészségügyhöz, a kultúrához, a városi
fejlesztésekhez. 

– Az önkormányzat ilyen szemlélet-
tel tekint önökre, ezért megköszönjük
fáradozásukat – folytatta az alpolgár-
mester. – Egyben kimondjuk, hogy az
új városvezetés filozófiája – a mi gazda-
sági filozófiánk – adócsökkentésen ala-
pul. A pénz maradjon ott, ahol megter-
melték. A túlzott újraelosztás akadá-
lyozza a fejlŒdést és igazságtalan. Mi
csökkentettük a kommunális adót, csök-
kentettük az üdülŒk adóját. Nem emel-
tük a parkolási díjat, nem emeltük az
üzletek bérleti díját. Növekedési pá-
lyára helyezzük Sopront a belváros élet-
tel való megtöltésével (revitalizálásá-
val), intenzív városmarketinggel, a tu-
risztika fellendítésével, a közlekedési
fejlesztésekkel. Gazdasági szemléle-
tünk része – másik oldala –, hogy vigyá-
zunk az emberek pénzére. Gátat vetet-
tünk a herdálásnak, kezdeményezést
indítottunk a közösségi pénzek vissza-
szerzése érdekében. 

A 730 éve szabad királyi városi ran-
got kapott Sopron polgári hagyománya
kötelez bennünket. 730 éve lényegében
ugyanígy választottak a szabad polgárok
polgármestert, tanácsot, jegyzŒt, város-
bírót. Kereskedtek, iparkodtak, tanul-
tak nyugati egyetemeken. 

Lackner példája jó minta az emelke-
dett soproni polgári szellemiségre. Ha-
gyatékát török fogságban levŒ soproni
polgárok kiváltására, árva polgárlányok
kiházasítására, érdemes fiatalok kül-
földi ösztöndíjára rendelte. Sopronban
nagy hagyománya van a vállalkozásnak,
a kereskedésnek. Ezért további biza-
kodást és bátorságot kívánok! Éljenek
a virilisták! Éljenek a mecénások! –
zárta köszöntŒ beszédét az alpolgár-
mester. ��
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A vers
„A vers az, amit mondani kell”

– szokták idézni Kányádi Sándort.
A költô a versnek ezt a lényegi
meghatározását egy gyerekolvasó-
jától hallotta. Ez egyáltalán nem
mellékes. A gyermeki ôszinteség
és lényeglátás a megállapítás
kulcseleme. Ennek tudatában
lehet szavanként értelmezni: 
,,A vers. Az. Amit. Mondani.
Kell.”

A leírt, a kinyomtatott, a gon-
dolatban átpörgetett vers úgy vi-
szonyul az elmondott vershez,
mint ahogyan a gondolathoz a ki-
mondott szó ereje.

Nemhiába a kimondott isteni
szót, amely egyidejûleg maga a
gondolat – szándék, tett –, az Ige
jelöli. Az ige, amely cselekvést,
történést, létezést jelentô szó (is).

A kimondott szó – életre kelt
gondolat. Vannak versek, ame-
lyekrôl mindent tudunk, addig,
amíg el nem mondjuk azokat…
Meglepô dolgok történhetnek egy-
egy elmondott verssel, és megle-
pô dolgok történhetnek egy-egy
elmondott verset követôen.

Az elmondás az írásbeliség
elôtti idôkbôl hozta a mába a köl-
tészetet, és viszi – bármilyen fajta
rögzítési módnál – a legbiztosab-
ban a jövôbe, oda, ahol a maguk
rendelt idejében költôk mindig
is születnek majd.

Mert költôk mindig születnek.
Talán éppen most születik egy,
akinek versét utódaink elôbb-
utóbb mondani fogják.

Mondani fogják akkor is, ha
elolvasni már nem tudják, viszont
arra a pontra mindig szívesen rá-
helyezik mutatóujjukat, amely
beindítja a hangfájlt.

Hogy az igazat hallják, megta-
nulhassák, és mondogassák. 
„Az igazat mondd, ne csak a való-
dit…”  – így, József Attilával szól-
va, ha már a költészetnek is napot
voltunk kénytelenek kijelölni, a
megbecsülés reményében vagy
éppen híján…

B. Tóth Éva
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A településrészi önkor-
mányzat tagjait titkos szava-
zással választotta meg Sop-
ron közgyûlése. A részönkor-
mányzatba dr. Simon István
alpolgármester, a körzet
egyéni képviselôje, Gál Zol-
tán, Dubics László, Szabó Ká-
roly, Vörös László és Weninger
Gábor került be. 

Zárt ülésen, több mint két
órás vita után hívta vissza a
közgyûlés a Sopron Holding
Zrt.-nek az igazgatóságát,
ezzel együtt 2011. december
31-ig megbízást adott dr. Ko-
mornoki Lászlónak a vezér-
igazgatói feladatok ellátásá-
ra. A közgyûlés elfogadta a
cégek és közhasznú társasá-
gok 2007. évi üzleti terveit.
Döntöttek a Gyermek- és Ifjú-
sági Központnak a Pro Kultú-
ra Kht.-be való beolvadásáról
is. A városvezetés a napirend
tárgyalása kapcsán többször

hangsúlyozta: nem a GyIK
megszüntetésérôl van szó,
hanem arról, hogy a két köz-
hasznú társaság a feladato-
kat a beolvadás után egy irá-
nyítás alatt, egységes szerve-
zeti keretek között látja el.
A képviselôkhöz intézett kér-
désre kiderült, hogy senki
nem készül a GyIK bezárásá-
ra, ezzel egyszersmind cáfol-
ta a közgyûlés a korábbi szo-
cialista híreszteléseket. 

A város tulajdonába ke-
rült a Sörházdombi kilátó. Az
impozáns kilátót a TAEG
Zrt.építtette az elôzô polgár-
mester szóbeli megrendelé-
sére 14,9 millió forintért. A
dolog szépséghibája, hogy
errôl akkor nem kötöttek
írásbeli szerzôdést. A testü-
let most arról döntött, hogy
utólag elismeri a szóbeli
megállapodást és kifizetik a
14,9 millió forintot. 

06
25

78
44

5

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!
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Maratoni ülést tartott Sopron képviselô-
testülete március 29-én. Nagy horderejû

döntések születtek: megválasztották
többek között a Sopronkôhida-Tómalom-
Jánostelep településrészi önkormányzat

tagjait, visszahívták a Sopron Holding
igazgatóságát, a GyIK Kht.-t beolvasztot-
ták a Pro Kultúra Kht.-ba, és döntöttek a

polgármesteri hivatal átalakításáról is.

Éjszakába nyúlt a közgyûlés



2007. április �� 5

A törvényi változások és a
közmûdíjak emelése tette
szükségessé a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális in-
tézmények térítési díjainak
emelését. Az uniós és a tech-
nikai fejlôdés elvárásainak
megfelelôen alakítják át a
polgármesteri hivatalt, ami
nemcsak gazdaságosabb, de
gyorsabb és hatékonyabb is
lesz a városvezetés szerint.
A jelenlegi tizenkét szerveze-
ti egység helyett nyolcban
dolgoznak majd a köztisztvi-
selôk és a közalkalmazottak. 

A közgyûlés döntött per
indításáról a leendô tûzoltó-
laktanyának megvásárolt in-
gatlan vonatkozásában. ��

2007. április 14-én, 11 órakor 

JOSEF STADLER, GEMEINDEGASSE 14. A-2560 HERNSTEIN, WIENER NEUSTADT 

(kb. 55 km-re a Klingenbach-i határátkelőtől)

KB. 400 TÉTEL KERÜL ÁRVERÉSRE: AGRE sűrített levegős kompresszorok, Hankison hidegszárítók, Weima brikett-

prések, Alko csarnok levegő-szűrő-elszívó berendezések, Formia fúrógépek, Zelisko láncprések, Sigma körfűrészek,

Schöberl sűrített levegős présgépek, Schöberl keretprések, Rüsch fúrógépek, Kral gyalugépek, Höfer szalagcsiszoló-

gépek, Spänex mobilelszívóberendezések, Scheer furnérvágógépek, Kuper furnérragasztógépek, Ott melegprések,

Panhans gyalugépek, Bogma széles szalagcsiszológépek, Scheer lapdarabolók, HolzHer enyvezőgépek, Weinig gyalu-

automaták, Höcker fűtőberendezések, asztalos kéziszerszámok, marószerszámok, kézi körfűrészek, gyalupadok.

Megtekinthetők: 2007. 04. 13-án 10–17 óráig és 2007.04.14-én 8–11 óráig

INFORMÁCIÓ: PCS Betriebs- u. Industrieversteigerungen GmbH., 

1210 Wien, Tel. 0043/1/2941930, Fax 0043/1/2941939 vagy 

www.pcs-versteigerungen.at

Magyar nyelvű információ: Herr Antal 0043/664/8916655
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Sopron reklamál

Sopron a méltánytalan finanszírozási feltételek miatt közgyûlés elé viszi a megyei egészségbiz-
tosítási pénztár Erzsébet-oktatókórház finanszírozását célzó szerzôdését. Dr. Simon István alpolgár-
mester szerint az egészségügyi kormányzat helytelen intézkedéssorozata vezetett idáig.

Gyôrben március 30-án történt meg a soproni Erzsébet-kórház OEP-finanszírozási egyeztetô tár-
gyalása. Dr. Simon István alpolgármester a Közéletnek elmondta: a megbeszélésen kiderült, a felaján-
lott finanszírozás rendkívül hátrányos lenne Sopron számára. – 2006-hoz képest tízszázalékos be-
vételcsökkentésre számíthatna a kórház, miközben az eddigi 79 ezer helyett 110 ezer lakos ellátá-
sát kellene biztosítania. Mindez annyit jelent, hogy egy fekvô beteg ellátására a tavalyihoz képest 40
százalékkal kevesebb pénz jutna. Ezt a kedvezôtlen helyzetet tovább rontja a 10 százalék körüli inf-
láció. Jelenlegi számításaink szerint 200-220 millió forinttal kap kevesebbet a kórház, mint tavaly,
ezáltal mintegy száz embernek forog veszélyben a munkahelye. Ilyen súlyosan hátrányos szerzôdés,
pénzügyi diktátum hatályos megkötésére sem nekem, sem dr. Baranyai Tibor fôigazgató fôorvosnak
nem volt felhatalmazása. Ezért a képviselô-testület dönt a kérdésben.
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Sopronban évente
csak néhány önkor-

mányzati fenntartá-
sú intézmény aka-

dálymentesítésére
jut elegendô pénz. 

A város adottsága 
a sok régi, patinás

épület, amelyek
bejáratát költséges
átalakítani. A prog-

ram ennek ellenére,
ha lassan is, de halad.

Az esélyegyenlôségi
törvény 2005. január

1-jéig kötelezte az
önkormányzatokat 

a liftek és rámpák
kiépítésére.

– Naponta meg kell küz-
denünk a lépcsôkkel, járda-
szegélyekkel, bukkanókkal –
mondja Prépost Orsolya, aki
Krisztián nevû fiát minden
ügyes-bajos dolgát intézve
tolja végig a városon. – Már az
úttesten történô átkelések-
nél is gondban vagyunk. A
járdaszegélyek ugyanis nin-
csenek mindenütt elfektet-
ve. Amíg Krisztián kisebb
volt, még csak bírta erôvel az
ember, de most már tizen-
nyolc éves, nem egyszer segít-
séget kell hívnom, mert nem
tudom egyedül megemelni a
tolószéket. 

Persze azért szép példák
is akadnak, mint az okmány-
iroda, ahová minden további
nélkül a legsúlyosabb álla-
potban lévô rokkant ember
is könnyen bejuthat, vagy a
kórház, a Híd utcai, a Len-
key utcai orvosi rendelô, és
még sorolhatnám. Kár, hogy
a humánus megoldások nem
váltak általánossá a város
középületeiben. Pedig ez a

fajta segítség nemcsak a rok-
kantaknak szólna, hiszen az
idôs embereket, a babako-
csit toló kismamákat éppúgy
kiszolgálná.

– A problémát nem csak az
okozza, hogy az átalakítások-
ra nincsen elegendô pénzük
a településeknek – veszi át a
szót Kovács László, a Mozgás-
korlátozottak Sopron Városi
Egyesületének elnöke. 

– Szemléletváltoztatásra
is szükség volna. Meggyôzô-
désem, hogy elôbbre lennénk
már, ha minden felelôs
ember a maga területén érzé-
kenyebben, a sérült emberek
nehézségeit látva gondolkod-
na. Egy-egy mûvezetô is sokat
tehetne, amennyiben példá-
ul a sokéves hagyományoktól
eltérôen beosztottjaival fer-
dén fektettetné le a járdaszi-
get köveit. Szerencsére gyara-
podnak a tiszteletre méltó
megoldások, mint amilyen a
GyIK épületének fôbejárata,
vagy a Liszt Ferenc Konfe-
rencia- és Kulturális Közpon-

té, a VasVilláé, a zeneisko-
láé. Ám a rossz példák egye-
lôre még hosszabban sorjáz-
nak. Egyetlen általános isko-
lának sincsen orvosolva ez a
problémája. Igaz, az okmány-
iroda a Fô téren már szinte
etalonnak számít, de vele
szemben a városháza fôépü-
letébe még mindig csak ko-
moly segítséggel juthat be egy
tolószékhez kötött sorstárs.
Az egyesület 1200 tagot szám-
lál, de ennek többszöröse a
rászoruló ember. Ôk minden
apró segítségért is nagyon há-
lásak volnának.

– Tisztában vagyunk a ne-
hézségekkel – mondja dr.
Dobos József, Sopron jegyzôje.
– Tény, hogy az akadálymen-
tesítés ügyében 1998-ban
megalkotott törvény végre-
hajtásának határideje már
két esztendeje lejárt. Az ön-
kormányzati épületekre elô-
írtak teljesítése mégis or-
szágszerte lassú tempóban
halad. Annak ellenére sem
változott semmi, hogy a kor-

KÜZDELEM 
A LÉPCSÔKKEL: 
Kevés a forrás 
az akadálymentesítésre

KÜZDELEM 
A LÉPCSÔKKEL: 
Kevés a forrás 
az akadálymentesítésre

Gyarapodnak a jó példák Sopronban
FOTÓ: MAGASI
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mány, észlelve a gondokat,
idôközben megbízta az esély-
egyenlôségért felelôs minisz-
tert a korábbi törvény módo-
sításával. Városunk a maga
lehetôségei szerint igyeke-
zett eljárni. Kidolgoztunk egy
intézkedési tervet. Ebben
elôirányoztuk mintegy 25–30
önkormányzati intézménybe
való bejutás megkönnyítését.
Köztük szerepel több bölcsô-
de, mint például a Soproni
Horváth József utcai, Deák
téri, valamint óvodák, mint
a Jereván-lakótelepi Kék
Óvoda és a Király Jenô utcai
hasonló intézmény. 

– Sajnos évenként a ren-
delkezésre álló 4–5 millió fo-
rintból csak egy-két épület

bejáratát tudjuk rámpával,
tolókocsi-emelôvel ellátni
vagy lifttel felszerelni. Így is

haladunk, még akkor is, ha
Sopron régi, mûemlékvéde-
lem alatt álló, patinás épít-

ményeinek átalakítása jóval
többe kerül, mint mondjuk,
egy új épületé. Bár az is igaz,
ez utóbbiak megépítésére a
mûszaki iroda ma már csak
akkor ad engedélyt, ha a ter-
veken szerepel az akadály-
mentesítés részletes megol-
dása. 

– Akár régi, akár új épület-
rôl van szó, a céltartalékok-
ból a különféle pályázati
megoldásokra folyamatosan
tudunk önrészt is biztosíta-
ni. Feladat van bôven. Nyu-
godtak pedig csak akkor le-
hetünk majd, ha már egyet-
len rászoruló embernek sem
lesz gondja azzal, hogy mi-
ként jusson be középülete-
inkbe. Kuntz Zoltán

5. § A fogyatékos személy-
nek joga van a számára akadály-
mentes, továbbá érzékelhetô és
biztonságos épített környezetre.

