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A Nyugat-Magyarországi Egyetem
idei valétálási ünnepsége kétnapos
ökörsütéssel kezdôdik május 10-én, az
egyetem területén – tudtuk meg Ramecz
Ádámtól, a NYME Hallgatói Önkor-
mányzatának elnökétôl. – Ennek kere-
tében csütörtökön és pénteken délután-
tól hajnalig olyan együttesek szórakoz-
tatják a diákságot, mint a Méhek, az
Ultraderm, a Blues Company, a Csár-
dáskirályfiak, a Run to the Sun, a The
Splithedz, a Strokes, a Scar, a Ladány-
bene 27, a Váradi Jazz és Tánczenekar,
a Távol a Közeltôl vagy a Club Era.

A valétálás idén május 12-én, szom-
baton lesz. Sopronban a végzôs egyete-
misták búcsúja évek óta a megszokott
rendben zajlik. Délután a mókáé a fô-
szerep – bolondballagásra kerül sor,
körbe a városon –, este pedig a komoly-
ságé; az egyetem fôépülete elôtt a valé-
taelnök mond búcsúbeszédet. Ezek után
az akadémia rektora szól a búcsúzó if-
júsághoz, majd a menet a Fô térre indul.
Elöl haladnak a firmák, bányászlám-
pákkal a kezükben, ôket követik a valé-
tálók négyesével egymásba karolva,
kiket két oldalról fáklyások sora kísér.
A város ezalatt teljes sötétségben van,
csak a fáklyák és az ablakba kitett gyer-

tyák fényei világítanak. Ballagás közben
felhangzanak az ôsi valétáns nóták. A
menet a Városkapun át a Fô térre
vonul. Itt köszönnek el a valétálók a vá-
rostól, majd a polgármester búcsúztat-
ja a város nevében a végzôs hallgatókat.
A valétabált este tartják, ezúttal két
helyszínen, az MKB Arenában és a Szi-
eszta szállóban. Az estélyek sajátságos
eseménye, a szalaglevétel éjfélkor tör-
ténik.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
selmeci diákhagyományainak talán leg-
szebb és egyben leggazdagabb, legszí-
nesebb része a valétálás. Elnevezése a
latin „Valete!" (Éljetek boldogul!) kife-
jezésbôl ered. A végbizonyítványt nyert
diákok búcsúzáskor énekelt diákdala-
iból, a valétamenetbôl és a valétabálból
áll. Az elsô valétaaktus az úgynevezett
szalagszentelés, azaz minden valétáns
kiválaszt magának egy-egy balekot, aki-
nek kötelessége, hogy a búcsúzót a va-
létaünnepségeken kiszolgálja. A szala-
gok egy hosszú botra kötözött tölgycso-
korra kerülnek, s ez kerül a valétame-
net élére, utána jönnek szemeszterek
szerint a veteránok, azután a zene,
ennek nyomában a búcsúzó diákok, aj-
kukon nótával…��
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Ballagás
Ahogy minden évben, idén is

ünnepségsorozat indul el ország-
szerte május elején: a középisko-
lákban végzett diákok búcsút
vesznek alma materüktôl. A ha-
gyomány az utóbbi évtizedekben
kissé átalakított, új köntösben
már az általános iskolákban, sôt
az óvodákban is megszokott ün-
neppé válik. A középiskolás ha-
gyománynál jóval régebbi és min-
den emberi közösségben létezô
mozzanat, a felnôtté válás ünne-
pe zajlik körülöttünk idén tavasz-
szal is; gyakran jóval látványo-
sabb díszletek között, sokszor ke-
rülve a valódi ünnepet.

A ballagásról szólva nem hall-
gathatok az idén 450 éves jubile-
umát ünneplô evangélikus líceum
ôsi hagyományáról, hiszen ebben
az iskolában alakult meg a mai
diákönkormányzatok elôdjeként
a Deákkúti Vármegye 1827-ben. A
reformkorban, az erôsödô nemze-
ti mozgalmak idején, fontos volt a
tizenéves koruk végén járó akko-
ri diákoknak, hogy Sopron legré-
gebben ismert forrása erôs ösz-
szetartozásuk, vármegyéjük meg-
szervezése után róluk és általuk
Deákkútnak neveztessék. Maguk
szépítették a régi forrás környé-
két, az oda vezetô utat; faragott
követ állítottak a forrás fölé a kö-
vetkezô felirattal: „Deákkút! Légy
forrása soká ártatlan örömnek!” A
ballagás akkor és azóta is a közös-
ség erejére emlékeztet!

A ballagás tehát a közösség, a
valahová tartozás ünnepe. Nem
csak a valahová indulásé, de a va-
lahonnan indulásé is. Sopron és
az iskola, ahonnan elindul a fia-
tal felnôtt 2007-ben, bôséggel
adott lehetôséget felismerni azo-
kat a talentumokat, amelyek ke-
gyelmi ajándékként minden fia-
tal tenyerében ott csillognak. Az
elindulás a könnyes búcsú mel-
lett a reménység ideje is, a régi
idôkben távolra induló vándor-
diákok, peregrinusok reménysé-
ge – a visszatérés reménysége:

„„IItttt  lloobbooggootttt  aa  DDeeáákk--kkúúttii
VVáárrmmeeggyyee  zzáásszzllaajjaa eeggyykkoorr,,

SSzzeelllleemmee  mmoossttaann  iiss  iinntt::  
‘‘IIffjjúú,,  sszzeerreessdd  aa  hhaazzáátt!!’’  ””

(id. Dr. Prôhle Károly)

Tölli Balázs
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Valétálás 
az egyetemen
IDÉN KÉTNAPOS ÖKÖRSÜTÉSSEL

KEZDÔDIK

A város és egyete-
me kapcsolatát, 

a szoros köteléket
jelzi, amikor a sopro-
niak leoltott lámpák
mellett, gyertyaláng
mögött búcsúztatják 

a végzôsöket.
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Horváth Patrícia akkor is
elégedett lehetne, ha csak 

a felét érte volna el 
mindannak, amit máig elért.

Orvosi diplomával a kezé-
ben, végzôs  PhD-hallgató-

ként, a magas vérnyomás és
a sport kapcsolatának 

kutatójaként a világ egyik
legjobb vízilabdacsapatának

a kapusa is egyben. Világ-
bajnok sportoló és egy nô,

aki majd családot szeretne.
Az olimpia után.

Horváth Patrícia igazából nem Sop-
ronban, hanem Miskolcon született, de
minden Sopronhoz köti, az óvoda, az
általános iskola, a gimnázium. A Szé-
chenyibe járt, majd az egyetem követ-
kezett. A budapesti Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetemen szerzett általá-
nos orvosi diplomát 2002-ben.

– A sport és az orvostudomány kézen
fogva vannak jelen az életében. Mind-
kettô fontos és mindkettôben sikereket
ér el. Mikor került kapcsolatba a vízilab-
dával?

– Még általános iskolás koromban
kezdtem el a húgommal kosarazni.
Néha lejártunk az uszodába is, de alap-
vetôen a kosárlabda érdekelt. Azzal fog-
lalkoztam még az egyetem elején is.
1997-ben, éppen tíz éve mentem le elô-
ször az uszodába, s 1998-ban már igazolt
vízilabdázó voltam. A válogatottban
2002 óta játszom, azóta a bô keretben
mindig benne voltam.

– Orvosként mivel foglalkozik?

– Tudományos kutatómunkát végzek
a Semmelweis-egyetem testnevelési és
sporttudományi karán, PhD-hallgató
vagyok. A magas vérnyomás és a sport
kapcsolatát vizsgálom, szívultrahangos
vizsgálatokat végzek. Ez az ötödik évem,
az utolsó fázis, a publikációk szakasza.
Az elôzô években folyamatosan bejár-
tam az egyetemre, amellett hetente egy-
szer rendeltem is a hallgatók számára
fenntartott rendelôben.

– A tanulmányokat, a kutatómunkát
hogy tudja összeegyeztetni a sporttal?

– Elôször a Vasas csapatába kerül-
tem, majd 2004 ôszétôl a Domino
BHSE Polo a klubom. A Testnevelési és
Sporttudományi Egyetemen mindig is
rugalmasak voltak velem, és nyugod-
tan elmehettem az edzésekre. Ez napi
egy-két, heti nyolc alkalmat jelent.
Azt tervezem, hogy belevágok egy
szakorvosi képzésbe, belgyógyász,
kardiológus vagy radiológus sze-

retnék lenni. A kérdés számomra nem
az, hogy elkezdem-e a szakképzést,
hanem az, hogy mikor. Most a sport ro-
vására menne. Tudom és érzem, hogy
hosszú távon a kettôt nem lehet magas
szinten végezni. 

Ha kijutunk az olimpiára, márpedig
nagyon remélem, hogy ki, akkor a pekin-

gi olimpia lesz az
utolsó nagy ver-

senyem. Utána
jöhet az orvos-

tudomány,
aztán persze
a család és a
g y e r e k e k .
Mindez az
olimpia után.

Benke Éva

A magyar nôi vízilabda-váloga-
tott másodkapusaként 2002-ben
Horváth Patrícia az ausztráliai Perth-
ben megrendezett Világkupán csa-
patával az elsô helyen végzett. Kapus
volt Patrícia, amikor 2004-ben a Világ-
liga második, 2005-ben a világbajno-
ki elsô helyet szerezte meg a váloga-
tott. 2006-ban Európa-bajnoki har-
madik, 2007-ben világbajnoki ne-
gyedik helyet értek el.

Dobogón
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HORVÁTH PATRÍCIA: A CÉL AZ OLIMPIA

Világbajnok vízilabdázó 
az ultrahang mellett
Világbajnok vízilabdázó 
az ultrahang mellett
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Újra estébe nyúló közgyû-
lést tartott Sopron képvise-
lô-testülete. A városatyák
többek között a közeljövôben
tervezett önkormányzati fej-
lesztésekrôl kaptak részletes
tájékoztatót.

A város közrendjének ta-
valyi adatait ismertette a köz-
gyûléssel Farkas Gábor rend-

ôrkapitány. A hozzászólások-
ból kiderült, Sopron lakói
biztonságban érezhetik ma-
gukat. Nagy visszhangja volt
a képviselôk részérôl a für-
dôk helyzetérôl és fejleszté-
si lehetôségeirôl adott tájé-
koztatónak, ahogy a tervezett
önkormányzati fejlesztések-
rôl készült beszámolónak is.

A Tûztorony felújítása, a Fô
tér díszburkolatának megújí-
tása, a belvárosi konferencia-
negyed kialakítása, a belvá-
rosi kerékpárutak kiépítése,
a Kôszegi úti vasúti átjáró és
az északnyugati tehermente-
sítô út megépítése, a bécsi-
dombi régészeti központ ki-
alakítása, szélerômûpark lét-
rehozása, az Ikva-patak me-
derrendezése, illetve a Sop-
ron és Térsége Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer kiemelt
városi fejlesztések, amelyek-
hez uniós forrásokra is pá-
lyázik a város. 

Több napirend tárgyalá-
sa során is éles vita alakult ki
a testület jobb- és baloldali
frakciói között, dr. Fodor
Tamás polgármester nemegy-
szer fegyelmezni volt kényte-
len a hozzászólókat. Így tör-
tént a Petôfi téri mélygarázs
ügyében indított per kere-
setkiegészítésének megvita-
tása során is, amelyben a
szerzôdés érvénytelenségé-
nek megállapítását is kéri a
városvezetés. ��

– A jelenlegi városvezetés
folyamatosan kapcsolatot
kíván tartani a településrész
lakóival, kikéri a véleményü-
ket, ezért is tartotta fontos-
nak a településrészi önkor-
mányzat létrehozását – mond-
ta dr. Simon István. Az elkö-
vetkezendôkben a felvetett
gondok, javaslatok alapján
egy problématérkép, majd
munkaterv készül, amelynek
alapján sor kerülhet az
együttmûködési formák ki-
dolgozására – tájékoztatott
az alpolgármester.

A több mint két órán át

tartó közmeghallgatáson a
hozzászólók magas száma is
jelezte, hogy felelôsséggel kí-
vánnak részt vállalni telepü-
lésük élhetôbbé, szebbé té-
telében. A felvetett gondok
között elhangzott a közvilá-
gítás, a közbiztonság, a kör-
nyezetre veszélyes útburko-
lat, a közúthálózat állapota,
sebességkorlátozás beveze-
tése, az autóbusz járatok me-
netrendjének módosítási igé-
nye, a tómalmi üdülôtelep ál-
lapotának javítása, a minô-
ségi szolgáltatás bevezetésé-
nek szükségessége; továbbá a

Felelôsséggel a 

A Sopronkôhida–Tómalom–Jánostelep településrészi
önkormányzat testületének elsô közmeghallagatását
tartották Sopronkôhidán. Az eseményen részt vett dr.