Az (1) bekezdésben foglalt jog
vonatkozik a közlekedéssel és az
épített környezettel kapcsolatos
tájékozódási lehetôségekre. 

18.§ A fogyatékos személy

számára lehetôvé kell tenni a

mûvelôdési, kulturális, sport- és

más közösségi célú létesítmé-

nyek látogatását. A fogyatékos

személy számára – sportolási

lehetôségeinek megteremtésé-

hez – a sportolási célú, szabadi-

dôs intézmények használatát

hozzáférhetôvé kell tenni.

A fogyatékos személyt megilletô jogok (1998. évi XXVI.  törvény)

A KÖZÉPÜLETEK MEGKÖZELÍTÉSE MÉG SOK HELYEN AKADÁLYBA ÜTKÖZIK A KEREKES SZÉKESEKNEK.

06
26

80
01

2

� Termelés-elôkészítô  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron környéke 

� Létesítményüzemeltetési

munkatárs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron környéke 

� Folyamatmérnök  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron környéke 

� Minôségirányítási vezetô helyettes  . . . . .Sopron 

� Gyakornok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron 

� Vendéglátás igazgató  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron 

� Betanított munkás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron

� Ügyvezetô igazgató asszisztens  . . . . . . . . .Sopron 

� Hitelcenter tanácsadó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sopron 

Amennyiben az állásajánlat felkeltette érdeklôdését, kérem, regisztráljon 
a www.jobbjob.hu oldalon a pozíció megjelölésével, illetve érdeklôdjön telefonon!
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Nyolc évig szocia-
lista parlamenti

képviselôként dolgo-
zott szülôvárosáért

Boros László. 
Az építész technikus

keze munkáját sok
épület ôrzi Sopron-

ban, nagy kedvencei
az árpával füvesített
GySEV-vasútállomás

és a Liszt-központ,
ahol gyerekként még

bokszmeccseket
nézett.

Számos soproni épület
ôrzi megjelenésében Boros
László ízlését. Az 1965-ben
végzett építész kezdetben a
GYÁÉV-nél helyezkedett el,
ô kivitelezte például a sopro-
ni vasútállomást is.

– Egyik büszkeségem a
vasútállomás, aminek falán
ma sárgaréz tábla hirdeti:
épült 1977-ben, tervezte Szán-
tó Gyula, építésvezetô Boros
László. Szívemhez nôtt az
épület, hiszen az elsô kapavá-
gástól az átadásig végigkísér-
tem az épület megújulását.
Az átadón pedig „A szakma
kiváló dolgozója” kitüntetést
is átvehettem, de a fiam is
éppen aznap született, így
többszörösen emlékezetes
nap számomra 1977. július 5.
Az ünnepség óta él a köztu-
datban, hogy ha megkésett
egy átadásra váró épület fü-
vesítése, árpával kell bevet-
ni. A vasútállomásé késett,
mindössze néhány napunk
volt hátra. Gondolkoztunk lá-
zasan, hogy varázsolunk zöl-
dellô gyepet az épület köré.
És akkor valaki felvetette: a
fûvel együtt vessünk árpát,
ami hamarabb kihajt. Mon-
danom sem kell, zöldült min-
den, mint a parancsolat.

– 1990 és ’98 között elke-

rültem Sopronból, de csak
részben – folytatja Boros
László. – A nyolc év alatt par-
lamenti képviselôként dol-
goztam. Mire lejárt a második
mandátumom, és újra a szak-
mámban akartam elhelyez-
kedni, a GYÁÉV megszûnt.
A Stettinhez kerültem, ahol
minôségirányítás- és vállal-
kozásvezetô lettem. A Liszt-
központ két átalakításában
vettem tevékenyen részt. Az
elsô 1968 és 1970 között tör-
tént, akkor távolították el a fa
födémeket és akkor alakult ki
a mostani díszterem és a Pe-
tôfi-terem helyiségei. Hu-
szonéves fiatal voltam akko-
riban, így nosztalgikus szá-
momra az átalakítás. Apám
gyerekként gyakran vitt oda
bokszmeccseket nézni. A
nagyterem közepére ringet
állítottak fel, fergeteges volt
a hangulat. A sportszeretet
mindmáig megmaradt, a sop-
roni kosaras lányok hûséges
szurkolójának számítok.

Boros László másfél éve
került át a FÉSZ-hez, mosta-
ni munkahelyére. – Az utol-
só „tevékeny” évemet töltöm
itt, hiszen idén nyugdíjba
megyek. 

Az önkormányzati képvi-
selô nosztalgiával gondol az

országgyûlési munkára is. 
– Nemrég találkoztam egyko-
ri társammal, akivel nyolc
évig együtt koptattuk a parla-
ment padját. Sopronért kel-
lett küzdenünk, természete-
sen szóba álltunk, sôt barát-
ként viszonyultunk egymás-
hoz. Most a kérdésemre azt
felelte: nehéz normálisnak
maradni. Változtak az idôk,
ezt mindenki tudja. Akkor
más volt a feladat, mások az
elvárások. Mindamellett én
az önkormányzati képviselôi
munkával is úgy vagyok –
talán a neveltetésembôl adó-
dóan –, hogy azért a pénzért,
amit kapok, igyekszem meg-
dolgozni. Azt gondolom, hogy
amíg bírja az ember és moz-
dulni tud, addig muszáj dol-
gozni. C. V.

A könyvgyûjtô

Boros László nagyon szeret
olvasni, rengeteg könyve van.
- Soha semmit nem gyûjtöt-
tem tudatosan, a könyvtáram
azonban mára több száz dara-
bosra nôtt – árulta el a politi-
kus. – Gyerekkoromban be-
iratkoztam a városi könyvtár-
ba, onnantól kezdve az olva-
sás végigkísérte az életemet.
Mivel ragaszkodom a régi,
megszokott dolgaimhoz és
konzervatív vagyok, soha nem
sajátítottam el a számítógép
és az internet használatát. Azt
hiszem, az irodai gép nálam
szobadísz marad. Szerencsére
szépen, olvashatóan írok és a
helyesírásom is jó, így jól meg-
vagyok nélküle.

A család

A képviselô felesége nyug-
díjas, egykor könyveléssel fog-
lalkozott. Két nagy lányuk van,
Szilvia és Eszter, és egy fiuk:
Tamás. Négy unokájuk: Zsófia,
Balázs, Áron és Ákos születése
sok örömet és vidámságot ho-
zott az otthonukba.

A bokszmeccstôl a parlamentig

FOTÓ: MAGASI



2007. április �� 9

Osváth András
élete mozgalmasan

telik, hiszen a képvi-
selôi munka mellett
fôállásban a Nyugdí-

jas Pedagógus Ott-
hon igazgatója, félál-
lásban mentôtiszt és

persze a családot
sem szívesen hanya-

golná el. Nem 
Sopronban született,

mégis soproninak
vallja magát, 

hiszen dédszülei az
itteni temetôben

nyugszanak.

Osváth András 2001. janu-
ár elseje óta vezeti a Nyugdí-
jas Pedagógus Otthont. Elôt-
te 1988 és '97 között fôállású
mentôtisztként dolgozott
Sopronban, ezt félállásban
mind a mai napig folytatja a
büki mentôállomáson. – Csak
úgy végezhetô a sok elfoglalt-
ság együtt, ha az embernek

biztos családi háttere van –
mondja Osváth András. 
– A politikusi teendôim mel-
lett az igazgatói munka és a
mentôzés úgy fér meg, hogy
tudom, a családomra mindig
számíthatok. Az évek alatt
megtanultam összeegyeztet-
ni a különbözô feladatokat.
Munkanapokon az otthonban
vagyok, a mentôzést a hétvé-
géken csinálom, illetve hét-
köznap éjszakánként. Az ön-
kormányzati munka a mara-
dék idômet maximálisan ki-
tölti, olyannyira, hogy gyak-
ran csak este kilencre érek
haza – teszi hozzá Osváth
András, aki 1997-tôl két évig
Tapolcán, az egészségügyi és
szociális alapellátás igazga-
tójaként is dolgozott, majd
egy bô évig Sopronban a Csa-
ládsegítô Intézet részlegve-
zetôjeként tevékenykedett.

Szabadidejében, ha tehe-
ti, olvas is Osváth András.
Rossz olvasónak tartja magát,
hiszen ha kezébe vesz egy
könyvet, nem rakja le, amíg
el nem olvasta. – Akár az éj-
szakát is végigolvasom, ha
nagyon megragad egy könyv

cselekménye, de ha az elsô
harminc oldal után nem talá-
lom érdekesnek, végleg lera-
kom. Ponyvaregényt pedig a
kezembe sem veszek – folytat-
ta a sokoldalú igazgató. Mint
mondja, sosem szeretett egy
helyben ülni, az nem az ô vi-
lága. – Családunk álláspont-
ja: szabadságot otthon nem
töltünk, mert a pihenés, ki-
kapcsolódás csak más kör-
nyezetben valósítható meg!
Ha szabadidônk van, és jó az
idô, akkor elutazunk Sopron-
ból. Gyakran járunk Piliscsa-
bára, ahol családi nyaralónk
van, de édesanyámat is gyak-
ran meglátogatjuk Sátoralja-
újhelyen. 

Mindaddig nem utaztunk
külföldre, amíg Magyaror-
szág tájait, nevezetességeit
meg nem néztük. Csakis
olyan helyeket keresünk fel,
ahol kirándulni lehet, sok a
mûemlék és az érdekesség.
A vízpartot is szeretjük, de
egy hétig nem bírunk a ten-
gerparton feküdni, nekünk a
mozgalmasság kell. Külföldi
útjaink kiválasztásában fon-
tos szempont a történelmi ne-
vezetességek, a környék lát-
nivalói. 

Emlékezetes útjaink kö-
zött szerepel többek között
Krakkó, Róma–Calabria–Szi-
cília túránk, valamint fran-
ciaországi utazásunk is.

C. V.

Az Osváth família

Felesége, Gyöngyi, az Állo-
más Patikában dolgozik. Négy
gyereke van, a legidôsebb,
Ádám most érettségizik, Orso-
lya elsôs középiskolás, Dóra
hetedikes, Zita pedig negyedi-
kes. – A pályaválasztást igyek-
szem a gyerekeimre bízni,
nem szólok bele a döntéseik-
be, legfeljebb csak javasolni
szoktam. Ádám például szí-
nész szeretne lenni, színját-
szókörbe is jár. Tudom, mivel
jár a felvételire való felkészü-
lés, mert annak idején én is
megpróbálkoztam vele. Sze-
retném, ha biztos megélhe-
tést nyújtó állása lenne. Ha el-
hivatottságot érez magában,
mindenképp meg kell próbál-
nia, de elôtte más diplomát
szerezzen. Ezt a tanácsomat
megfogadta. Orsi rajzolni sze-
ret, neki rajzfilmes tervei van-
nak, és Gyöngyivel támogat-
juk az elképzelését. A legki-
sebb, Zita leányunk, ügyesen
aerobikozik, tavaly a diákolim-
pián csapatban második he-
lyezést értek el. Dóri kreatív,
most kezd kialakulni a szemé-
lyisége.

Gyökerek

A fideszes képviselôt sok
támadás érte amiatt, hogy
nem Sopronban született. 
– Erre azt szoktam mondani,
hogy én visszatértem Sopron-
ba, hiszen édesanyám itt járt
iskolába, nagyszüleim az em-
lékezetes soproni népszava-
zás aktív résztvevôi voltak,
dédszüleim is a soproni teme-
tôben nyugszanak.

„Visszatértem  
Sopronba”
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A fideszes politikus fiatal
kora ellenére már másodszor
képviseli a belváros, azaz az
1-es számú körzet érdekeit a
soproni közgyûlésben. Ifj. dr.
Arszin Miklós jól ismeri az
itt élôk gondjait és örömeit.

Mindkettôbôl van bôven. A
történelmi utcák házaiban
nagyon sok idôs él, és van-
nak segítségre szoruló, sok-
gyermekes vagy hátránnyal
küzdô családok is. Elsôsor-
ban ôk keresik fel problémá-

ikkal a képviselôt, aki ilyen-
kor, jogászdoktori tudomá-
nyát is elôvéve, megpróbál
segíteni. Az épületek több-
sége mûemléki védettség
alatt áll, ami egyrészt üdvös,
másrészt viszont megnehezí-

ti az itt élôk életét. Nehéz és
drága felújítani ezeket a gyö-
nyörû házakat, a körzet kép-
viselôje ugyanakkor fontos-
nak tartja a rekonstrukció-
kat. Ezen a téren találkozik a
városi érdek a körzetével, hi-
szen egy megújuló mûemlé-
képület mindnyájunkat gyö-
nyörködtet, a benne lakónak
pedig a komfortérzete nô. 
– Szeretnék minél több lehe-
tôséget megragadni, hogy a
belvárosi épületek megújulá-

Fókuszban 

a belváros
Fókuszban 

a belváros

Sopron belvárosa híres-neves, az idelátogatóknak szép, a helybéli-
ek szívének kedves. Mindenki ôriz róla egy képet, benyomást, emlé-

ket. De a belváros nem múzeum, itt emberek élik hétköznapjaikat.
Jól tudja ezt ifj. dr. Arszin Miklós, a körzet egyéni képviselôje is.



Tavasz van, 
gyönyörû tavasz

sát, megszépülését segítsem.
Pályázatok, alapok jelenthet-
nek ebben segítséget – mond-
ja ifj. dr. Arszin Miklós, aki a
hétköznapi problémák meg-
oldásán túl hosszú távú el-
képzeléseit is szeretné meg-
valósítani.

– A belvárost élôvé kell
tennünk. Sokan mondták ezt,
talán elcsépelt mondat lett
már, de még mindig nem va-
lósult meg ez az elképzelés.
Ehhez persze egyetlen képvi-
selô édeskevés, de úgy gondo-
lom, motorja lehetek – és kell
is, hogy az legyek – az elô-
rébbjutásnak – véli a képvi-
selô. Ifj. dr. Arszin Miklós két
területen különösen fontos-
nak tartja az elôrelépést. Az
egyik a turisztika, a másik a
parkolás. Az elôbbi esetében
a belvároshoz illô üzletek,
vendéglátóhelyek kialakítása
érdekében a vállalkozásokat
segítô intézkedéseket támo-
gatja. Terveivel összhangban
van az önkormányzat által
tervezett konferencianegyed
kialakítása is. –  Itt szintén ta-
lálkozik a városi érdek a kör-
zetével, hiszen például egy
megújuló, pezsgô belváros-
ban felértékelôdnek az in-
gatlanok. Nincs viszont össz-
hang a lakók és a várospoli-
tika között a parkolás tekin-
tetében. Mindenki azt szeret-
né, ha a gépkocsiforgalom
teljesen kiszorulna a törté-
nelmi városmagból, kivéve
az itt élôket – mondja képvi-
selôjük, aki szerint egészsé-
ges egyensúlyt kell találni és
teremteni az érdekek között.

– Meg kell oldani a Bás-

tyagödör helyzetét, ami ma
szégyenfoltja a belvárosnak.
A Fô téri illemhely kialakítá-
sa folyamatban van, a belvá-
ros köztereinek díszburko-
lattal való ellátását folytat-
ni kell. Fontosnak tartom
még a Várkerület – Ógabona
tér közlekedési rendjének fe-
lülvizsgálatát is. Szakembe-
rek bevonásával újra kell
gondolni, hogyan tudjuk meg-
védeni az egyre növekvô gép-
kocsiforgalomtól és az ezzel
járó környezetszennyezési
hatásoktól a belvárost és az
itt élôket.