Simon István alpolgármester, aki egyben a részönkormány-
zat elnöke, dr. Dobos József jegyzô, Stöckert Tamás polgár-

mesteri irodavezetô, Horváthné Seregély Jolán városüze-
meltetési irodavezetô és Kuslits Tibor fôépítész.

Fejlesztések kapujában A képviselô új ruhája

Az elôzô ciklusban kifizetett
ruhapénzek kivizsgálására
kérte még februárban dr.
Fodor Tamás polgármester a
gazdasági bizottságot. A vizs-
gálat megállapította: a pol-
gármester és az alpolgármes-
terek, illetve a megbízási szer-
zôdéssel foglalkoztatott pol-
gármesteri tanácsadók nem
kaptak ilyen juttatást, Kóczán
Zoltán tanácsnok viszont 2005
decemberétôl tíz hónap alatt
több mint 560 ezer forintot
költött különbözô ruhane-
mûkre. Az önkormányzatnak
ez után adóznia is kellett, így
a képviselô új ruhája csaknem
921 ezer forintjába került a
városnak – állapította meg a
vizsgálat.
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Sopron–Kôhida közötti útsza-
kasz balesetmentessé tétele,
a tó melletti kerékpárút hely-
zete, a víziközmû-társulás és
víziközmû-fejlesztések körü-
li kérdések, az új betelepülé-
sek, építkezések miatt mára
már indokolatlannak érté-
kelt üdülôterületi státusz és
a hozzá tartozó magasabb
adóteher megszüntetése, a
horgász víziállások körüli ál-
lapotok, közösségi hely és ját-
szótér kialakításának kérdé-
se, a külterület belterületté
nyilvánításának szükséges-
sége mind azt jelezték, hogy

bôven akad tennivalója az új
városvezetésnek.

Dr. Simon István alpolgár-
mester elmondta: több meg-
oldandó kérdésben már meg-
indult a munka A jelenlegi
városvezetés az elôzô ciklus-
ból megörökölt 12 milliárdos
hiányból adódó korlátok kö-
zött tudja álláspontját kiala-
kítani a fejlesztésekkel kap-
csolatban. A jegyzô és a je-
lenlévô irodavezetôk a saját
szakterületükrôl adtak tájé-
koztatást, konkrét javaslatot
fejlesztési, környezetvédel-
mi, jogi kérdésekben. B. T. É.

településrészért

Elhelyezték 
a soproni OBI-
áruház alapkövét

Örömteli eseménynek nevezte dr. Simon István alpolgár-
mester a 8750 négyzetméteren épülô OBI-áruház alapkô-
letételét. – Jó ez az ingatlan-befektetôknek, a beruházónak,
a vállalkozásnak, amely új munkahelyeket teremt. Az épí-
tôipari vállalkozók munkához jutnak, a szolgáltatók szol-
gáltatási köre új ügyfelekkel bôvülhet, és örömteli a város
és egyben az ország számára, mert a helyi adóbevételek-
hez hozzájárul az új létesítmény. Minden új soproni léte-

sítmény azt jelenti, hogy fejlôdik, gyarapodik a város, min-
den megvalósuló terv az emberek, az itt élôk javát szolgál-
ja – mondta az alpolgármester. ��

Változik a gépjármû-
ügyintézés rendje 
az okmányirodában

A központilag 2006. augusztus 14-tôl kötelezôen alkalma-
zandó szoftver miatt a gépjármû-ügyintézés ideje meghosz-
szabbodott, egyes ügyekben meghaladja az 50 percet, ezál-
tal a várakozási idô is megnövekedett. A hosszú várakozás
megszüntetése érdekében 2007. június 1-tôl kizárólag elôze-
tes idôpontfoglalással lehet ügyet intézni az okmányiroda
gépjármûrészlegénél – tájékoztatta a Soproni Közéletet dr.
Becher Rezsô irodavezetô.

– Az idôpontfoglalás történhet interneten, a www.
sopron.hu honlapon, az okmányirodai idôpontfoglalás me-
nüben, illetve telefonon az 515–291 vagy az 515–292 számokon,
továbbá személyesen. A www.magyarország.hu honlapon ke-
resztül történô idôpontfoglalás és ügyindítás lehetôsége to-
vábbra is fennáll. Az említett elérhetôségeket május utolsó
hetétôl biztosítjuk – mondta Becher Rezsô. 

Az irodavezetô hozzátette: kérik ügyfeleiket, hogy az adott
idôpontban pontosan és felkészülten jelenjenek meg. Külö-
nösen ügyeljenek arra, hogy az ügyintézéshez szükséges va-
lamennyi okirat (például: kitöltött kérelem, személyazonos-
ság igazolására alkalmas okirat, meghatalmazás, társaság ese-
tén a hatályos állapotot tükrözô, 3 hónapnál nem régebbi cég-
kivonat és aláírási címpéldány) rendelkezésre álljon. Az
ügyintézéshez szükséges okiratokról tájékoztatást nyújt az ön-
kormányzat internetes oldala, az okmányiroda kapualjában
elhelyezett érintôképernyôs, valamint az 515–270-es számon
elérhetô telefonos tájékoztatórendszer.

Az autókereskedôk az eddigi gyakorlatnak megfelelôen –
idôpontfoglalás nélkül – intézhetik ügyeiket.

A korszerûsítés minden bizonnyal megkönnyíti és meg-
gyorsítja az ügyintézést. B. Tóth Éva

Tanácsadás iparosoknak

A Sopron és Vidéke Ipartestület elsôsorban a kezdô és a leendô
vállalkozók részére tájékoztatást, tanácsadást tart minden hónap
elsô hétfôjén 14 és 16 óra között (illetve külön egyeztetett idô-
pontban). A testület szeretné az érintettek figyelmét felhívni arra,
hogy a szakmai ismeretek megszerzése után milyen elvárásoknak,
követelményeknek, hatósági ellenôrzéseknek kell megfelelniük,
s miért bírságolnak. A legaktuálisabb teendôket a Sopron és Vi-
déke Ipartestületnél megtudhatja! Aki elôrelátó - pénzt takarít meg.

gépjármû-
ügyintézés



– Nincs kiszámíthatóság
ma a magyar egészségügyben,
s ez a legnagyobb és elsô
számú probléma – mondta a
Soproni Közéletnek adott in-
terjújában prof.  dr. Baranyai
Tibor fôigazgató fôorvos. 

– Márpedig ha nincs kiszá-
mítható finanszírozási rend-
szer, nem lehet stratégiát ké-
szíteni, tervezni, humánerô-
forrást menedzselni. De szö-
gezzük le máris: ez a helyzet
részben köszönhetô a mosta-
ni reformnak, ugyanis Magya-
rországon a rendszerváltás
óta kiszámíthatatlanságra
vannak kárhoztatva az egész-
ségügyi intézmények. Koráb-
ban, 1993-ig feladatarányos,
fix finanszírozás jellemezte
az egészségügyi rendszert,
aztán teljesítményarányos fi-

nanszírozást vezettek be,
vagyis normatív alapon kap-
juk a szolgáltatásért a pénzt.
Súlyos gond azonban, hogy a
jelenlegi forráselosztás kö-
szönô viszonyban sincs szá-
mos beavatkozásnál a ráfor-
dítással. Ez az egyik súlyos
probléma.

– A laikus számára úgy
tûnik, az egészségügy feneket-
len kútként képes elnyelni
minden pénzt, elsôsorban az
adófizetôk járulékait. Ennél
nyilván árnyaltabb, ugyanak-
kor bonyolultabb is a valóság.

– Valóban. Elôször is: a po-
litikának el kell döntenie,
mennyit szán az ország egész-
ségügyére, vagyis a forráste-
remtés a másik nagy kérdés,
s ezt a forrást kezeli az Or-
szágos Egészségbiztosítási

Pénztár (OEP). Azt, hogy egy
ország mennyit szán az egész-
ségügyi ellátásra, a GDP szá-
zalékában mérik világszerte,
s az Európai Unióban, a kon-
vergenciaprogram kereté-
ben, ezt 8,2 % közelében ha-
tározzák meg. Az úgynevezett
Egészségügyi Alapban azon-
ban nem az alap-, járó- és fek-
vôbeteg-ellátásra fordított
összeg szerepel, hanem olyan
tételek, mint például a rok-
kantnyugdíj, a táppénz, tehát
az egészségügyi ellátásra for-
dított összeget ki kell tisztíta-
ni az alapból. Ha ezt megtesz-
szük, akkor Magyarországon
a GDP 4 százaléka alá csúsz-
tunk. A forrás jelentôs részét
valóban a járulékok teszik ki,
de a fô probléma, hogy nem
mindenki fizet járulékot,

vagy nem mindenki után fi-
zetnek úgy járulékot, ahogy
azt kellene. A forrásterem-
tésnél nemcsak a járuléko-
kat kellene figyelembe venni,
hanem a tôkehozadékból is
be kell forgatni az egészség-
ügyi ellátásra, az adóbevéte-
lek egy része az OEP kasszá-
ba kell, hogy kerüljön. De ez
már olyan szintû társadalmi
probléma, ami messze túlmu-
tat a soproni kórház falain.

– Említette, hogy három és
fél problémát tud ma felso-
rolni. A kiszámíthatatlansá-
got és forrásteremtést már
érintettük.

– A harmadik nagy gondot
abban látom, hogy túl sokfe-
lé osztják az egyébként is
kevés pénzt. Mind orvosszak-
mailag, mind gazdaságilag

6 �� Soproni KÖZÉLET

Tisztán logikai és
szakmai alapon

három és fél problé-
mát nevezett meg a
Soproni Közéletnek

dr. Baranyai Tibor, 
a soproni Erzsébet-

oktatókórház 
fôigazgató fôorvo-
sa az egészségügyi

reform kapcsán.
Ugyanakkor a szak-

ember azt is nyil-
vánvalóvá tette:

átalakításra, racio-
nalizálásra szüksé-

ge van a magyar
kórházrendszernek.

A SOPRONI TANÁCS KÓRHÁZÁNAK EGYKORI FÔBEJÁRATA
ARCHÍV FELVÉTELEN.

Súlyponti kórház 
kiszámíthatatlan helyzetben

FOTÓ: MAGASI DÁVID
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rossz, hogy elaprózódik a
rendszer. Tehát az intéz-
ménybezárások, -összevoná-
sok, a racionalizálás szerin-
tem sem lett volna elkerül-
hetô, bármennyire is fájdal-
mas ez most sokaknak. Csak-
hogy ezekhez a változtatások-
hoz idôre és megfelelô kon-
cepcióra van szükség. Ilyen
gyorsan végrehajtani meg-
nyugtatóan nem lehet, arról
nem is beszélve, hogy a re-
formokhoz pénz kell, hiszen
a megmaradt súlyponti intéz-
ményeket a finanszírozás és
a beruházás oldaláról meg
kellene erôsíteni. Rendkívül
veszélyes a mostani helyzet,
hiszen a súlyponti kórházak
nagyobb feladatot kaptak, mi-
közben a finanszírozásuk
most már lassan egy éve fo-
lyamatosan romlik. Ilyen fe-
lelôsségteljes ágazatban csak
3–5 éves vagy távolabbi stra-
tégiával lenne szabad struk-
turális változtatásokat vég-
rehajtani. Arról nem is be-
szélve, hogy a jelenlegi kór-
házi rendszerben a szétszórt,
több tömbös változat uralko-
dik, a tömbösítés, az új cent-
rumok kijelölése és megépí-
tése volna az elsôdleges fel-
adat. Majd ezek kialakítása
után lehetne a régi elavult
intézményeket bezárni vagy
más feladatra hasznosítani.

– Miért éppen most került
sor a reformra? Most vállalta
be a politika?

– Részben igen, részben
pedig mert tarthatatlanná
vált a helyzet, fôleg a finan-
szírozásban. Ma az adósságál-
lományok miatt törvénysér-
tôn mûködik a kórházak
zöme. A törvény szigorú betûi
szerint az OEP-nek már rég
fel kellett volna mondania
azon kórházak szerzôdéseit,
akik fedezetlen kötelezett-
ségvállalásokkal mûködnek,
de ezt a finanszírozó nem te-
heti meg, hiszen a lakosság
ellátási kötelezettsége elsôd-
leges. Ez a magyar egészség-
ügy 22-es csapdája, amibôl
mindenképpen ki kell mene-
külni.

– Közgyûlési felszólalása
során megdöbbentô számokat
ismerhettek meg a képvise-
lôk. Kiderült, hogy több bete-
get kell ellátni súlyponti kór-
házként kevesebb pénzbôl, s
elhangzott az is, sokkal keve-
sebb szakdolgozóval. Adódik
a kérdés: eddig voltak sokan,
vagy most vannak kevesen?