Nyakunkon a globális felmelegedés. Ezt ma már az általános
iskolások is hibátlanul fújják, akár álmukból felébresztve is. Ta-
gadhatatlanul enyhe, már-már tavaszias telet hagytunk ma-
gunk mögött, mégis megkönnyebbültünk, amikor megérez-
tük az elsô igazi márciusi napsugarakat. A nônap közeledtét
már nem jelezték hóvirágárus nénikék a Várkerületen, nem-
rég védett lett a tavasz hírnöke, meg aztán szinte el is virág-
zott akkorra, és javában nyílott már a nôk napján a – rend-
szerint késôbb szirmot bontó – tavaszi tôzike. Olyan hirtelen
suhant át a március az erdôn, hogy majdnem lemaradtunk vi-
rágdíszes pompájáról. Most már a kipattanó rügyektôl zöldek
a fák. A pintyek, vörösbegyek és rigók a családalapítással tö-
rôdnek és agresszíven fenyegetik az épülô fészkükhöz köze-
ledô vetélytársakat. Mi, botfülû emberek, ezt szépséges ma-
dárdalnak halljuk, igaz, nem is nekünk szólnak a strófák. De
ne bánkódjunk emiatt! Szemlélôdjünk nyitott szemmel és
nyitott szívvel az erdôn és a nádon, és ezer örömmel ajándé-
koz meg a tavasz. A lomha varangyok már komótosan ballag-
nak, távolodva a vizektôl, ahol hátrahagyták petéiket. Ame-
lyeket talán nyár derekára kiszikkaszt a globális felmelegedés
tüzelte nap heve. Lassan leperegnek a leánykökörcsinek ösz-
szepöndörödô, megbarnuló, egy hete még élénk lila szirmai.
Pár nap múlva ugyanez a sors vár a héricsek aranysárga virá-
gaira is, bár ma még vidáman és büszkén emelik ki fejüket a
frissen sarjadó fû zöldjébôl. A dúsan virágzó kökénybokrok kö-
zött tarka lepkék repkednek, buzgón szívogatják a fehér virá-
gok édes nedveit, rövidke életük egyetlen táplálékát. A domb-
tetô felett az idei elsô gólya köröz mozdulatlan szárnnyal,
párját várja, ki kissé lemaradt, de egy reggel majd ô is ott áll
a fészek peremén és vidáman kelepelve együtt indulnak a fa-
luszélre újabb ágakért, a tatarozáshoz. A réten túl, ahol tücs-
közni-békázni szoktak, a pocsolyák fölött bíbicek kavarog-
nak, védik a területüket, rétihéjától, ölyvtôl. Az élénk tyû-tyü-
tyût kiáltozó piroslábú cankók, fészkelô szomszédaik habozás
nélkül segítségükre sietnek, miközben az arisztokratikus gémek
és kócsagok ráérôsen áztatják lábukat a tócsák szegélyében.
Mindenütt forr, pezseg az élet, hangosan, tarkabarkán kava-
rog a levegôben és a lombok között. Új ciklus kezdôdik. Tavasz
van, gyönyörû. Pellinger Attila

FOTÓ: MAGASI

Így látja a lakó…

Vida Mihályné 25 éve él  a Fô
téren. – Nagyon szeretek itt
lakni, máshol már el sem tud-
nám képzelni az életemet -
mondja, ugyanakkor a szép-
séghibákat sem titkolja. - A
közlekedés nagyon rossz. Nem
lehet önfeledten gyönyörköd-
ni a szép házak homlokzatá-
ban, mert az embernek a lába
alá kell néznie a repedésekkel
teli macskaköves utcákon, kü-
lönben kitöri a lábát. Sajnos
szemetes is a mi a gyönyörû
belvárosunk! A várfalsétány
egyenesen borzasztó, nem
csak a kutyák hagynak ott nyo-
mot maguk után, hanem az
emberek is.
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Húsz évvel ezelôtt
csatlakozott a lakiteleki

szellemiséget valló ellenzé-
ki értelmiségiek köréhez 
dr. Magas László soproni

politikus. 

Két évtized alatt azután
nem csupán kitartó munkabí-
rásáról, de józan, reálpoliti-
kusi szemléletérôl is meg-
gyôzte környezetét. Sorsfor-
dító események aktív résztve-
vôjeként, nem egyszer alapí-
tó tagként politikai ellenfele-
inek szemében is megbecsü-
lést szerzett. Annál is inkább
nagy figyelmet keltett, ami-
kor két évvel ezelôtt kilépett
az MDF-bôl és tavaly ôsszel
már az önkormányzati válasz-
tásokon sem mérette meg
magát.

– Miként gondol vissza a
húsz évvel ezelôtti események-
re? El tudta-e képzelni akkor,
hogy egyszer majd önként fog
távozni abból a pártból, amely-
nek eredeti, alapítói szellemi-
ségét ma is ôrzi?

– Annak az idôszaknak a
pezsgése ma is hátborzonga-
tóan szép számomra. A sopro-
ni egyetemen adjunktusként
olyan értelmiségi körben
ténykedtem, amely nap mint
nap megvitatta az országot

akkor foglalkoztató sorskér-
déseket. Rövid idôn belül
csatlakoztunk a lakiteleki
alapítókhoz. Felvettük a kap-
csolatot Csoóri Sándorral, Fe-
kete Gyulával, Raffai Ernôvel.
Kezdtük ízlelgetni az ellen-
zéki szerepet. Az események
pedig szinte követhetetlenül
felgyorsultak. 1987-ben meg-
alakítottuk a Tudományos
Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezetét, amelynek elsô
vezetôje lehettem, azután
1988-ban az MDF soproni
szervezetének egyik alapító
tagja voltam. De amire kivált-
képp büszke vagyok, hogy az
Ellenzéki Kerekasztalt vidé-
ken elsôként hoztuk létre
Sopronban. Az akkori, orszá-
gosan is példaadó összefogás
eredménye volt 1989. márci-
us 15. közös megünneplése,
majd a Páneurópai Piknik is,
mintegy a rendszerváltás
egyik sorsfordító eseménye.
Akkor mindez természetes-
nek tûnt, de a hôskorszak
gyorsan elmúlt, az ellenzéki
politikai mozgalom már a kö-
vetkezô évben polarizálódni
kezdett, sûrûsödtek a konf-
liktusok. A kezdeti lendület is
megtört, de ennek ellenére
elképzelhetetlennek tartot-
tam, hogy egyszer majd kilé-
pek a pártomból…

– Mégis megtette. Nem
bánta meg döntését?

– Egyáltalán nem, sôt, a
mai történések még inkább
megerôsítenek akkori elhatá-
rozásomban. De errôl már
sokszor nyilatkoztam. Elvba-
rátaim Medgyasszay László,
Lezsák Sándor és a többiek
ugyancsak hasonlóképpen
cselekedtek. A mostani de-
mokrata fórummal továbbra
sem vállalhatunk sorsközös-
séget. Az általuk is sokat em-
legetett Antall József-i örök-
ség ugyanis nem merülhet ki
abban, hogy puszta pártér-
dekekért mindent hajlandó-
ak vagyunk feláldozni. Tulaj-
donképpen ennek a lépésem-
nek vált azután következmé-
nyévé, hogy tavaly ôsszel már
a soproni választásokon sem
indultam. Így is mindössze
ketten voltunk a soproni kép-
viselôk között, Schwartz Má-
riával, akik folyamatosan
négy ciklust végigcsináltunk.
Döntésemben persze az is
szerepet játszott, hogy a mai
rohanó világban egyre kevés-
bé jutott idôm a soproni köz-
ügyekkel foglalkozni. Pedig
ez óriási felelôsség. Minden-
ki tudja: egy-egy döntés elô-
készítése a dolgok sokszori
körüljárását, végiggondolá-
sát követeli meg. 1992 óta a
Kisalföldi Erdôgazdaság Zrt.
vezérigazgatójaként napon-
ta ingázom Gyôr és Sopron
között. Ôszintén megvallva,
a terhek csak sokasodtak, a
nap pedig továbbra is csak
huszonnégy órából áll.

– Azt az idôt, ami így mégis
felszabadult az Ön számára,
most például a családjának
szentelheti. A sport megszál-
lottjaként is emlegetik, talán
erre is több ideje marad?

– Ó, a családom az tényleg

a legfontosabb számomra.
Három fiam és két unokám
van. Ôk a kedvenceim, már-
mint az ikerunokák, Márton
és Bálint, Ádám fiam gyerme-
kei. Én vagyok nekik az „Öreg
Tata”. Igyekszem jól ellátni a
nagypapai feladatokat, de mi
tagadás, a közéletben is ma-
radtak még teendôim. 

A Páneurópai Piknik ’89
Alapítvány elnökeként bôven
akad elfoglaltságom. Igaz,
Soprontól már nem lehet el-
venni történelmének ezt a
gyöngyszemét, európai hír-
nevét. Kicsit azonban elszo-
morít, hogy az öreg kontinen-
sen – de például Japánban
is – többet foglalkoznak az
egykori határáttöréssel és
annak következményeivel,
mint éppen városunkban. Az
elmúlt évek alatt valamivel
több támogatást és segítsé-
get vártunk volna el. Re-
ményt ad a mostani önkor-
mányzat hozzáállása. Rövi-
desen felavatjuk majd a Rej-
pál-házban a Páneurópai
Piknik emlékét ôrzô állandó
kiállítást. Ez komoly mérföld-
kô lesz a piknik történeté-
ben. Ami a sportot illeti, az
tényleg gyerekkorom óta
életelememmé vált. Jelenleg
is az MKB-Euroleasing nôi
kosárlabdacsapat felügyelô-
bizottságának elnöke vagyok.
Örülök a lányok sikereinek.
Hacsak tehetem, minden
mérkôzésükön ott szurkolok.
Bár én nem kosárlabdázom,
inkább futok a Lövérekben
vagy hétvégi házunknál, Ba-
dacsonyban.

Kuntz Zoltán

Gyermekkori élmény a sajtószabadságról

Dr. Magas Lászlónak a beszélgetés közben jutott eszébe egy
gyermekkori történet, amit megosztott a Soproni Közélet olva-
sóival: – Már tízévesen tudósítója voltam a Szolnok Megyei Nép-
lapnak. A helyi futballcsapat szerepléseirôl írtam, amelynek tagja
volt a testnevelô tanárom is. Egyszer aztán, amikor rosszul ját-
szott, én ezt megírtam róla. Másnap békaügetésben kellett 
vezekelnem érte. Ez volt az elsô élményem a sajtószabadság
fontosságáról…

DR. MAGAS LÁSZLÓ: LAKITELEK SZELLEMÉBEN

Távolabb a politikától, 
de továbbra is Sopronért
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Dr. Fodor Tamás méltatta
a búcsúzó fôorvosok több év-
tizedes szakmai és tudomá-
nyos munkásságát, kiemelve
a gyógyítás terén végzett el-
évülhetetlen érdemeiket.
Hétköznap, ünnepnap, éjt
nappallá téve a soproniakért
dolgoztak. Szinte nincs is
olyan soproni család, ahol
nem ismernék Œket, vagy ne
kerültek volna kapcsolatba a
fŒorvosokkal. Méltán köztisz-
teletben álló személyek.  A
polgármester a város polgá-
rai nevében mondott köszö-
netet és jó egészséget kívánt
a megérdemelt pihenéshez.

– Mindhárom fôorvos be-
töltötte már 60. életévét,
sokat dolgoztak és hatalmas
eredmények állnak mögöt-
tük – mondta el a Soproni
Közéletnek dr. Baranyai Tibor
fôigazgató fôorvos. 

– Dr. Scherfel Tibor 1985-
ben került Debrecenbôl a
soproni kórházba. Megújítot-
ta a sebészeti osztályt, a re-
konstrukció keretében az eu-
rópai normáknak megfelelô,
modern osztályt és mûtéti kö-
rülményeket alakított ki.

1989-ben ô teremtette meg a
traumatológiai osztály alap-
jait. Dr. Szlávik Lajos negyven
éve dolgozik a soproni kór-
házban és közel négy évtize-
de áll a soproni betegek ren-
delkezésére dr. Bertha György
fôorvos is – tudtuk meg a fô-
igazgató fôorvostól. Munká-
juk elismeréséül a búcsúzó

fôorvosok jubileumi jutal-
mat, valamint kórházvezetôi
jutalmat is átvehettek. 

Dr. Bertha György és dr.
Szlávik Lajos tanácsosi ran-
got is kaptak. (Dr. Scherfel
Tibor, a sebészeti–trauma-
tológiai osztály immár nyug-
díjas osztályvezetô fôorvo-
sa már korábban megkapta

a fôtanácsosi címet.) A nyug-
díjba vonulókat köszöntô vá-
rosi és kórházi vezetôk azzal
búcsúztak a fôorvosoktól, ha
már kipihenték a rengeteg
munkát, szeretettel várják
ôket vissza, hogy tapaszta-
lataikat és ismereteiket át-
adhassák a fiatalabb kollé-
gáknak. ��

Búcsúzó fôorvosokBúcsúzó fôorvosok
Dr. Scherfel Tibor osztályvezetŒ fŒorvos, dr. Szlávik Lajos fŒorvos és

dr. Bertha György fŒorvos, a soproni Erzsébet-oktatókórház sebészetérŒl április
elsejétôl nyugdíjba vonultak. A három fôorvost az önkormányzat nevében
dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Simon István alpolgármester, a kórház

részérôl pedig dr. Baranyai Tibor fôigazgató fôorvos búcsúztatta a városházán.

Dr. Scherfel Tibor osztályvezetŒ fŒorvos, dr. Szlávik Lajos fŒorvos és
dr. Bertha György fŒorvos, a soproni Erzsébet-oktatókórház sebészetérŒl április

elsejétôl nyugdíjba vonultak. A három fôorvost az önkormányzat nevében
dr. Fodor Tamás polgármester és dr. Simon István alpolgármester, a kórház

részérôl pedig dr. Baranyai Tibor fôigazgató fôorvos búcsúztatta a városházán.

DR. BERTHA GYÖRGY
FÔORVOS

DR. SZLÁVIK LAJOS
FÔORVOS

DR. SCHERFEL TIBOR
OSZTÁLYVEZETÔ FÔORVOS
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KAMARAI KÜLDÖTTGYÛLÉS: 
A 2006. ÉV ÉRTÉKELÉSE

ÉS A 2007. ÉVI TERVEK

A Soproni Kereskedelmi és Iparka-
mara küldöttei jónak értékelték a szer-
vezet 2006. évi tevékenységét. Néhány
eredmény: a gazdaság szereplôi érdeké-
ben többször és határozottabban lépett
fel a kamara, amire jó okot adott az or-
szággyûlési és a helyi önkormányzati
választás; növekedett a Széchenyi Hitel-
kártya-tulajdonosok és többszörösére
emelkedett a szerzôdéssel foglalkozta-
tott tanulók száma. A kamara új ren-
dezvényekkel segítette a térség vállal-
kozásait Sopronban: a Pannon Gastro
Napok és a Pannon Design Bútor és
Lakberendezési Kiállítás megrendezé-
sével. A küldöttek által elfogadott 2007.
évi program a hangsúlyt a vállalkozások
versenyképességnek erôsítésére teszi.
Ezt célozza a gazdasági adatbank létre-
hozásának terve, a gazdasági versenyek,
bemutatók és továbbképzések szervezé-
se, a szolgáltatások majdani bôvítése
–, hogy csak néhány konkrétumot ra-
gadjunk ki.

A város szempontjából fontos kez-
deményezés, hogy a kamara – Horváth
Lajos tagozati elnök javaslatára – a vá-
rosszépítô egyesülettel közösen kezde-
ményezi a mesterségek fája felállítá-
sát, amely büszkén hirdetné a soproni
iparosok tevékenységét.

VIRILISTÁK ÉS MECÉNÁSOK

KÖSZÖNTÉSE, 
A LACKNER-DÍJ ÁTADÁSA

Idén elôször a Soproni Kereskedel-
mi és Iparkamara épületében került
sor a hagyományos köszöntésre, ame-
lyen a város vezetése a legjobb adófize-
tôket, a kamara a legnagyobb adomá-
nyozókat köszöntötte. 

A soproni önkormányzat 20 társas és
5 egyéni vállalkozásnak adta át az okle-
velet, dr. Simon István alpolgármester
köszönô szavait követôen. 

Horváth Vilmos kamarai elnök a vá-
rosi kórház támogatásáért a Dental
Pannonia Zrt.-t és a Hirschler családot;
a soproni sport támogatásért a Brau
Union Hungária Sörgyárak Nyrt.-t, az
Elzett Sopron Felületkezelô Kft.-t, va-
lamint Kósa Istvánt részesítette Mecé-
nás-díjban. 

A kamara által alapított Lackner-
díjat ebben az évben Bakonyi Gábor
kapta, aki közéleti és gazdasági tevé-
kenységével jelentôsen és eredménye-
sen segítette a sopron–fertôdi régió gaz-
daságát és ezzel megvalósította Sopron
dicsô emlékû polgármesterének, Lack-
ner Kristófnak a közélet szereplôihez
szóló intelmét: „Azért vagyok, hogy hasz-
náljak”.

KLAUZÁL GÁBOR-DÍJ

KAMARAI MUNKÁÉRT

Március 15. alkalmából Klauzál
Gábor-díjat kapott Kocsi János, a Sopro-
ni Kereskedelmi és Iparkamara titkára.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
umban átvett kitüntetés indoklása sze-
rint: kiemelkedô szakmai munkájáért és
a magyar-osztrák gazdasági kapcsola-
tok fejlesztésért érdemelte ki a kama-
rai vezetô.

A titkár közel húszéves munkája vé-
gigkíséri a soproni gazdasági önkor-
mányzat XX. és XXI. század fordulóján
lezajlott történetét az 1990-es megalaku-
lástól az 1995-ös megyei kamarai egye-
sülésen és a 2000. évi önálló városi ke-
reskedelmi és iparkamara létrejöttén át
máig. Büszke arra –  mondja a kitünte-
tett –, hogy a mai soproni kamara foly-
tatta, a 157 éve elsôként megalakult ma-
gyar kamara utódaként, az úttörô szere-
pet: kezdeményezte a Helyi Érdeke-
gyeztetô Tanács megalakulását (ilyen
testület az országban  csak Sopronban
van),  a virilista és a mecénás vállalko-
zások köszöntését, a gazdaságért kie-
melkedôen tevékenykedô személyisé-
gek kitüntetését, támogatta a Sopront is
népszerûsítô kiállítások, versenyek
megvalósítását – és még lehetne sorol-
ni a sikeres ötleteket. 

– A teljesség kedvéért – teszi hozzá a
kamara titkára – el kell mondani: a ka-
mara és magam is sokat köszönhetünk
a szervezet legújabbkori kiváló elnö-
keinek: Linka Péternek, dr. Józan Tibor-
nak és Horváth Vilmosnak.…

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 • www.svkik.hu

„Szót kér a gazdaság”

DR. SIMON ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER IS 
KÖSZÖNTÖTTE A DÍJAZOTTAKAT

KOCSI JÁNOS
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Öt évvel ezelôtt alakult meg Sopron-
ban a Magyar–Lengyel Baráti Kör,

amely célul tûzte ki az évszázadokra
visszanyúló magyar–lengyel kapcsola-

tok ápolását, a soproni és a Sopron
környéki emlékek felkutatását. A kör
vezetôje az alapítás óta Kiss Danuta.

Lengyelország és Magyarország törté-
nelme, kultúrája számos ponton kap-
csolódott egymáshoz és közismert a két
nép legendás barátsága. Sopronban is
élnek lengyelek vagy lengyel származá-
súak. Közéjük tartozik az Olsztyn környé-
kérôl származó Kiss Danuta, aki immár

negyedszázada él hazánkban. Az ô ötle-
te volt annak idején a Magyar–Lengyel
Baráti Kör megalakítása. 

– Szerencsére sokan vagyunk Sop-
ronban, akiknek szívügyük a magyar –
lengyel kapcsolatok ápolása, ezért ala-
kítottuk meg a kört, s szervezünk kü-
lönbözô rendezvényeket – mondotta
Kiss Danuta. – Az „állandó” tagságunk
harminc körül mozog, de ennél sokkal
többen vagyunk az általunk szervezett
rendezvényeken, eseményeken. Egy-
részt feladatunknak tekintjük Lengyel-
ország történelmének és kultúrájának
megismertetését, másrészt pedig a ma-
gyar, ezen belül pedig Sopron mûvé-

szeti életé-
nek bemutatását Lengyelországban.
Évente rendezünk vetélkedôt általános
iskolás diákoknak, megünnepeljük az
1799-es lengyel alkotmányt, amely nem-
zeti ünnep, s szervezünk egy-egy pikni-
ket is. 

– Ezek az évrôl évre ismétlôdô rendez-
vényeink, de szervezünk különbözô iro-
dalmi és mûvészeti elôadásokat is. Fel-
adatunknak tekintjük a soproni és a Sop-
ron környéki lengyel emlékek felkutatá-
sát, segítünk a kapcsolatok kialakításá-
ban. Így juthatott ki a Pendelyes együt-
tes Lengyelországba, és közremûköd-
tünk abban is, hogy a soproni festôket
megismerjék hazám számos városában. 

A kör külön ünnepséget nem szer-
vez az ötödik évforduló tiszteletére, de
a következô rendezvényükön azért meg-
emlékeznek róla. Kiss Danuta úgy érzi,
nemcsak a soproni emberek, hanem a
különbözô hivatalos szervezetek is se-
gítik munkájukat, elsôsorban az önkor-
mányzat, amely minden segítséget
megad ahhoz, hogy teljesíthessék külde-
tésüket. H. F.

Lengyel–magyar 

két jó barát…
Lengyel–magyar 

két jó barát…



A nagyböjt húsvét elôtt
kezdôdik negyven nappal. 

A negyvenes szám Izrael
negyvenéves pusztai

vándorlására, Mózes negy-
vennapi Sinai-hegyi tartóz-

kodására, de leginkább
Jézus negyven napos böjtjé-

re emlékeztet minket.

A nagyböjt hamvazószer-
dával kezdôdik és a nagyhét
nagyszombatjával fejezôdik
be. Nagyböjt idején általá-
ban tilos volt a mulatozás. Az
ország több vidékén a „zsí-

ros” edényeket egyszerûen
elmosták, és csak húsvétkor
vették elô. Húst és zsíros éte-
leket természetesen nem
ettek, sôt, gondot fordítottak
arra, hogy külön edényben,
olajjal vagy vajjal készítsék
el ételeiket. Az étrendek ala-
kulása az egyház böjti elôírá-
saihoz igazodott. A magyar
konyha két jól elkülöníthetô
csoportja ezen idôszakban a
tészták és az egyház által
„húsnak” nem minôsülô hal-
ételek voltak.

Ha régi szakácskönyveket
bújunk e témában, a böjti
ételek gazdag választéka, s

ez által ôseink gasztronómi-
ai kultúrája tárul elénk. A
savanyú halleves, tejleves,
sörleves, citromleves, papri-
kás tojás, tojástokány, böjti
káposzta, juhtúrós lángos di-
cséri eleink fantáziáját.

De készítettek még kapu-
cinus rétest, püspöksapkát,
töltött almát, kockás tésztát
darával, tejfölös tökkáposz-
tát, halpaprikást, pontyko-
csonyát, süllôt, harcsát fôve,
párolva vagy egyszerûen
sütve. S mindezt tálalták
régi, de jó böjtös savanyú-
sággal, s néha-néha kukori-
cakásával.

Virágvasárnap a
matyóknál megvere-
gették az eladósorba
kerülô lányt, hogy
hamar férjet talál-
jon, Palócföldön,
hogy a ló jól menjen,
ostornyelet is tettek
a szentelendô barka-

ágak közé. A magyar-
lakta vidékeken általá-

nosan elterjedt húsvét
virradóra a ,,Jézus kere-

sése”-szokás, némely vidé-
keken ,,Istenkeresés”, Szent-
asszony követése”, ,,szentsír-
keresés”, amely keveredett a
,,határkerülés” rítuseleme-
ivel. Az ôsi szokás szerint
húsvét virradatán a régi
ember hírül vitte a reábízot-
taknak, így a földnek is a fel-
támadás, a gyôzelem hírét,
hogy az ártani akaró rosszat,
a termést veszélyeztetô ter-
mészeti csapásokat a határ-
tól elrettentse. A legtávolab-
bi határkeresztnél volt el-
rejtve a feltámadt Krisztus
szobormása, amelyet diadal-
menetben vittek a templom-
ba. Húsvét hajnalán az evan-
gélikus szász legények kivo-
nultak a magaslatokra, hogy
a fölkelô napban a Húsvéti
Bárányt megpillanthassák.

Némely helyeken a határ-
járás után ,,hajnaloztak”: a
lányos házak kapujára bar-

kaágat tûztek, s ha az reggel-
re eltûnt, akkor abba a házba
nem mentek locsolni a legé-
nyek. Külön hagyománya és
vidékenként más-más rituá-
léja van az ételszentelésnek,
ahogyan több helyen neve-
zik: az ételáldásnak. A húsvé-
ti ételeknek jelképes jelentô-
ségük volt. A tormából illett
elôször enni, ami Krisztus
,,keserû szenvedését” idéz-
te, akárcsak az Erdélyben
használt tárkony. A tojás az
életnek, a születésnek, az át-
változásnak archaikus jele,
amint a tojásból élet kel, úgy
támad föl Krisztus a sírjából
– tartották a régiek. Volt falu,
ahol az elsô meghúzott ba-
rázdába helyzett tojást be-
szántották, hogy gazdag le-
gyen a termés. Húsvét a ro-
konság meglátogatásának, a
haragosok felkeresésének az
alkalmát is hozta. ��

Gasztronómia 
a nagyböjt és húsvét idején
Gasztronómia
a nagyböjt és húsvét idején

A nagyhét, a húsvéti feltámadás eseményeihez
számos népszokás kapcsolódik. 

A feltámadás az esendô embernek az
örök életet jelenti, így természe-

tes, hogy  a megújulást hozó
tavasz a régi ember számá-

ra szintén arra a ,,közép-
pontra” irányította 

a figyelmet, amelytôl
életét remélte.

A hímes tojás ünnepe

16 �� Soproni KÖZÉLET



2007. április �� 17

Barkaszentelés 
virágvasárnap

Virágvasárnap a nagyhét kezdete. Jézus szenvedéstörté-
netének elsô állomása a Jeruzsálembe való bevonulás. 
A jeruzsálemiek örvendezve köszöntik azt, akirôl annyi

mindent hallottak, akit már annyira szerettek volna látni,
azt a Jézust, aki csodákat tett, halottakat támasztott föl,

betegeket gyógyított meg, a viharnak parancsolt, 
a természet erôi felett rendelkezett, meggyógyította 

a betegeket, úr a halál felett.
Ôk még nem tudták, hogy Jézus szenvedni megy Jeruzsá-

lembe, mi viszont virágvasárnapot úgy ünnepeljük, mint
Jézus szenvedésének a vasárnapját. Akkor Jeruzsálemben
ruháikat, virágokat, pálmaágakat terítettek le eléje. A mi vi-
dékünkön nem lévén pálmaág, barkát terítünk Jézus elé,
amelyet virágvasárnap megszentelnek és megáldanak. A
barkaszentelés helytôl függôen ünnepélyes keretek között kü-
lönbözôképpen történik.

– Sopronban a Szent Orsolya-templomban az a szokás,
hogy az ünnepi szentmisére nem a templomban, hanem az
Orsolya téren gyülekezünk, ahova barkaággal a kézben ér-
keznek a hívek – mondta el Henczel Szabolcs templomigazga-

tó. – A pap pedig pálmával kivonul a templom elé, ahol el-
végzi a barkaszentelés szertartását. Ezt követôen a gyerekek
– felidézve azt, ahogyan a gyerekek Jézus elé leterítették ru-
háikat, a virágokat, illetve a pálmaágakat – a bevonuláskor
a pap elé terítik a barkaágakat és kendô alakjában ,,ruhái-
kat”. Amint a pap az oltár elé ér, közösen éneklik el a Cris-
tus Vincit, az ünnepi szentmise elôtt.

Ezek a szertartások külsô képek, amelyek belsô tartalmat
fejeznek ki. Szimbolikus jelentôségûek, arra valók, hogy az
ember jobban átélje a titkot, a misztériumot, ami anyagi vi-
lágunkban nehezen megfogható. Így próbálja a liturgia a
mennyet a földhöz közelebb vinni. ��

Húsvéti sonka, kalács, bá-
ránysült nélkül nincs ünnep
– vallotta öregapám. Igaza
volt! Nagyszombat napja a
húsvét kapuja, élettel töltöt-
te meg a konyhát, s az egész
nap sütéssel, fôzéssel telt el.
Készült a húsvéti sonka ön-
magában, kenyérben sütve
vagy fûszeresen. A megfôtt
sonka levébôl készült a ka-
szás leves, s tálaláskor roppa-
nós pirított kenyérkét vagy
zsemlekockát adott mellé
szeretett dédnagyanyám. De
volt még húsvéti kenyér, apró
kolbászkák halomba rakva,
s gazdagabb napokon füstölt
borjúsonka. Húsvét hagyo-
mányos étele, mi tagadás, a
bárány. Szokás volt pörköl-
tet, paprikást készíteni az ap-
róhúsból, de rangját igazán
töltött sült báránycombként,
sült gerincként kapta meg.
Az édesség minden gyermek
fantáziájának mozgatórugó-
ja, miközben ott téblábol a

krémek, töltelékek, bevonó-
masszák csodálatos világá-
ban. Kuglóf, diós, mákos
patkó, lepénykék, mézes sü-
temény, kalács nélkül nem
volt ünnep az ünnep.

Apropó, kalács! A kalács
hat évszázad óta a magyar
parasztkonyha legrangosabb
ünnepi tésztaétele. Állandó-
an szerepel különbözô és gaz-
dag formákban a húsvéti, a
lakodalmi és a karácsonyi
asztalon egyaránt.

A múlt és az ételek lánco-
latán keresztül jutunk el
húsvéthétfôig, a locsolás nap-
jáig. E napnak is megvoltak,
megvannak a kulináris hajtá-
sai, de a locsolás, a tojásgyûj-
tés szenvedélye mindezt hát-
térbe szorítja. A locsolásért
köszönet jár a legénynek, hol
húsvéti hímes tojás, finom
sütemény, hol jóízû borocska,
likôr, üdítô formájában. Ha-
gyomány volt ilyenkor a sós-
perec, vajas pogácsa, körö-

zött, töltött tojás készítése.
Italok dolgában kuriózum-
ként megemlíthetô a házi na-
rancslikôr, tejszínes pálinka,
a gyomorjavító keserû vagy
a tejes-jeges frissítô.

Legények, figyelem! Hétfô
napján kerüljék a finom
omlós tésztából készülô bács-
kai vôlegényfogót, a fahéjas
ízesítésû szerelemvizet, illet-
ve a faluvégi boszorkák báj-
italait!

S ha a húsvétnak vége,
kedves olvasó, ne dobjon ki
mindent ebek harmincadjá-
ra. A sonka csontját akasz-
szuk ki a gyümölcsfára, hogy
sokat teremjen, a húsvéti étel
morzsáját hintsük szét a ga-
bonaföldeken, állítólag kivá-
ló nyáron a verebek s egyéb
madarak kártevése ellen.

Ezúton kíván kellemes
húsvéti ünnepeket, jó locso-
lást, sok locsolót:

Mészáros Tibor 
Schnitta-díjas éttermi mester

virágvasárnap
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A beérkezett pályamunkák bírála-
tát követôen a nyertes alkotásokkal il-
lusztrált, 2007-es, reprezentatív falinap-

tár képein Magyarországot három ber-
zsenyis diák alkotása képviseli. Aszta-
los Judit, Varga Tünde és Lôrincz Zsu-
zsanna munkái március, július, illetve
szeptember hónapok illusztrációi.

– A rengeteg beérkezett pályamû ki-
választásánál a zsûri a témaábrázolást,
a technikát és az egyéni kifejezésmódot
egyaránt értékelte – mondta el a diák-
alkotókat szakmailag segítô tanár, Solt-
ráné Sebestyén Anna, aki büszke arra,
hogy tanítványai a rangos megmérette-
tésen a 450. évét ünneplô Líceum és
egyben a város jó hírnevét erôsítik a
tágabb régióban.