– Most vagyunk kevesen,
még ha a látszat szerint így is
jó, hiszen mûködik a kórház.
A szakmai ajánlás szerint
másfélszer ennyi szakdolgo-
zóval kellene mûködnünk.
Mondok egy közérthetô pél-
dát: ügyeleti idôben a sebé-
szeten például huszonöt
beteg jut egyetlen nôvérre.
Aki volt már beteg, tudja,
hogy ez mit jelent. Másik na-
gyon aktuális probléma az
európai munkaidô-normatí-
vákhoz való igazodás, amely-
ben mulasztásos helyzetben
vagyunk.

– Elkeserítô adat, s akkor
a minôségrôl s az ellátás szín-
vonaláról még nem is beszél-
tünk…

– Mint említettem, a raci-
onalizálás elkerülhetetlen-
né vált. A legfontosabb célki-
tûzés és elvárás az Európai
Unióban az egészségügyi el-
látás terén a megfelelô mi-
nôség és eredményesség, a
költséghatékonyság a ráfordí-
tás minimalizálása mellett.
Csakhogy ehhez lényegesen
több forrás és megfelelôen
karbantartott finanszírozás
szükséges. Most közel hetven

szakdolgozó, minôsített orvos
áll például sorban a soproni
kórház elôtt állásért. Súly-
ponti intézményként fel is
kellene vennem ôket, hogy
megfeleljek a szakmai elvá-
rásoknak, a minimumköve-
telményeknek. De mibôl fi-
zessek nekik bért? A jelenle-
gi rendelkezésre álló bértö-
meg még arra sem elég, hogy
alacsony, megszégyenítô bé-
rezés mellett minden meglé-
vô státuszt betöltsünk. Az a
borzasztó, hogy nincs e tekin-
tetben sem kiszámíthatóság,
nem tudunk tervezni s megfe-
lelôen cselekedni. Vélemé-
nyem szerint ennek a tartha-
tatlan állapotnak változnia
kell, azonban most nem tud-
juk, hogy mit hoz a jövô.

– Az világos, hogy a kórház-
rendszer óriási gondokkal
küzd. Mit fog ebbôl tapasztal-
ni a soproni és a kapuvári
beteg?

– Reményeink szerint
minél kevesebbet. Aki sür-

gôsségi ellátásra szorul, az
azonnal megkapja a legma-
gasabb szintû szakmai ellá-
tást. Kivétel nincs – erre a
megfelelô forrás is rendel-
kezésünkre áll. A halasztha-
tó beavatkozásoknál azonban
valószínûleg nôni fog a vára-
kozási idô. Ez elkerülhetet-
len, hiszen az orvosoknak szi-
gorúan be kell tartani a tel-
jesítménykorlát kereteit:
olyan tevékenységet hosszú
távon végezni lehetetlen,
amit a finanszírozó nem térít
meg. A nyugat-európai orszá-
gokban az ellátási területhez
tartozó önkormányzatok az
ellátott betegek arányában
hozzájárulnak az intézmény
fenntartásához, mûködésé-
hez, de ez nálunk még nem
megoldott. Ebben a helyzet-
ben el lehet képzelni, mekko-
ra etikai és morális terher

hárul az orvosokra és szak-
dolgozókra, akik arra esküd-
tek fel, hogy minden hozzájuk
forduló betegen segítenek.

– Tud valami reménykeltôt
is mondani?

– A reformhoz pénz kell és
idô. Amit most látunk ebbôl
a folyamatból, az csak egyet-
len lépés. Kismarton hason-
ló nagyságú kórháza tízszer
annyi pénzbôl gazdálkodik,
mint mi. Ilyen szintre csak
évek hosszú során juthatunk

el. A jelenlegi finanszírozási
szint minimum kétszeresére
lenne szükség ahhoz, hogy az
egészségügyi ellátórendszer
konszolidálódjon. Mi a ma-
gunk részérôl eddig is min-
dent megtettünk azért, hogy
az ellátást optimalizáljuk, s
eközben mind a gyógyítás-
ban, mind a hotelszolgálta-
tásban minôségi ellátásra tö-
rekszünk. Az önkormányzat
mellettünk van, a városveze-
tés érti a gondjainkat és segít
is azok megoldásában. A jó
együttmûködés eredménye-
ként a kórházunk pénzügyi
helyzete még stabil, a sopro-
ni kórháznak egyetlen kifi-
zetetlen számlája sincs, de
minden tartaléka elfogyott,
így a jövôben csak az OEP
által finanszírozott eseteket
tudjuk ellátni.

N. M.

„AA ppoolliittiikkáánnaakk  eell  kkeellll  ddöönntteenniiee,,  
mmeennnnyyiitt  sszzáánn  aazz  oorrsszzáágg  eeggéésszzssééggüüggyyéérree..



A legfiatalabb képviselô
– Nagy váltást jelentett

elsô gyerekünk, Boldizsár
megszületése, de megszok-
tuk az új „rendszert”. Elôtte
a munkát nemcsak a bizott-
sági és frakcióülésekkel, de

a sporttal is össze kellett
egyeztetnem, és most 

– immár kétgyermekes
édesapaként – ismét 

a tanulást tûztem ki célul 
– mondta el Németh Imre,

a legfiatalabb képviselô 
a Közéletnek.

Németh Imre a legfiata-
labb képviselô a soproni köz-
gyûlésben, és már második
ciklusát tölti. 1990-ben, máso-
dikas középiskolásként a
táncklubban ismerkedett
meg Kalmár Istvánnal és
Hruby Józseffel. – Mindannyi-
an beléptünk a Soproni Kö-
zépiskolások Körébe, azaz a

SOKK-ba, késôbb pedig már
a Baloldali Ifjúsági Társulást
alapítottuk meg – mesél a
múltról Németh Imre. – 1994-
tôl 1998-ig az ifjúsági albi-
zottságban dolgoztam, ekkor
belekóstolhattam az önkor-
mányzati munkába.

A képviselôt mindig is a
sport és az informatika érde-
kelte. Az elôzô ciklusban fô
feladatának tekintette az
elektronikus városprojekt ki-
dolgozását. Informatikai ve-
zetôként dolgozik a Sopron
Holdingban. Munkája össze-
tett: a cég teljes vállalatirá-
nyítási rendszeréért, a szer-
verek és az informatikai há-
lózat mûködéséért felelôs, de
a telekommunikációs eszkö-
zök üzemeltetése is az ô fel-
adatköre. – Sokáig aktívan
sportoltam is, fociztam az
SVSE csapatában. A gyere-
kek érkezésével errôl azon-
ban le kellett mondanom,
ennyi mindent már képtelen-

ség volt összeegyeztetni. El
kellett döntenem, mi a fontos.
Vasárnap esténként azért
még összejövünk a barátok-
kal egy-egy meccs erejéig. És
persze ha tehetem, szívesen
járok síelni, snowboardozni
a közeli osztrák lejtôkre. Most
új tervet tûztem ki, szeretnék
tanulni, továbbképezni ma-
gam. Intenzíven tanulom az
angol nyelvet, szeptembertôl
pedig a Corvinus Egyetem ve-
zetésszervezés szakán szeret-
nék tanulni.