Az EdQ-Education Quality projekt
további rendezvényeként március 28-
án Bécsben egész napos konferenciát
szerveztek a kultúra és kultúrák közöt-
ti kapcsolat szerepérôl az oktatásban, a
jövô nemzedékének nevelésében arról,
ahogyan a határon átnyúló kapcsola-
tokban a kultúra, az alkotómûvészet vi-
zuális nyelvezete, az alkotás maga a kü-

lönbözô anyanyelvû alkotók és tágabb
értelemben a különbözô nemzetek kö-
zötti párbeszédet segíti. A konferenci-
án kiállították a nyertes pályamunkákat.

A Kereszténydemokrata Néppárt és a Baranko-
vics Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet
olyan szépirodalmi alkotás (elbeszélés, regény,
dráma) létrehozására, amely témájában a rend-
szerváltozást közvetlenül megelôzô és az azóta el-
telt idôszak történéseit dolgozza fel.

A pályamunkákat ötfŒs, írókból és irodalmá-
rokból álló szakértô bizottság bírálja el, s az ered-
ményt 2008-ban a Magyar Kultúra Napján teszi
közzé. 

A zsûri elnöke: dr. Jelenits István piarista tanár.
A pályázat jeligés. A legsikeresebb pályamûvek dí-
jazása: I. díj 400.000 Ft; II. díj 200.000 Ft; III. díj 
100.000 Ft. Továbbá a díjazott pályamûvek nyom-
tatásban történô megjelenésérôl a Barankovics
Alapítvány gondoskodik.

Pályázni magyar nyelven írott, még meg nem
jelent mûvel lehet. A pályázat benyújtási határide-
je: 2007. november 15. Pályázati feltételek és továb-
bi információk: www.kdnp.hu.

Pályázati felhívás
SZÉPIRODALMI ALKOTÁSRA

Nem mindennapi sikerrel szerepel-
tek a Berzsenyi Dániel Evangélikus
Gimnázium (Líceum) diákjai azon a

nemzetközi naptárkészítô pályázaton,
amelyet Az együttélés mûvészete

címmel hirdettek meg Bécs, Brno, Gyôr
és Pozsony városokat övezô régióban.

BERZSENYIS DIÁKOK MUNKÁIVAL ILLUSZTRÁLT FALINAPTÁR

Háromszoros nemzetközi siker

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pro Kultúra Sopron Közhasznú Társaság

pályázatot hirdet
a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ

(Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)

kávézójának, 

teraszának és 

nézôtéri büféjének
– 2007. június 1-tôl 2010. május 31-ig – 

mûködtetésére.
A pályázati anyag a kht. titkárságán vehetô át

(telefon: 99/517-501).

Pályázási határidô: 2007. április 30.
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A táncház szó eredetileg
élô táncos helyszínt jelen-
tett. A fiatalok kibérelték
egy özvegyasszony házát, 

ez volt a ,,tánc ház”.

A táncház a maiaknak
szellemi hely. Oda bárki be-
mehet, az is, aki nem akar
táncolni, és akkor, amikor
éppen kedve tartja. Van, aki
a társaság miatt megy tánc-
házba, hogy ott ismerôsökkel
találkozzon, olyan is van, akit
a muzsika vonz, és olyan is,
akit a táncosok látványa. A
soproni táncházba még fotó-
mûvész is jár, a táncot, a tán-
cosokat fotózni…

Mára már mérhetô a har-
mincévesnél is hosszabb
múltú táncházmozgalom ha-
tása: míg a hetvenes években
úgy tûnt, hogy a hagyomá-
nyokhoz teljesen ragaszko-
dó, a különbözô falvakban
még élô néptáncot meg kell
menteni, közben más (is) tör-
tént: a néptánc és népzene
ereje fiatalok tízezreiben
tette átélhetôvé azokat a kö-
zösségi élményeket. Ma Sop-
ronban a táncház közönségé-
nek zömét a helyi együtte-

sekben táncolók teszik ki.
Nekik ez jó alkalom arra,
hogy azt a tánctudást, amit
eddig a különbözô mûvésze-
ti iskolákban, együttesekben
szereztek meg, „mulatság-
ban” is eltáncolják.

– A magyar néptánc igazi
helyszíne mégiscsak a mulat-
ság – mondja Sipos Ferenc,
akik létrehozója és éltetôje a
’98-ban újraindult soproni
táncháznak, amely a kezdeti,
Petôfi-iskolában tartott nép-
táncoktatásból, szakköri te-
vékenységbôl nôtt ki. 1998–99-
tôl ezt a hagyományt élesz-
tették fel, és tartanak ismét
rendszeresen táncházat Sop-
ronban. A helyet a Pende-

lyes Kulturális Egyesület biz-
tosítja a KISZÖV Mûvelôdé-
si Házban, évi 6–8 alkalom-
mal. „Természetes módon”
kihagyják a böjti idôszako-
kat: – Böjtben nincs tánc,
böjtben nem mulatunk 
– mondja Sipos Ferenc. – Épp
eleget elveszítettünk a ha-
gyományainkból ahhoz, hogy
legalább a meglévôkre, a vá-
rosi körülmények között is
megtarthatókra figyeljünk.”

A házigazda zenekart Faj-
kusz Attila vezeti, tagjai a

,,lajtorjás” Szôke Ernô és fia,
meg egy Sopronban tanuló
vendégmuzsikus: Molnár At-
tila Székelyudvarhelyrôl, aki
a klasszikus hegedût cserél-
te le a népzene kedvéért. A
szervezésbe besegít a Pen-
delyes Kulturális Egyesület,
és a Petôfi Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Mûvésze-
toktatási Intézmény is támo-
gatja a táncházat, adott lévén
Sipos igazgató és természete-
sen az intézményben táncoló
több mint 300 gyermek.

Idôpontban a hónap har-
madik szombatja vált be, a
Petôfi téri KISZÖV Mûvelô-
dési Ház is bejáratott hely-
szín, bár éppen most szeret-
nék a táncházak helyszínét
esetenként a Gyermek- és If-
júsági Központba áthelyez-
ni. A közönség átlagosan
40–50 fô, de például amikor a
palatkai zenekar vagy Hor-
váth Elek Vajdaszentivány-
ból muzsikál, akkor a résztve-
vôk száma akár meghárom-
szorozódik. Tehát létezik egy
olyan réteg, aki érti és érté-
keli mindazt, amit a táncház
közvetít.

Amúgy meg nem a sopro-
ni táncházszervezôkkel van
a gond. Elôbb-utóbb a mara-
dandó értékeket helyére
teszi az idô. A táncházak tö-
megeket mozgató vonzereje,
mint ahogyan az ahhoz kap-
csolódó Erdély-járás már
nem ugyanolyan intenzitású,
mint a hetvenes években,
mert már a funkciója sem az
eredeti (nem is lehet már az).
Viszont a mozgalom révén az
autentikus néptánc – aho-
gyan falun néha még ma is
táncolják – az egyetemes mû-
vészeti ágak között is a he-
lyére került.

A nagytáncház elôtt 5 óra-
kor kezdôdik a gyerektánc-
ház, a 12–14 éves korosztály-
nak. Ez a régi falusi bálokon
is így volt, például Széken
,,serkebál”-nak nevezték. Ott
a gyerekek elmentek nap-
számba dolgozni, és ôk
maguk fogadták meg a zene-
kart a serkebálra. Az iskolák
táncos gyerekei megtöltik a
termet, majd 8 órakor kezdô-
dik a nagytáncház, az igazi.

Indul a táncrend, dobog-
nak a csizmák, csattannak a
tenyerek. És nem csak a tán-
cosok változnak át a zenével
a táncban, hanem a szemlé-
lôdôk is önkéntelenül részt-
vevôkké válnak. A tánc ön-
magában élni kezd. Hogy ho-
gyan és miként, azt megta-
pasztalni érdemes. A legkö-
zelebbi táncház alkalmával,
húsvétot követôen…

Tóth Éva

Táncház 
Sopronban

Vendégek

A táncház jövôjét Sopron-
ban Sipos Ferenc úgy képzeli
el, hogy abban a tánchoz kap-
csolódjon más is. Alkalman-
ként énekest hívnak vagy me-
semondót, vagy éppen a tánc-
házzal egyidejûleg fotókiállí-
tást is rendeznek, amely
,,behoz” olyanokat is, akik
nem a táncot keresik. Szívesen
hívnak jó nevû vendégzene-
kart, anyaországit vagy adat-
közlôket Székrôl, a Gyimes-
bôl, Kalotaszegrôl, ahogy
éppen az anyagiakból futja.

Sopronban



20 �� Soproni KÖZÉLET

LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Nyitva tartás: hétköznap 9–17 óráig, szombaton 9–12 óráig
Tel.: 99/ 517-517, 517-518  Fax.: 99/517-542
E.mail.: jegyiroda@prokultura.hu • www.prokultura.hu
A mısor- és szereplŒváltoztatás jogát fenntartjuk!

JE
GY

IR
OD

A:

Tisztelt színházpártoló!
Kérjük, hogy a 2006. évi jövedelemadója 

1%-ával támogassa 
A PETÔFI SZÍNHÁZ MUNKÁJÁT! 

Adószámunk: 
Pro Kultúra Sopron Kht. (PetŒfi Színház)

18533093-2-08

LISZT FERENC KONFERENCIA 
ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT (Liszt F. u. 1.)

Április 4. szerda 17.00

SOPRONI TÁNCFÓRUM: A SOPRON TÁNCEGYÜTTES MÙSORA 
KODÁLY ZOLTÁN EMLÉKÉRE

Április 11. szerda 19.00

HORVÁTH MÁRIA (ének) és SZOKOLAY BALÁZS (zongora) DALESTJE
Mozart, Chopin, Rachmaninov, Bartók, Schumann

Április 13. péntek 19.00

EDDA MÙVEK
UNPLUGGED KONCERT

Április 24. kedd 18.00 

DALOS-HEGYI KÓRUSTALÁLKOZÓ X. JUBILEUMI EMLÉKKONCERTJE

Április 26. csütörtök 19.00

ZORÁN 
– KÖZÖS SZAVAKBÓL – LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
KözremıködŒ zenészek: Horváth Kornél, 
Sipeki Zoltán, Orosz Zoltán, Lattmann Béla, Kovács
Péter Kovax, Gyenge Lajos, Óvári Éva, Kabelács Rita 

� Az április 1-jére meghirdetett IV. SOPRONI 
RITMUSFESZTIVÁL május 20-án, vasárnap 
17.00 órakor kerül megrendezésre

FESTÃTEREM (PetŒfi tér 8.)

Március 24. – április 10., naponta 10–18 óráig

NAGY CSABA TERMÉSZETFOTÓ KIÁLLÍTÁSA   

A 15 éves Soproni PetŒfi Színház
2007. ÁPRILISI MÙSORA

NAGYSZÍNHÁZI ELÃADÁSOK
1. vasárnap 19.00 Három nŒvér Jászai-bérlet

2. hétfŒ 18.00 Három nŒvér Handler-bérlet

5. csütörtök 19.00 Három nŒvér Palotay-bérlet

8. vasárnap 19.00 A régi nyár Bérleten kívül

9. hétfŒ 19.00 A régi nyár Bérleten kívül

11. szerda 18.00 Három nŒvér Vas-Villa’ bérlet

12. csütörtök 18.00 Három nŒvér Ifjúsági „C” bérlet

13. péntek 19.00 Három nŒvér Széchenyi-bérlet

14. szombat 19.00 Három nŒvér Löszl-bérlet

18. szerda 19.00 Nagyvizit Csatkai bérlet

22. vasárnap 15.00 Nagyvizit Jakab-bérlet

23. hétfŒ 14.30 Varázsfuvola Móra-bérlet

23. hétfŒ 17.00 Varázsfuvola Jókai-bérlet

24. kedd 14.30 Varázsfuvola Arany-bérlet

24. kedd 17.00 Varázsfuvola Gárdonyi-bérlet

25. szerda 14.30 Varázsfuvola Zelk-bérlet

25. szerda 17.00 Varázsfuvola Benedek-bérlet

A Trambulin Színház elŒadása.

28. szombat 19.00 A régi nyár Bérleten kívül

29. vasárnap 19.00 A régi nyár Jászai-bérlet

30. hétfŒ 10.00 A Pendelyes Táncegyüttes  

„Járd ki lábam…” c. mısora

30. hétfŒ 18.00 A Sopron Táncegyüttes 

„Üzenet” c. mısora

Jegyek korlátozott számban a bérletes elŒadásokra is kaphatók!
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SÁRDY ZOLTÁN: FÔSZEREP SOPRONBAN

Színpadon, 
úton és út közbenúton és út közben

Huszonhét éves. Színész.
Szereti a kihívásokat. Tele

van lendülettel. Tavaly
kapott elôször nagyobb

szerepet a soproni Petôfi
Színházban. A jelenleg is

mûsoron lévô Páratlan páros
címû Ray Cooney darabban

egy szerelmes taxisofôrt
alakít. Úton van még, de

egyre közelebb az álmaihoz.
Budapest és Sopron között

ingázva, de képzeletben
minden pillanatban a

színpadon. Tizenhét éves
korában lusta volt. Azt hitte,

a színészet könnyû pálya.
Azért választotta azt.

Késôbb rájött, tévedett.
Szerencséjére.

– Vannak, akik már gye-
rekkorukban tudják, mik sze-
retnének lenni, ha felnônek.
Én nem sokkal érettségi elôtt
határoztam el, hogy színész
leszek. Valóban, akkor a lus-
taságom is vezérelt, azt gon-
doltam, ez egy könnyû pálya.
Azóta már tudom, hogy nem
az. Szép, de felelôsségteljes
és sok munkával jár – mesé-
li Sárdy Zoltán.

– A soproni Petôfi Színház
társulatának tagja. Kezdetben
a Mikó István által vezetett
színitanoda növendéke volt.
Hol, kitôl tanulta még a szí-
nészmesterséget?

– 1997-tôl 2000-ig Gór Nagy
Mária színitanodájába jár-
tam, ahol Pogány Judit volt a
mesterség tanárom. A sopro-
ni évek is meghatározóak vol-
tak, a kapcsolatom Valló Pé-
terrel késôbb arra is jó volt,
hogy ismert, emlékezett rám,
és segédszínészként alkalma-
zott. Késôbb Szilágyi Tibor
már évrôl évre több és na-
gyobb lehetôséget adott. A
2002–2003-as évad óta vagyok
a Petôfi Színház társulatá-
nak tagja. Elôször tavaly kap-
tam jelentôsebb szerepet a
Montmartrei ibolyában.
Egyébként ezzel a szereppel
megkaptam a Magyar Szí-
nészkamarától a fôiskolai
végzettségnek megfelelô szí-
nész I. besorolást.

– Milyen szerepeket kedvel,
milyen karakterekkel tud azo-
nosulni?

– Minden olyan szerepet
szívesen játszom, ami kihí-
vást jelent számomra, ami
fejlôdési lehetôséget bizto-
sít. Ahhoz, hogy jó színész le-
gyen valaki, folyamatosan

gyakorolnia, tanulnia és ter-
mészetesen játszania kell.

– Tavaly a Tizenkét dühös
ember címû Reginald Rose, il-
letve a Páratlan páros címû
Ray Cooney darabban is na-
gyobb szerepben láthatta a sop-
roni közönség. Szereti az ön
által megformált figurákat?

– Mindkettôvel tudok azo-
nosulni. A Tizenkét dühös
emberben a 11. esküdt va-
gyok, egy Amerikában élô eu-
rópai ember, az amerikai sza-
badságeszmékben való hit-
tel, mégis európai gondolko-
dásmóddal és zárkózottság-
gal. A Páratlan párosban,
Bregyán Péterrel kettôs sze-
reposztásban, egy szerelmes

taxisofôrt alakítok. Ez már
fôszerep. A Páratlan páros
egy fergeteges vígjáték, öröm
benne játszani.

– Sokat utazik, a próbák Bu-
dapesten, az elôadások Sop-
ronban vannak. Sok munka
elôz meg egy bemutatót. Mi ad
erôt, kedvet a színészethez?
Mitôl a színpad az ön világa?

– Az a produktum, amit a
nézôk látnak, komoly szelle-
mi és fizikai munka eredmé-
nye. Számomra a játék örö-
me ad erôt. Az, amikor a
színpadon vagyok, és látom,
hogy a közönség jól érzi
magát. Az elôadás sikerének
öröme minden nehézségért
kárpótol. Benke Éva

Sárdy Zoltánt…

…eddig többek között a
következô darabokban láthat-
ta a közönség: Aranysárkány
(2003), A végítélet napja
(2003), A hattyú (2004), 
Becket, avagy Isten becsülete
(2005), Oszlopos Simeon
(2005), Montmartrei Ibolya
(2005), Casting (2006), Tizen-
két dühös ember (2006), 
Páratlan páros (2006).

FOTÓ: PLUZSIK
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– A mindenkori hatalom
alapvetô szerkezetét igyekez-
tem felvázolni – mondta el a
Közéletnek dr. Vladár Gábor.
– Amikor a babiloni király,
Nabukodonozor, a Kr. e. VI.
században meghódította a ki-
csiny Júda országát és elfog-
lalta Jeruzsálemet, két olyan
dolgot tett, amit a mindenko-
ri nagyhatalmak azóta is
gyakran megtesznek. Elôször
is elvitte a jeruzsálemi temp-
lom szent aranyedényeit és a
babiloni istenek templomi
kincse közé helyezte. Más-
részt tanulásra alkalmas, elô-
kelô, válogatott fiatalokat vitt
magával, köztük Dánielt,
hogy nevüket is megváltoz-
tatva, átképezve, nyelvét
megtanítva a saját szolgálatá-
ba állíthassa ôket. A világ-
hatalmak ugyanis soha nem
elégednek meg csupán a
templomi „szent edények”
elrablásával, hanem mindig
az ifjúságot akarják, közülük
is a legjobbakat. A többiek
nem olyan érdekesek. Ezek
inkább a „kiadások” rovatba
tartoznak. Ebben a radikáli-
san megváltozott új helyzet-
ben Dániel önazonosságának

titka a „hazulról hozott”
lelki-szellemi alapozás, az
élô Istenbe vetett hit. A ki-
rály számára ez az Isten egy
a sok közül, viszonylagossá
igyekszik tenni azt, ami Dáni-
el számára az egyedüli, ab-
szolút érték. Dániel jó lelki-
ismerettel szolgálta az új ren-
det, de belül még akkor is
hûséges maradt Istenéhez,
amikor emiatt az életével 
játszott.

Nemzeti életünk alapve-
tô igazságai között az elsô az,
hogy rabok legyünk vagy sza-
badok. A szabadság azonban
csak elôfeltétel, üres telek,
amelyre majd építeni kell.
Nem elég az, hogy szabad va-
gyok valamitôl, fontos, hogy
mire használom fel a szabad-
ságot. Kell az erkölcsi érték,
amely eligazít. Nem elég csak
magyarnak lenni, magyarul
beszélni, fontos az is, hogy
mit mondok magyarul. Mi-
közben elôfordulhat határa-
inkon túl élô magyarjaink-
kal, hogy pusztán a magyar
beszédük miatt úgy megve-
rik ôket, hogy – jelképesen
szólva – elharapják az (anya)-
nyelvüket. Vannak tehát
olyan értékek, amelyeket
soha nem szabad viszonyla-
gossá tenni, és közben ügyel-
nünk kell arra is, hogy a vi-
szonylagos értékek soha ne
váljanak kizárólagossá.

A nagy társadalmi átala-
kulások lehetôséget adnak
arra, hogy elgondolkozzunk
életünk néhány alapvetô ér-
tékén. Mit jelent ma az, hogy
„haza”, „áldozat”, „igazság”,
„hazugság”, „hatalom”, „sza-
badság”, „munka”, „becsü-

let”. Választ kell találnunk
néhány – látszólag egyszerû –
kérdésre: „ki vagyok én?”,
„honnan jövök?”, „merre tar-
tok?”. E kérdésekbôl kiindul-
va felderíthetjük életünk for-
rásvidékeit, és találkozha-
tunk azokkal a közösségek-
kel, amelyek egyéniségünket
formálták. Így juthatunk el a
családhoz, a nemzethez,
azokhoz a megtartó közössé-
gekhez, amelyek nélkül egyi-
künk önarcképe sem lehet
hiteles. Az otthonra talált
egyén tud igazán hatékonyan
élni és tevékenykedni, mert
belsô szabadsága és hiteles
értékrendje van.

Az egyházak két évezred
kipróbált és kikristályoso-
dott keresztyén üzeneteit
közvetítik, függetlenül attól,
hogy azok népszerûek-e vagy
sem. Egyrészt a közösségek
megtartó erejét hirdetjük,
másrészt pedig gyakoroljuk a
közösséget, ahol az egymás
után következô generációk
megtanulhatják, miként
lehet Istent és a másik em-
bert szeretni. Feledhetetlen
példa, hogy Jézus nem szé-
gyellt sírni népe magatartá-
sa miatt, Pál apostol pedig
még az életét is feláldozta
volna, hogy népét a hívôk kö-
zösségébe vezesse. Egyúttal
azonban fontos számunkra
az az ôsi bibliai tanítás, mi-
szerint Isten minden embert
a maga képére és hasonla-
tosságára teremtett, ezért
minden embernek Istentôl
kapott abszolút értéke van.
Szeretni a másikat személyes
emberségében és ezzel megô-
rizni ôt legmélyebb emberi
mivoltában: ez felcserélhe-
tetlen értékünk, pótolhatat-
lan hivatásunk. Amíg a min-
denkori hatalom hajlamos
arra, hogy semmibe vegye
azokat, akiknek nincs hatal-
muk, az egyház egyik felada-
ta éppen az, hogy felhívja a fi-

gyelmet a peremre szorultak-
ra és ösztönözzön a jó cselek-
vésére, az igazi értékek felku-
tatására és megtartására.

Jézus nem kereste bete-
ges módon a kereszthalált,
bár tudta, hogy azt el kell
hordoznia. Mint a gyermekét
megszülô édesanya sem a
szülési fájdalmakat szereti
kényszeresen, hanem az eljö-
vendô életért vállalja a kí-
nokat, ugyanúgy Krisztus ke-
resztje is túlmutat önmagán
– az örökkévaló élet felé.
Tudta, hogy a kereszt nem
Isten cinizmusának vagy a fö-
lösleges fájdalmak okozásá-
nak a jele, hanem azt akarja
Isten hirdetni: jó helyen
állsz, ott, ahol szeretet és fáj-
dalom jövôt adó értelmet
nyer. A magát kockáztató sze-
retet mindig kitárja karjait,
mint Krisztus a kereszten.
Védtelen, de nem fél a ha-
láltól sem.

Az életet veszélyeztetô
erôket mi sem kerülhetjük
el. Nem azért bízunk Isten-
ben, mert csalódtunk volna a
világban, hanem azért fordu-
lunk reménységgel a világ
felé, mert bízunk Istenben.
Nem kell a siker rabjának
lennem, nyugodtan marad-
hat itt e földön akár töredé-
kes is az életem. Éppen ezért,
ha a halál kifosztja a kezün-
ket, nem kell ökölbe szoríta-
ni üressé lett markunk. Hagy-
juk nyitva! Isten megtölti
üres tenyerünket. Jó tudni
azt, hogy Isten jobban szeret
minket, mint ahogyan azt mi
üres óráinkban elgondoljuk.
Számára az élet rendkívül
fontos. Érdemes élnünk,
mert örök életünk van. ��

Érdemes élnünk!
Dr. Vladár Gábor, a soproni református egyházközség

lelkipásztora, a Pápai Teológiai Akadémia rektora 
Dániel könyvébôl vette igehirdetésének alapigéjét 

a nemzeti ünnepkor a Szent György-templomban. Hangsú-
lyozta, hogy a nemzeti ünnep a nemzeti 

sorskérdésekre való válaszkeresés alkalma.



Tizenhat éve alakult 
a cég, tizenegy esztendeje

nézik a legtöbb soproni
háztartásban adásaikat. 

A Hajnal&Hajnal Kábeltele-
víziós Kkt. megélt ugyan

nehéz perceket és helyzete-
ket a bô egy évtized alatt,
de a nézettségük igazolja

törekvéseiket. Nekünk
készítik, rólunk szólnak 

a mûsoraik.

– Tíz fôállású kollégám-
nak ad munkát és megélhe-
tést a Sopron TV – kezdi
talán a legfontosabbal Haj-
nal Sándor cégvezetô, aki ok-
leveles villamos üzemmér-
nökként megmaradt ugyan

mûszaki embernek, s nem
állt a kamera mögé, azért a
napi ügyek irányítását nem
adja ki a kezébôl. – Ez nem
olyan, mint egy sajtópalota,
de hát mi nem is az épület-
ben, inkább az utcán dolgo-
zunk. Itt „csak” a technikai
munkálatok zajlanak – mutat
körbe a Frankenburg utcai
házban a tulajdonos. Nem is
értem a szabadkozást: a he-
lyiségekben mintegy nyolc-
vanmillió forint értéket kép-
viselô technikai berendezé-
sek sorakoznak.

– Arra vagyok a legbüsz-
kébb, hogy egyáltalán léte-
zik a Sopron TV – válaszol a
Közélet kérdésére Hajnal
Sándor. – Volt és van konku-
renciánk, a gazdasági hely-
zet pedig mindenki által is-
mert. Egyre nehezebb a rek-
lámpiacon érvényesülni,
márpedig mi is ebbôl élünk.
Ennek ellenére, köszönjük,
jól vagyunk. Az elôzô város-
vezetés megvonta ugyan a ko-
rábbi támogatást, sôt, ver-
senytársat is alapított, és
ezzel nehéz helyzetbe hozta
a Sopron TV-t, de sikerült tal-
pon maradnunk, és most már
túl vagyunk a nehezén. Büsz-
ke vagyok arra is, hogy mind-
ez nem befolyásolta a mûso-
rainkat: ugyanazok az embe-

rek, ugyanolyan elvek alap-
ján, ugyanazt a mûsorstruktú-
rát valósítják meg. Vagyis me-
gôriztük pártatlanságunkat,
függetlenségünket. Nálunk a
nézôk szempontjai az elsôd-
legesek.

Hajnal Sándor joggal
büszke a Sopron TV-re. Húsz-
ezer soproni otthonban van-
nak jelen, nyolcezernél ke-
vesebben évek óta nem nézik
esténként a mûsoraikat. – Ez
egy csapatmunka – hangsú-
lyozza a cégvezetô –, ez a
munkatársaim érdeme.

A helyi televízió hétköz-
napokon 3,5 órát sugároz.
Délután fél hat és este fél
kilenc között, valamint 23
órakor saját mûsort adnak.
A soproni közgyûlést a
hónap utolsó szombatján vá-
gatlanul adják le. Legyen a
testületi ülés akár nyolc-
órás, nagyon sokat nézik,
fôleg nyugdíjasok – derül ki
az évenkénti közvélemény-
kutatásból.

A Sopron TV-nél folyama-
tosak a technikai fejleszté-
sek, még az áramszünet sem
hozná zavarba ôket. Tavaly
nyár óta online is nézhetôk
mûsoraik, számos visszajel-
zést kapnak a világ különbö-
zô pontjaira szakadt magya-
roktól. N. M.

Sopron TV: 
Nekünk, rólunk szól
Sopron TV: 
Nekünk, rólunk szól

A televízió
története
A Hajnal & Hegyi Kábeltelevízió
Építô Kkt. vállalkozás 1991-
ben alakult. Fô tevékenysége
a kábeltelevíziós rendszerek ki-
építése és üzemeltetése volt.
Mûködését Sopronbánfalván,
illetve a Sopron környéki fal-
vakban kezdte meg. A rend-
szerek a cég saját beruházásá-
ban és kivitelezésében épültek.

1995-ben létesült a cégen
belül a H & H Soproni Televízió,
és még ez évben megindult
mûsorának sugárzása a saját
kábeltelevíziós hálózaton.

1997-ben a négy darab önál-
ló soproni kábeltelevíziós rend-
szert kábelhálózattal összekö-
tötték, így létrejött az egysé-
ges soproni kábeltévérendszer.
Közben újabb falvak csatlakoz-
tak a hálózathoz.

1999-ben jelentôs változás
következett be a vállalkozás éle-
tében. A cég eladta a kábelte-
levíziós rendszereit a MATÁV -
nak, a továbbiakban ezek kar-
bantartási feladatait látta el.
Ugyanebben az évben megvá-
sárolta a városban addig mûkö-
dô másik televíziót, a Soproni
Városi Televíziót. Így a város
egyedüli helyi tévéjeként, H & H
Televízió Sopron néven üzemelt.

2004-tôl a televíziónál tulaj-
donosváltás történt, a cég neve
Hajnal & Hajnal Kábeltelevízió
Kkt.-re változott. Az adás sugár-
zása pedig azóta Sopron Tele-
vízió név alatt történik. A kábel-
televíziós rendszerek karban-
tartása megszûnt.
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Bár az ország kele-
ti felében és Erdély-

ben számítanak a
bárányhúsból ké-

szült fogások a ha-
gyományos húsvéti
étkek közé, mi azért
itt, Sopron környé-

kén indultunk el
húsvéti bárány-

keresôbe.

Nem kellett hosszú utat
megtennünk, ugyanis Sop-
ront Harka irányába elhagy-
va azonnal rábukkantunk egy
juhtelepre, ahol folyamatos
birkabégetés közepette két

kutya is azonnal körbekerít,
majd az akolban néhány
napos újszülött kisbárányo-
kat is találunk.

A telep már az ötvenes
évek elejétôl folyamatosan
juhtelepként mûködik. Erôs
Kálmán, az istállók tulajdo-
nosa 1972-tôl már telepveze-
tôként dolgozott a gazdaság-
ban. Ma sem hátrál meg a két-
kezi munkától. – Példát kell
mutatni – mondja, de az is
teljesen nyilvánvaló, hogy na-
gyon szereti, amit tesz: elké-
szíti a táplálékot, eteti az ál-
latokat, kihajtja azokat, éjje-
lente az ellô juhokhoz bejár
ellenôrizni, és be is avatko-
zik, ha szükséges. Mindezek
mellett a gazdaság irányítá-

sával együttjáró minden
egyéb munkát ô maga végez.
– Az igazi ,,juhász” valameny-
nyi birkáját ismeri – mondja.
Ezzel az agrárszakon üzem-
szervezôként végzett Erôs
Kálmán is majdnem így van;
ez azért is nagy szó, mert a
megyében legnagyobb, 700
birkából álló tenyészetrôl
van szó. A juhász munkája –
valljuk be – manapság nem
egy szokványos szakma, mint
ahogyan a gazdaság maga
sem, a kívülálló, városból
odavetôdött látogató számá-
ra egy külön világ. Valamit
felidéz abból a természetkö-
zeliségbôl, amely valaha az
ember és környezete kapcso-
latát jellemezte. A gazdaság
környékén 72 hektáron legel-
nek a birkák, ami a környe-
zetvédelem szempontjából a
legideálisabb. A területen
élénkül és zsengül a fû.

Erôs Kálmán számottevô-
en olasz exportra dolgozik.
A bárányhús a kelendô, a
gyapjú nem kifizetôdô, és a
sajt, illetve a juhtúró készíté-
se pedig – abban a formában,

ahogyan azt az erdélyi juhá-
szok készítik – igen sok ve-
szôdséggel járna, pedig bizo-
nyára lenne keletje.

Érdekes történetei is van-
nak a brandmajori juhász-
nak. Mesél például az Auszt-
riában dolgozó vendégmun-
kásokról, akik a helyszínen
beszerzett bárányt a maguk
vallási rituáléja szerint ölik
le, az ég felé fohászkodva.
Ilyenkor húsvéttájt az erdé-
lyi származásúak és az alföl-
diek keresik leginkább a te-
lepen a friss bárányhúst,
amelyet egyébként annak el-
lenére, hogy ô maga sopro-
ni, Erôs Kálmán is szívesen
és gyakran fogyaszt.