– A gyerekek érkezése
nagyban felforgatta mindket-
tônk életét, hiszen felesé-
gemmel, Katival addig ket-
ten, szabadon éltünk – foly-
tatja a képviselô. – Ha úgy
gondoltuk, felkerekedtünk
és mentünk, amerre kedvünk
tartotta. Ez mára némileg
korlátozódott, hiszen már
második fiunk, Benedek is
megszületett.

C. V.

Amikor együtt a család

- Igyekszem elôre, okosan ter-
vezni a napomat, de persze
közbejönnek „ad hoc” dolgok,
amik felborítják a napirende-
met – mondta el a képviselô.
- Azt a kis szabadidôt, ami es-
ténként rendelkezésünkre áll,
igyekszünk együtt tölteni.
Ilyenkor csatlakozom csalá-
domhoz és együtt sétálunk,
fagyizunk, vagy kimegyünk
valamelyik parkba, játszótérre.

Tipikus Vízöntô

- Vízöntô lévén gyûjtögetô
típus vagyok, nem szívesen
dobok ki dolgokat – árulta el
Németh Imre. – Sok mindent
gyûjtök, nagyon szeretem pél-
dául a tollakat. Rengeteg tol-
lam van otthon és az irodá-
ban is.
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– A gimnázium után orosz-
angol szakos tanári pályára
készültem, de nem vettek fel.
Akkor nagyon elkeseredtem,
de a növényvédelem, mely-
lyel a sikertelen felvételi
után kapcsolatba kerültem,
már-már az életem értelmé-
vé vált – emlékezik vissza
Varga Mária. – Gazdag és cso-
dálatos pályára gondolok
vissza, ugyanakkor örömöt je-
lent, hogy ismereteimmel
mind a mai napig segíthetem
a soproniakat és az ország tá-
voli helyeirôl az érdeklôdô-
ket. Immár húsz éve adok
szaktanácsot a kertészettel
vagy szôlészettel foglalkozók-
nak, és tartom a kapcsolatot
a környék borászaival. Egy
1998-ban telepített szôlô nö-
vényvédelmi elôrejelzô-rend-
szer megvalósulásánál bá-
báskodtam és évekig készí-
tettem a védekezési javasla-
tokat. Azt gondolom, hogy
ebben a városban mindenki
ismer, akinek kertje vagy egy
cserép különleges virága van. 

– Szívesen gondolok a
Keszthelyen töltött két évre.
A növénykórtan professzora
szigorú, távolságtartó ember

volt, ugyanakkor észrevette,
ha valakinek érdeklôdés csil-
log a szemében. Jó kapcso-
latba kerültünk, és ô talán fi-
atalon elvesztett édesapámat
is pótolta. 

A felsôfokú technikum be-
fejeztével Varga Máriának
munka után kellett néznie.
Ekkor került a megyei nö-
vényvédô állomásra, ahol
nyugdíjazásáig dolgozott. Idô-
közben Mosonmagyaróváron
agrármérnöki diplomát,
majd növénykórtanból dok-
tori címet szerzett Keszthe-
lyen. – Különbözô beosztá-
sokban tevékenykedtem a nö-
vényvédô állomáson, de a
legérdekesebbek számomra
mindig a növényi betegségek
voltak. A sors iróniája, hogy
„növénykórtanos” soha nem
lehettem, mert az állás folya-
matosan be volt töltve. Nyug-
díjazásom után visszahívtak,
mert a kórtanos megbetege-
dett, így négy évig nyugdíjas-
ként végezhettem azt, amit
mindig is szerettem volna.

– A képviselôi munkával
kapcsolatban azt vallom:
attól, hogy valaki képviselô
lesz, nem válik politikussá.

Nem biztos, hogy minden té-
máról véleményt kell formál-
ni, mert az ember úgysem ért
mindenhez. Amiben azonban
segíteni tudja az embereket,
abban kötelessége kiállni.
Amikor elvállaltam a felké-
rést, csak azért tettem, mert a
kereszténydemokraták keres-
tek meg. Két – már elhunyt –
pap volt a családunkban,
akiknek a tisztességet, huma-
nitást és az emberi értékek
tiszteletét köszönhetem. Ôk
voltak a példaképeim, és úgy
éreztem, hogy megszólítottak. 

A képviselôi tiszteletdíját
közösségi célokra költi a kép-
viselôasszony. Egyik részét a
bánfalvi templomnak adomá-
nyozza, a másikat pedig virá-
gokra költi, melyet a körzet
lakói kapnak meg. – Siker-
ként könyveltem el a napok-
ban, hogy a város tízéves
problémáját sikerült megol-
dani: a régi munkahelyem
magas nyomású gépével kör-
nyezetbarát módon kezeltük
Sopron vadgesztenyefáit az
aknázó moly ellen.

Számtalan elfoglaltsága
mellett – hiszen országos
szaklapokba ír cikket, a ker-

tészet-szôlészet honlapra is
ír és persze saját kertjét gon-
dozza – Varga Mária sütni és
fôzni is szokott. Választókör-
zetében tartott találkozókra
szívesen készít különbözô
ínyencségeket, a túrós rétese
például sokak kedvence. C. V.

Néhány szó 
a magánéletrôl...

Varga Mária arról is neve-
zetes, hogy – mint tréfásan
megjegyzi - ô volt Sopron leg-
öregebb „elsô körös” meny-
asszonya. - Ötvenhárom éve-
sen mentem férjhez, egysze-
rûen azért, mert késôn talál-
tam meg az igazit. Harminc-
három évesen úgy éreztem,
hogy nem jön el az az ember,
akivel összekötném az élete-
met, ezért magamhoz vettem
egy kislányt, a hároméves Zsu-
zsit az állami gondozottak
közül. Ô magányos, félrehúzó-
dó, magának való gyerek volt,
soha senki nem látogatta.
Éppen emiatt nekem is meg
kellett küzdenem, hogy elfo-
gadjon. Boldog vagyok, mert
tudom, hogy ô is jól érezte
magát velünk. Zsuzsinak már
saját családja – és egy tízéves
kislánya – van, de a mai napig
örömmel jön haza a mi ottho-
nunkba.