Eljövetelünkkor a birkák
az útszéli árokparton le-
gelésznek már, Erôs Kálmán
kettôt kiállt, és a nyáj a hang-
jára elindul visszafelé… 
– Merthogy nem szeretnék,
ha a kutyák hajtanák ôket
vissza – magyarázza Erôs Kál-
mán, és már szerintünk is ez
a világ egyik legtermészete-
sebb dolga…

B. T. É.

Húsvéti 
báránykeresôben

Sopron környékén
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Fodor Ferenc nevét szerte
a nagyvilágban ismerik a

fotósok. Számos nemzetközi
díj, rangos elismerés birto-

kosa volt a tíz éve elhunyt
soproni fotómûvész.

„Nem elég egyszerûen lenyomni a
fényképezôgép gombját. A képekre oda
kell varázsolni azt is, ami sajátossá
teszi a pillanatot, hangulatot és értel-
met ad neki” – vallotta az 1924-ben Kô-
szegen született Fodor Ferenc, aki 1952-

tôl haláláig, 1997-ig élt és dolgozott Sop-
ronban. Szakmája szerint mûszerész
volt és dekoratôr, de akik ismerték, tud-
ták róla: mûvész. A fotózást olyan szint-
re emelte, a képeket úgy alkotta meg,
hogy azokban ott volt a megismételhe-
tetlen pillanat, de ott volt valami Fodor
Ferencbôl is. Sajátos labortechnikájá-
val nem egyszerûen fényképeket hívott
elô a sötétkamrájában, hanem valódi
képzômûvészeti remekeket. Utánozha-
tatlan volt.

Fodor Ferenc óriási, több ezer diát,
fotót, papírképet, negatívot tartalmazó
hagyatékát fia, Fodor Tamás gondozza.
Értékesítésérôl szó sem eshet – szöge-
zi le az örökös, akinek az a célja, hogy
minél tovább és egyben tartsa a mûvé-
szeti értéket képviselô állományt. Ar-
chiválja, digitalizálja édesapja munká-
it, így ôrizve meg azokat az utókornak.

– Gigantikus mennyiségû anyagról
van szó. Az ismert és díjazott képei mel-
lett több ezer fotó; többségük dia és ne-
gatív – mondja Fodor Tamás, aki egy
esetben válna meg édesapja örökétôl:
ha egy soproni gyûjtemény vagy múze-
um átvenné azt úgy, hogy garantálná
annak egyben – és fennmaradását.

A Sopronban alkotó Fodor Ferenc
évtizedeken át nyerte sorra a nagy nem-
zetközi versenyeket. Az ötvenes-hatva-
nas években még úgy kellett kicsem-
pészni alkotásait a nyugati megméret-
tetésekre, késôbb már postán is nevez-
hetett. Száznál több díjat nyert. Kitün-

tetések, díjak ismerték el munkássá-
gát, 1997-ban például még személyesen
vehette át a Magyar Fotóklubok és Szak-
körök Szövetségének életmûdíját, a Du-
lovits-díjat. N. M.

A család ôrzi 
a Fodor-képeket

Fodor Ferenc 

1952-tôl tagja, késôbb sokáig vezetôje volt a Soproni Fotóklubnak. Neve Franciaor-
szágtól az Amerikai Egyesült Államokon át Japánig ismert a fotómûvészetet kedvelôk kö-
rében. A Fotómûvészek Nemzetközi Szövetsége több ízben is kitüntette egyéni látásmód-
ja és kiváló, egyedi technikai tudása elismeréseként. 1996-ban a PUSAN nemzetközi fo-
tópályázatán - amelyre a világ minden tájáról küldenek pályamûveket - Fodor Ferenc képei
három különdíjat érdemeltek. Egy évvel késôbb a színes fotó kategóriájában a legjobb-
nak járó aranyérmet kapta. A katalógusban, amely egy vaskos kötet, egyetlen magyar-
ként szerepelt. Ezt a dicsôséget azonban Feri bácsi már nem érhette meg, 1997 júliusá-
ban örökre letette a földi fényképezôgépet.

FOTÓ: PLUZSIK
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– Bezzeg, ha ideges vagyok
– nevet –, akkor csak kere-
sem a magyar szavakat. Ango-
lul vagy perzsául jut minden
eszembe…

– 24 évesen, 1988-ban jöt-
tem el Iránból – emlékszik
Karazma Farshid. – Le kellett
töltenem a kötelezô két és fél
éves katonai szolgálatomat,
aztán kérhettem a vízumot.
Több helyre is megkértem,
így két év várakozás után ju-
tottam Jugoszláviába – de
mindössze nyolc hónapot töl-
töttem el ott, pedig már a
szerbet is elkezdtem tanul-
ni. De nem tetszett meg any-
nyira, mint a magyar – nevet.
– Július 1-jén lesz 19 éve,

hogy Magyarországra kerül-
tem. Debrecenben végeztem
el az orvosi egyetemet, angol
nyelvû oktatásban. Magyarul
'97 óta tanulok, mióta elkezd-
tem praktizálni. 

Az egyetem után a szol-
noki, megyei kórházba ke-
rült, ott végezte a szakvizsgá-
ját is. Itt hallotta, hogy a sop-
roni kórház felvételt hirdet,
s mivel dr. Csécsei Károly, a
szülészet-nôgyógyászat osz-
tályvezetô fôorvosa Debre-
cenben tanára volt, gondol-
ta, megpróbálja. – Nagy se-
gítséget jelentett a tanár úr
támogatása – mondja. – A fe-
leségem mindig mellettem
áll, együtt úgy döntöttünk –

a családi hívás ellenére –,
hogy ott maradunk, ahol jól
érezzük magunkat. Itt, Ma-
gyarországon.

Felesége szintén perzsa,
két fiuk még Debrecenben
született, 1998-ban és 2002-
ben. – Perfekt magyarok –
teszi hozzá nem kis büszke-
séggel –, de otthon perzsául
beszélünk. A feleségemmel
ragaszkodunk ahhoz, hogy is-
merjék az anyanyelvüket.
Ritkán megyek Perzsiába,
nincs hozzá kedvem – moso-
lyog. – Feleségem a gyere-
kekkel minden évben hazalá-
togat, én csak két–három
évente; de tavaly nyáron én is
velük mentem. Testvéreim
Németországban és Magyar-
országon élnek, egyikük Deb-
recenben tanul – meséli a
doktor. 

– Nagyon jól érezzük ma-
gunkat Sopronban – szögezi
le. – Több helyen dolgoztam
már, de a soproni kórház
mindet felülmúlja, kitûnô
kórház, kitûnô vezetéssel. Ta-
valy komoly gerincmûtétje

volt a feleségemnek, jó pár
hétig azt sem tudtam, hová
kell éppen futnom: a gyere-
kekért, mûteni, ügyelni. A ba-
rátaink azonban annyit segí-
tettek, nem éreztem, hogy
egyedül vagyok, külföldiként.
Sok betegem is van, hálais-
ten, hiszen annak kell örül-
nöm, ha orvosként egy kicsit
legalább segíteni tudok.

B. Á.

Régi hagyományok

Karazma Farshid nem ra-
gaszkodik mereven hazája
szokásaihoz. – A régi perzsa
hagyományokat azonban
igyekszünk megôrizni –
mondja. – Március 21-én tart-
juk a régi perzsa új évet. Meg-
ünnepeljük a téli napfordulót
is, ilyenkor ünnepi vacsorát
ülünk a családdal.

Tizenkilenc éve él Magyarországon,
három éve Sopronban. Karazma Farshid, a

soproni Erzsébet-kórház szülész-nôgyógyá-
sza és az egész családja jól érzi magát ná-

lunk, sôt, magyarul is kitûnôen beszélnek.

Perzsa orvos 
a soproni
nôkért

FOTÓ: MAGASI
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A drogosok kezelé-
sében elért sikerei és
a megszokottól elté-

rô stílusa által lett
közismert dr. Csernus
Imre. Élesen és ôszin-

tén tud kérdezni,
ettôl hatékony a

módszere. Szembe-
sít, terel, vezet, de
nem veszi át senki

terhét. Azt mondja,
azért is élünk, hogy
boldogok legyünk.
Meg azért, hogy jól

érezzünk magunkat
a bôrünkben.

Dr. Csernus egész nap ren-
del. Reggel héttôl este kilen-
cig. Sok betege van, sokan
fordulnak hozzá. Felszínes
ismereteink alapján azt gon-
dolhatnánk, hogy fôként dro-
gosok, holott ez nem így van.
Egyre többen vannak olya-
nok, akik drog nélkül is segít-
ségre szorulnak.

– A szenvedélybetegek az
utóbbi idôben a pácienseim-
nek a húsz százalékát teszik
ki. Döntô többségben vannak
azok, akik párkapcsolati
problémákkal, depresszióval
és pánikbetegséggel fordul-
nak hozzám. Sokan azt hiszik,
hogy én vagyok a megváltó-
juk. Elvárják, hogy valaki
más oldja meg a problémáju-
kat. Pedig ez lehetetlen, a
problémáit mindenki csak
saját maga oldhatja meg.

– Miért lett pszichiáter?
Önmagát akarta jobban meg-
ismerni, vagy másokat gyógyí-
tani, segíteni?

– Az élet hozta. Az egye-
tem után rádöbbentem arra,
hogy valami miatt nagyon
közel tudok kerülni az em-
berekhez. Akkor még nem
tudtam, hogy az emberek
közti kommunikáció felszí-
nes. Én élesen és ôszintén

tudtam kérdezni. Mindegy,
milyen orvos lettem volna,
az empátia a gyógyításban
mindenütt alapvetô.

– Élesen és ôszintén kér-
dezni. Az ön stílusára azt is
mondták már, hogy szokatlan,
szembesítô, durva, érzéketlen.
Ön milyen jelzôt használna?

– Konfrontálódó. Ez egy
tudatosan használt technika,
egy módszer. Olyan személyi-
ségszerkezetek esetében is
alkalmazom, akik úgyneve-
zett sokpajzsos védekezésû-
ek. Elbújnak a felvett szere-
peik mögé, saját maguk is el-
hiszik, hogy ôk azok, akiknek
a bôrébe bújtak. Az ember-
nek önmaga hibáival a leg-
nehezebb szembenéznie,
pedig ez az elsô lépés a talp-
ra álláshoz. Mindenkinek
szembe kell nézni a saját tü-

körképével. Ez egy harc, amit
meg kell vívni a szerepekbe
menekülések helyett. Nagy
gond van manapság abból a
szempontból, hogy bizonyos
konfliktusok kezelésére nem
készítenek fel minket. A szü-
lôk nem adják át a megfele-
lô mintákat, a gyerekek nem
tanulják meg, de egy bizo-
nyos kor után mégis már min-
denki saját magáért felelôs.

– Az önzés, elfogadás, meg-
bocsátás témájával foglalko-
zik az elôadásain. Mindenki-
ben van önzés, mindenki önzô

valamennyire. Kinek van
szüksége segítségre? Hol van
az a határ, amin túl már kóros
egy viselkedés?

– A határ ott van, amikor
már elkezd ártani önmagá-
nak vagy másoknak valaki.
Amikor a viselkedése már ki-
hatással van mások életére.
Önmagunknak úgy árthatunk,
ha elfojtjuk az érzéseinket.
A ki nem mondott, meg nem
élt érzések feszültséget ered-
ményeznek, stresszt, ami szá-
mos testi betegség oka lesz
késôbb. A tüdô, a gyomor és
a bélrendszer megbetegedé-
sei, az autoimmun betegsé-
gek vagy a rák – fôleg ha haj-
lam is társul hozzá – sok eset-
ben pszichés okokra vezet-
hetôk vissza. Benke Éva

A támaszték eldôlhet

– Hogy mikor teljes egész egy ember? Ha fel mer nôni az ér-
zelmei terén - vallja Csernus doktor. - Azért is élünk, hogy boldo-
gok legyünk. Ehhez meg kell élni az érzelmeinket, merni kell vál-
lalni ôket. Ha valakiben feszültség, szenvedés, bánat van, az ho-
gyan tud boldog lenni? Ezekkel az érzelmekkel nem lehet funk-
cionálni. A negatív érzéseket is meg kell élni. Azok is fontosak, azok-
ból is tanulhatunk. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ön-
magunkban jól érezzük magunkat. Ha ez nincs így, akkor elkez-
dünk valaki másra támaszkodni, pedig az veszélyes dolog. A tá-
maszték eldôlhet. Legjobb önmagunkra támaszkodni és önma-
gunkban megtalálni a belsô békét.

DR. CSERNUS IMRE: „FELSZÍNES AZ EMBEREK KÖZTI KOMMUNIKÁCIÓ”

A problémáit mindenki 
maga oldhatja meg
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… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk április 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: Neuhauser Jánosné (Ju-
harfa utca). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…

Keresztrejtvény
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Van aki úgy ismeri:
ORBAYTVORDY – így egyben.

Egy korszakot jelentettek ôk
ketten a soproni kosárlabdá-

ban. Dr. Orbay László azon-
ban majd mindenkinek Cila,

sôt: A CILA! – telefonon
értem el ôt Vancouverben.
– Évek, évtizedek óta rit-

kán látunk Sopronban, bár is-
merôsöktôl idônként hallani:
találkoztam Cilával, láttam a
teniszpályán – mi van veled,
hol élsz, mit csinálsz?

– Tavasszal minden évben
hazamegyünk, de kétségtelen,
ritka vendég vagyok odahaza.
Lassan két évtizede Kanadá-
ban, Vancouverben élünk és
egy faipari kutatóintézet la-
boratóriumában dolgozom.

– Egy internetes oldalon
keresztül Sopronig elért a hír,
Orbay Lászlót megoperálták…

– Csípôprotézis-mûtéten
estem át, de hála Istennek, a
technikának és nem utolsó
sorban az egyik legjobb van-
couveri ortopédsebésznek,

jól vagyok, és ami a leglénye-
gesebb, a mozgásom sem kor-
látozott. Tudok teniszezni,
ismét jólesik a sport. Kosár-
labda? Sajnos elszakadtam
a palánkok világától. Utoljá-
ra még odahaza aranyos,
drága Balogh Sanyi barátom-
mal jártunk át Deutschkre-
utzba, egy rövid ideig játé-
kosként, késôbb edzôként –
lényegében ezzel fejezôdött
be számomra az aktív kosár-
labda. Természetesen ami-
kor otthon vagyok, nagy
örömmel találkozom egykori
SMAFC-os barátaimmal, saj-
nos fogyunk, többen már vég-
leg kipontozódtak…

– Sportpályafutásod során
mire vagy a legbüszkébb, illet-
ve maradt-e benned tüske?

– Kupagyôztesként – két
alkalommal – a SMAFC-cal
is kiléphettünk a nemzetkö-
zi porondra, erre mindnyá-
jan büszkék lehetünk. Csaló-
dás? Ha akkor a város job-
ban segített volna bennün-
ket, akkor minimum egyszer,
de akár több alkalommal is

magyar bajnokok lehettünk
volna! Elsôsorban nem ami-
att, mintha jobb csapat let-
tünk volna, mint az akkori
Honvéd, hanem azért, mert
nekünk a hazai pálya töb-
bet ért, a közönség többet
jelentett...

– Vancouver és Sopron akár
testvérváros is lehetne, hisz
jól ismert az egyetem 1956-os
exodusa. Milyen a kapcsola-
tod az egykori soproni firmák-
kal, professzorokkal?

– Az, hogy az élet engem
ide sodort, abban igen nagy
szerepe van az itteni, úgyne-
vezett soproni divíziónak,
név szerint elsôsorban Bala-
tinecz Jánosnak, Pászner
Lászlónak, Kozák Antalnak,
Sziklai Oszkárnak és az egy-
kori tanári kart ma már egye-
düliként képviselô Adamo-
vich Lászlónak, akinek egyéb-
ként éppen a napokban ün-
nepeltük 86. születésnapját.

– Mikor látunk itthon leg-
közelebb, egyáltalán ezentúl
látogató leszel csak Sopron-
ban, vagy gondolkozol a végle-
ges hazatérésen?

– Tavasszal, de legkésôbb
a nyáron hazamegyünk, ez
biztos. A kérdés második fe-
lére már nehezebben tudok
válaszolni. Ôszinte leszek: az
otthoni helyzet nagyon elke-
serítô, én pedig szeretnék egy
olyan ország polgára lenni,
melyre mindig büszke lehe-
tek, mint ahogy így van ezzel
sok nálunk szerencsésebb

náció. Figyelemmel kísérem
az otthoni történéseket, úgy
hallom Sopronban elindult
valami, és az irány, az jó…!
Dr. Fodor Tamás polgármes-
ter egyetemi kollégám volt,
bár éppen idejövetelem miatt
kevés személyes kapcsolat
volt közöttünk. Mindeneset-
re, aki hivatásszerûen a me-
chanikával foglalkozik, az
tudva lévôen alapos ember 
– ôszintén örülök, hogy ilyen
polgármester került a város
élére. Pluzsik Tamás

„OLYAN ORSZÁG POLGÁRA SZERETNÉK LENNI,
MELYRE MINDIG BÜSZKE LEHETEK...”

Dr. Orbay László

� okleveles faipari mérnök
� születési idôpont: 1943. 

október 30.
� magassága: 193 cm
� egykori posztja a SMAFC-

ban: bal bedobó
� elsô edzôje az általános is-

kolában: Harcos Sándor
� 67 alkalommal volt tagja a

magyar válogatottnak
� sokszoros fôiskolás váloga-

tott, Magyar Népköztársa-
sági Kupa gyôztese, ezüst-
érmes a magyar bajnok-
ságban, bronzérmes az
1965-ös Universiadén.

A SMAFC 1970-BEN A BARCELONAI REPÜLÔTÉREN.

Egy korszakos
kosaraskosaras
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Az elôkelô második
helyen áll az SVSE–GYSEV

labdarúgócsapata az 
NB III-as labdarúgó bajnok-

ság Bakony-csoportjában.
Jabronka Béla szakosztály-

vezetôvel az együttesnél
bekövetkezett változások-

ról, a kiugró szereplés
hátterérôl beszélgettünk.

– Mióta van a csapatnál?
– Lassan tizenöt éve, 1992.

július elsejétôl. Akkor még
a megyei bajnokságban sze-
repeltünk, majd pár évvel
késôbb, a 95–96-os szezon-
ban felkerültünk az NB III
Bakony-csoportjába. Azóta,
egy rövid kis átszervezést le-
számítva, folyamatosan itt
szerepel a csapat. A csoport

egyik legrégebbi tagjai va-
gyunk.

– Egy esztendeje jelentôs
elôrelépés következett be a
csapatnál...

– Igen, az FC Sopronnal
létrejött együttmûködésnek
köszönhetôen kilenc játékos
és a szakvezetônek kineve-
zett Halász Ernô került hoz-
zánk. Korábban a csapat
mindig a bentmaradásért
harcolt. Akkor ôsszel csu-
pán 10 ponttal álltunk, ám az
erôsítéseknek köszönhetô-
en tavasszal 27 pontot szer-
zett, s gond nélkül maradt
bent a csapat. 

– Amely a nyáron tovább
erôsödött...

– Így van, bár akkor már
az FC Soprontól négy lejárt
szerzôdésû játékos került
hozzánk. Így megerôsödve

már reális célnak tûnt a do-
bogó valamelyik fokának az
elérése. Volt olyan is, hogy
a tabella élén álltunk, ám
az ôszi szezon vége nem úgy
sikerült, ahogy a korábbi
szakasza, s végül a negyedik
helyen zártunk. 

– Azok az erôsítések vi-
szont, amelyek most télen tör-
téntek, nemhogy NB III-as,
NB I-es szinten is figyelem-
re méltóak lennének. Két vá-
logatott labdarúgó került az
együtteshez...

– Amikor felvetôdött
Lendvai Miklós esetleges ér-
kezése, mindenképpen ra-
gaszkodtam hozzá, hogy fut-
ballozzon is, játéktudásával
a pályán is erôsítse csapa-
tunkat, ne csak edzôsköd-
jön. Az már csak hab volt a
tortán, hogy Rabóczki Balázs

is hozzánk került. Mindkét
játékosról mind szakmailag,
mind a mentalitás, alázat te-
kintetében csak a legjobba-
kat tudom mondani, s az ô
hozzáállásuk magával ra-
gadja a többieket. 

– Hogyan tovább?
– Sajnos, a csoportot veze-

tô Ajkának kilenc pont az
elônye, s úgy tûnik, képte-
len hibázni. A Sárvár elleni
rangadón Geeb-et és Reineck-
et kiállították, Török pedig
összeszedte a harmadik
sárga lapját. A következô
mérkôzéseken tehát azok bi-
zonyíthatnak, akik a közel-
múltban kevesebb lehetô-
séghez jutottak. Éppen azért
vagyunk viszont ennyien,
hogy az ilyen szituációkat is
meg tudjuk oldani.

Botár

„Robog” a Vasút

– Szakmailag mennyire elé-
gedett az eddig eltelt idôszak-
ban elért eredményekkel?

– Nyertünk három mérkô-
zést, de azt gondolom, ezzel
a játékosállománnyal nyer-
nünk is kellett. Elôreléptünk
két helyet.

– Sok, a profi futballban el-
töltött év után hogy érzi magát
egy harmadosztályú kiscsapat
játékosedzôjeként?

– Mióta külföldrôl vissza-
tértem Magyarországra, mesz-
sze itt érzem magam a legjob-
ban, ez valóságos felüdülés a

magyar, úgynevezett profi fut-
ball posványa után. A közös-
ség remek, a vezetôség is kitû-
nô, és ami nagyon fontos: itt
van feladat, van cél. Ami még
az én számomra nagy különb-
ség az élvonal és a mostani
pozíció között, hogy itt elfo-
gadják a véleményemet, fi-
gyelnek a szavamra. Nagy
öröm viszontlátni mérkôzése-
ken a srácoktól az edzésen
gyakorolt elemeket.

– Játékosedzôként mennyi-
re nehéz a középpályán telje-
síteni a saját feladatát a csa-
patban, s ugyanakkor szakma-
ilag mint edzônek átlátni az
egész gárdát?

– Nem egyszerû, de van
elônye is. Ha valamit észre-
veszek, akkor a pályán azon-
nal tudok reagálni. A segítô-
im pedig azért ülnek a kis-

padon, mert kívülrôl nyilván
sokkal jobban átlátják az
egész játékot.

– A legutóbbi bajnoki után
több játékos is eltiltását tölti
a következô fordulóban. Ez
mennyi nehézséget jelent?

– Valóban két-három sta-
bil játékost kell nélkülözni,
de úgy gondolom, megfelelô
a keretünk a pótlásukra.
Most olyan játékosok kaphat-
nak lehetôséget, akik eddig
kevesebbet szerepeltek.
Bízom bennük is. A tûzbe
mennék ezekért a srácokért,
nekem most ôk a legfonto-
sabbak. B. L.

Tûzbe tenném a kezem 
ezekért a srácokért

Három forduló, három
gyôzelem, két hely elôre a

tabellán. Ez a rövid mérlege
eddig a télen játékosedzô-

ként az SVSE–GYSEV-hez
került korábbi 23-szoros

válogatott Lendvai 
Miklósnak. A szakember 

remekül érzi magát a
soproni vasutas csapatánál.

Tûzbe tenném a kezem 
ezekért a srácokért

FOTÓ: PLUZSIK
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Ha a pályán nem is, 
a tárgyalóasztalnál szép

gyôzelmet aratott az MKB-
Euroleasing Sopron nôi

kosárlabdacsapata a nôi
Magyar Kupa négyes döntô-

jének rendezési jogáért
megtartott licitáláson. 

A tavalyi év után idén is
Sopron ad otthont a négyes

döntônek, amelyen a
soproni kedvencek mellett a

régi nagy rivális MiZo Pécs,
egy új trónkövetelô, 

a Szeviép Szeged, valamint
az a Diósgyôr vesz részt,

amely szintén régóta ott
van a „tûz körül”.

Török Zoltánnal, az MKB-
Euroleasing ügyvezetôjével
a versenytárgyaláson folyta-
tott gyôzelem kulisszatitka-
iról, valamint – érintôlege-
sen – magának a négyes dön-
tônek az esélyeirôl beszél-
gettünk.

– A sajtóban nem hivatalos
forrásra hivatkozva lehetett
hallani, hogy 7,3 millióért
„kelt el” a rendezés joga. Any-
nyira már ismerem, hogy tud-
jam, ezt nem fogja megerôsí-
teni, ezért így kérdezem: a
nagyságrend stimmel?

– Maradjunk annyiban:
minden idôk leghosszabb,
legkiélezettebb és legna-
gyobb költségvetésû kupa-
döntôje lesz a 2007-es, már
ami a honi nôi Magyar Kupa
döntôjének történetét illeti.

– Lehet tudni, hogy a pénz-
összeg, amellyel elnyerték a
rendezés jogát, milyen arány-
ban állt a klubnak a rendelke-

zésére, s milyen arányban tud-
tak külsô forrásokat „mozgó-
sítani”?

– A licittárgyalás verseny-
képességéhez a döntô erôt
Sopron adta. A polgármester
úrnak és Abdai alpolgármes-
ter úrnak ezúton is szeretnék
köszönetet mondani, mert az,
hogy húsvétkor Sopron lehet
sportágunk fôvárosa, elsôsor-
ban az ô áldozatvállalásuk-
nak köszönhetô. Ki kell még
emelnem két magánszemély
önzetlen segítségét is, továb-
bá azt a most már két tucatot
is meghaladó támogatót, aki-
ket az idô rövidsége miatt
csak a licitet követôen volt
módom megkeresni, de akik-
kel látatlanban is „számol-
tam” . Ôk a mi igazi nagy had-
seregünk, akik nélkül lehe-
tetlen lenne csatába menni,
és legfôképpen rendezést
nyerni. Nagyon jó érzés, hogy
ennyi önzetlen emberre szá-
míthatunk, ha a csapat ügyé-
rôl van szó!

– Ha jól tudjuk, itt is a Pécs
volt a nagy vetélytárs. Na-
gyobb „meccs” volt ez a zöld
asztalnál, mint a januári,
pécsi, háromszori hosszabbí-
tás után soproni sikerrel vég-
zôdött, minden idôk legjobb
nôi bajnoki mérkôzésének tar-
tott összecsapás?

– Nehéz lenne a kettôt ösz-
szehasonlítani, de ha mégis
kell, akkor azt mondom, a lá-
nyok dolga öszehasonlítha-
tatlanul nehezebb! 

– Talán ezért is alakulha-
tott ki az idei tavaszra ilyen
kosárlabdaláz, mert ebben
az évben csapatunk nem
ismer lehetetlent. És az jó
érzés, hogy a rendezés elnye-
résével a menedzsment, a

város és a szponzorok is kife-
jezésre juttatták mindezt!

– Hogy zajlik egy ilyen tár-
gyalás? Itt elsôsorban arra
lennénk kíváncsiak, mi van
akkor, amikor emelkedik a ta-
rifa? Megy a telefonálás, köz-
lik, éppen mennyi az ár? Lehet
itt is például „idôt kérni”? S
önöknél például eredetileg
adva volt egy keretösszeg, vagy
lehetett „srófolni” az árat? A
városvezetéssel is volt „SOS-
összeköttetés”?

– Mindenki másképp csi-
nálja! Elôször is: a tárgyalás
az elôdöntô párosításának
sorsolásával kezdôdik. En-
nek ismeretében már hagyo-
mányosan tartunk tíz perc
technikai szünetet. A szünet
után azonban már nincs meg-
állás: érvényesül ugyanis a
„senki többet…” elv, azaz aki
a harmadik ütés elôtti utolsó
összeget mondja, az nyer.
Volt olyan kollégám, aki for-

ródróton volt a licit alatt fo-
lyamatosan, és volt olyan, aki
csak a rá esô jutalék százalé-
kát számolta: magyarul szur-
kolt a mind magasabb össze-
gért. Én személy szerint két
rövid telefont bonyolítottam
a szünetben, majd ezt követô-
en már a magam meggyôzô-
dése szerint döntöttem. 

– Természetesen ezt ala-
pos számolás és egyeztetés

elôzte meg. Akartuk ezt a ku-
padöntôt, így ennek szelle-
mében licitáltam.

– A tavaly éppen Sopron-
ban elveszített finálé után
most lehet azt mondani, hogy
a tárgyalóasztalnál elért si-
kerrel nagy lépést tett az
MKB-Euroleasing a soproni
nôi kosárlabda történetének
elsô Magyar Kupa-gyôzelme
felé?

– Sajnos nem! Az élet már
sokszor megtréfált bennün-
ket. Borzasztóan nehéz elô-
döntô vár ránk, és annak si-
keres megvívása esetén a
döntô sem ígérkezik köny-
nyebbnek. Nüanszok dönt-
hetnek, amihez a hazai pálya
csak akkor lehet nagy lépés,
ha az olyan élettel telik meg,
amelyet kizárólag a soproni
szurkolók teremthetnek meg!
Így van ez mindenhol a vilá-
gon. De ha megtelik az aréna,
és szurkolóink átérzik ennek

a jelentôségét, magyarul ôk is
beleadnak mindent, talán ha
szabad ilyet mondanom, min-
den korábbinál jobban,
akkor a segítségükkel törté-
nelmet írhatunk. Együtt
ugyanis tényleg sikerülhet!
A menedzsment, a szponzo-
rok és a csapat egysége
ugyanis félkarú óriás a „ha-
todik ember”ereje nélkül!

Botár László

Egy gyôzelem 

kulisszatitkaikulisszatitkai

A „HATODIK EMBER” EREJÉBEN BÍZNAK
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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

ÜGYELETI REND
• Háziorvosi ügyelet:
Erzsébet-kórház 
VI. épület, Gyôri u. 15.,
telefon: 99/312-010 
• Fogorvosi ügyelet: hét-
végén és ünnepnapokon
9–15 óra között, Erzsé-
bet-kórház VI. épület,
Gyôri u. 15., telefon:
99/312-010 
• Gyermekorvosi ügyelet:
hétvége és ünnepnap:
8–20 óra között,  Erzsé-
bet-kórház, VI. épület,
Gyôri u. 15.
VÍZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
BEJELENTÉSE: (99) 519-100
GYSEV-INFORMÁCIÓ: 
(99) 517-212
KISALFÖLD VOLÁN:
Helyi járatok: (99) 313-130
Távolsági járatok: 
(99) 311-040

FÔVINFORM
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): (80) 505-
507. Lelkisegély-szolgálat
(hívható mindennap 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
hívható zöld szám: (80)
204-322. Ügyfélfogadási
idô: hétfô: 13.30–17.00,
szerda: 8.00–12.00 és
13.00–16.00
OKMÁNYIRODA: 
Fô tér 5. Ügyfélfogadás:
hétfô: 10.00–12.00 és 13.00–
17.00, szerda: 8.00–12.00
és 13.00–15.30, csütörtök:
8.00–12.00 és 13.00–14.30,
péntek: 8.00–12.00
SOPRON HOLDING: 
Vagyonkezelô ZRt.  
9400 Sopron, Verô J. u. 1.
Telefon: (99) 514-590, 
holding@
sopronholding.hu

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: korinthoszi oszlop az Árpád utcában. Nyertesünk Módos Imré-
né (Sopron, Ady Endre u.), nyereménye zenei CD, amit a Kisalföld Médiaközpont-
ban (Frankenburg u. 2/a) vehet át munkaidôben. Gratulálunk!

JJóó  llooccssoolláásstt!!
Korán reggel útra keltem,

se nem ittam, se nem ettem.

Tarisznya húzza a vállam,

térdig kopott már a lábam.

Bejártam a fél világot,

láttam sok-sok szép virágot.

A legszebbre most találtam,

hogy öntözzem, alig vártam.

Piros tojás, fehér nyuszi,

locsolásért jár a puszi! 

��

Itt a húsvét, eljött végre,

a szép lányok örömére.

Mert a lányok szép virágok,

illatos víz illik rájok.

Kit húsvétkor nem locsolnak,

hervadt virág lesz már holnap.

Ne fuss el hát, szép virágom,

locsolásért csók jár, három!
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