– Attól, hogy valaki
képviselô lesz, még nem

válik politikussá és nem kell
hirtelen mindenhez értenie.

De amihez ért, abban
kötelessége állást foglalni
és képviselni azokat, akik

bizalmat szavaztak neki 
– vallja Varga Mária. A Fidesz
képviselôcsoportjának tagja

nyugdíjas éveiben is aktív,
ma is sokan kérnek tôle

növényvédelmi tanácsot.

A kert 
az élete
A kert 
az élete
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Bánfalva a Besenyô úttól
Brennberg felé, az Ady
Endre út fele, a régi, klasszi-
kus Bánfalva, Brennbergbá-
nya, Ó- és Újhermes, Görbe-
halom - mindez a közigazga-
tásban a 14-es választókörzet
néven ismert. Varga Gyula

már a harmadik ciklusban
mondhatja „magáénak” az itt
élôk problémáit. Megkönnyí-
ti a helyzetét, hogy 2002 óta
településrészi önkrományzat
segíti a munkáját, nehezíti
azonban a dolgot, hogy az
ezzel járó 2–2,5 millió forint-
nál sokkal többre

lenne szükség. Tavaly példá-
ul 130 különbözô számlára
utalták át ezt az összeget...

– Civil szervezeteket is tá-
mogattunk, segítettük az is-
kolát, de igyekeztünk áldoz-
ni a környék szebbé tételére
is, hogy az itt élôk jobban
érezzék magukat – mondja
erre Varga Gyula, aki az
MSZP padsoraiból politizál,
de nem tagja a pártnak. „Bal-
oldalinak vallom magam,
ugyanakkor támogatom az
egyházat, s hívô emberek va-
gyunk” – mondja errôl. A kör-
zetében élôk jól ismerhetik:
egyrészt mert családjával
együtt ô is itt él, másrészt a
ciklusok alatt volt idejük
megtapasztalni érdekérvé-
nyesítô munkáját. De ismer-
hetik régebbrôl is, hiszen a
rendszerváltás elôtt öt éven
át ugyancsak ennek a körzet-
nek az ügyeit intézte tanács-
tagként.

– A körzetben elsôsorban
az utak állapota jelent prob-
lémát. Ráadásul a neuralgi-
kus közterületek nem városi
fenntartásúak, így nehéz a
gondok orvoslása – fog az

elemzésbe a
képviselô. 

– Ilyen a
Bánfalv i
út példá-

Varga Gyula már a harmadik ciklusban
képviseli a 14-es választókörzet érdekeit 

a közgyûlésben. Nincs könnyû dolga, hiszen
a brennbergbányaiak, az ó- és újhermesi-
ek, a görbehalmiak, valamint a bánfalvi-

ak egy részének, vagyis a falusias környe-
zetben élôk mindennapi gondjait kell

megoldania – a város képviselô-
testületében.
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Falusi gondok 
a városban
Falusi gondok 
a városban
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ul, ahol a parkoló autók miatt
nehéz a közlekedés. Szônye-
gezésre szorul ez az útsza-
kasz, aszfaltozásra pedig a
sokat emlegetett Ady Endre
út. Hogy jót is mondjak: az
élelmiszer-ellátás – jó ideje
már Brennbergben is – kivá-
ló, ahogy a tömegközlekedés
is. Kivéve persze Ó- és Újher-
mest, ahová még a busz sem
jár. Óhermesen ugyan javí-
tották tavaly a felvezetô utat,
de továbbra is problémás a
Brennbergbôl kivezetô rész.

Görbehalom kedves telepü-
lés, ahol egyre több a nyara-
ló, Brennbergbányán pedig
érezhetô a szemléletváltás.
Sokan tulajdonba kerültek
ott, ahol eddig bérlôk voltak,
s ez meglátszik a portáikon is.
Közel tízmillió forintot köl-
tött az elôzô négy évben az
önkormányzat a tulajdoná-
ban lévô brennbergi temp-

lomra, most várjuk, hogy a
városplébánia is megtegye,
amit megígért: a padok elekt-
romos fûtését kell még meg-
oldani.

Bakó Józsefné a körzetben
él és ott is dolgozik. Sokan
ismerik, hiszen ô üzemelteti
a Besenyô utcai és a brenn-
bergi élelmiszerboltot.

– Varga Gyula képviselô
munkájával teljes mértékben
elégedett vagyok, s tudom,
hogy a körzetben élôk többsé-
ge ugyanígy gondolkodik. Sok

mindent tett már a körzeté-
ért, bármikor fordulhatunk
hozzá, a lakossági bejelenté-
seknek mindig utánajár.
Saját példám is ezt igazolja.
Annak idején, amikor Brenn-
bergbánya élelmiszerbolt
nélkül maradt,  a képviselô
keresett meg vállalkozókat.
Addig-addig agitált, míg újra
lett bolt Brennbergben… ��

EU-szemét-EU
„Vigyázó szemetek…!” – hangzott a költô forradalmi szava,
s mi nemcsak Párizsra vetettük a szemünk, hanem egész Nyu-
gatra. Vérünket is hullattuk érte, ha kellett, hittünk abban, hogy
majd onnan jô a segítség… És amikor az orosz igát leráztuk
magunkról, emelt fejjel kopogtattunk annak az Európának a
kapuján, amelyben mindig is otthon voltunk. Most mégis
kegynek tûnt a bebocsáttatás, s amit az olykor átláthatatlan
segélyekben kapunk, az újabb miheztartást követel tôlünk.  Jön-
nek a szabályzók, a kvóták, a gabonastop, a marhastop… És
jön a szemét. Szó se róla, elég nagy gödör a Kárpát-meden-
ce, de abban biztosak lehetünk, hogy amikor az Úr jókedvében
megteremtette, inkább Paradicsomnak szánta, mintsem sze-
métdombnak. Ezt mi tudjuk. Úgy tûnik, a hajdani vasfüg-
gönyön túliak nem igazán. Bízzunk abban, hogy csak oktala-
nok és nem rosszindulatúak. Mert ôk aláírták az ilyen-olyan
környezetvédelmi szerzôdéseket, tehát tudniuk kell, hogy mi
minôsül szemétnek, s azt is, hogy a fogyasztói társadalom hul-
ladékát miként kell megsemmisíteni. Mégis: vannak, akik ki
akarnak bújni a törvény szövedéke alól, vagy tán a haszonelv
diktálja, hogy inkább hazánkat nézik szemétdombnak, s a
pénztelenséget kihasználva ide hordják mocskukat? Most,
amikor buján zöldül a természet, amikor virágruhába öltöz-
tek a fák, amikor színpompában díszlenek hegyek-völgyek, ud-
varok, nem árt, ha bekukkantunk csörgedezô patakjaink med-
rébe, zöldülô lombok alá, gyûjtjük a más elszórt lomját, s még

idejekorán álljt parancsolunk a sze-
méthordónak! Miközben magunk

is menetelünk Európával…

Surbán

A hermesi ôrs

A képviselônek szívügye a hermesi volt határôrôrs sorsa. Egy-
kor ô volt itt az építésvezetô, de a jobb sorsra érdemes, csodála-
tos környezetben álló épületet csak alig néhány évig használhat-
ták az egyenruhások. Hosszú ideje üresen áll, s bár a tulajdonos
Belügyminisztrérium pályázatot írt ki hasznosítására, eredményt
ez sem hozott. Volt ugyan eredményes pályázat, de mivel a telek
tájvédelmi terület része, a megvásárlásnak jogszabályi akadálya
van, magántulajdonba nem kerülhet, banki kölcsönbôl nem finan-
szírozhatók az átalakítások költségei – ha még oly jók is az elkép-
zelések. Varga Gyula azonban továbbra is feladatának tekinti,
hogy az egykori ôrsöt megmentse a pusztulástól.
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Négy cikluson keresztül
volt önkormányzati képvise-

lô dr. Schwarz Mária, aki
napjainkban teljes energiá-

ját és tudását ismét csak 
a gyógyítás szolgálatába

állította. Az ôsi soproni
családból származó doktor-

nô képviselôsége idejébôl
jóra és rosszra egyaránt

emlékszik, de a legfonto-
sabbnak azt tartja, hogy az

emberek bizalmát mindig
kiérdemelje.

– Miért vetett véget politi-
kusi pályájának, hiszen válasz-
tókörzetében háromszor is si-
került egyéni listán bejutnia
a képviselô-testületbe? Nép-
szerûnek mondhatta önmagát.

– Így igaz, három ciklus-
ban mindig sikerült megvá-
lasztatnom magam. A Keresz-
ténydemokrata Néppárt tá-
mogatásával indultam eze-
ken a választásokon. Negyed-
szer azonban a Fidesz–KDNP
közös listáján jutottam be.
Nagyon nehéz volt helytállni
a közügyek szolgálatában, de
elmondhatom, az éjjel-nap-
pali állandó készenlét ellené-
re sem fáradtam bele ebbe a
munkába. Amiért mégis úgy
döntöttem, befejezem, abban
nagy szerepet játszott, hogy
egyre inkább úgy éreztem,
másoknak is teret kell adni,
hadd lássák ôk is, másként,
más szemmel, hátha többet
tudnak tenni. Meg aztán a
gyógyítás is hiányzott. Nem
mintha képviselôként mel-
lôztem volna a hivatásomat.

Csakhogy nagyon nehéz volt
a két dolgot együtt csinálni.
Fôleg akkor, ha az ember
mind a kettôben a tôle várha-
tó legjobbat akarja nyújtani.
Azt hiszem, a családomtól
vettem el az idôt elsôsorban,
amit ôk persze nagy türelem-
mel viseltek.

– Mi az, amire szívesen és
örömmel emlékszik vissza, és
mi az, ami szomorúsággal, eset-
leg indulattal tölti el ma is?

– Kétségtelen, voltak szép
feladatok, mint például a szo-
ciálisan rászorulókon segíte-
ni, vagy lakáshoz juttatni
nehéz körülmények között élô
nagycsaládosokat. Az új ját-
szóterek építése vagy a régi-
ek karbantartása is hálás fel-
adat, mert sok kisgyermek-
nek okoz vele örömet az
ember. Sopron élhetôbb vá-

rossá fejlesztése is elégedett-
séggel tölti el a környezetéért
tenni akarót. Nem is beszél-
ve a kórház, a szociális intéz-
mények támogatásáért törté-
nô lobbizásról. Azonban
akadtak ügyek, amelyek ma
is megfájdítják a szívemet,
mint például az iskolák meg-
szüntetése, vagy leginkább a
város drámai pénzvesztése a
Globex-botrány kapcsán. Ál-
talában is kifejezetten rosszul
éreztem magam, amikor a po-
litikai együttmûködést az est-
leges kompromisszumok he-
lyett a személyeskedés vál-
totta fel a közgyûlésben.
Ennek ellenére haraggal ma
sem gondolok senkire, sôt,
egykori képviselôtársaimmal,
pártállástól függetlenül, jó
kapcsolatokat ápolok ma is.

Kuntz Zoltán

Visszatért hivatásához, 
a gyógyításhoz
Visszatért hivatásához, 
a gyógyításhoz

DR. SCHWARZ 
MÁRIA:
POLITIKUSKÉNT 
A VÁROSLAKÓKAT 
SZOLGÁLTA

DR. SCHWARZ 
MÁRIA:
POLITIKUSKÉNT 
A VÁROSLAKÓKAT 
SZOLGÁLTA

Dr. Schwarz Mária vallja, a politizálás izgalmai után bôven kár-
pótolják a gyerekek, hiszen a gyógyításuk feladata tölti be minden-
napjait. Az Arany János utcai MÁV-rendelôben és a Tómalom utcai
Fogyatékos Gyermekek Otthonában látja el teendôit. Negyvenöt éve
él az orvosi hivatásnak. 1962-ben végzett Budapesten, a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetemen. Gyermekszakorvosi képzettsé-

gét már a soproni kórházban szerezte meg. A sok-sok év alatt több
ezer gyermeknek segített, de a legnagyobb öröm számára, amikor
valamikori kis páciensei szülôként hozzák vissza saját csemetéiket.
Némi társadalmi közszereplést is megôrzött, hiszen a Szociális Fog-
lalkoztató Felügyelôbizottságának tagja. Teljes életet él azáltal is,
hogy több idôt fordít régi kedvtelésére, a zenére. Orgonán és zon-
gorán is játszik, de az éneklés sem áll távol tôle. Náluk ez családi
hagyomány.

A gyerekek kárpótolják
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„Magyarországért” feltámadási zarándoklat
A tavalyihoz hasonlóan

idén is ökumenikus részvé-
tellel zajlott a „Magyaror-

szágért” feltámadási menet
Sopronban, amely húsvétkor
Tihanyból indult és pünkösd-

kor érkezik az erdélyi
Csíksomlyóra úgy, hogy
közben a határon kívüli

magyarlakta területeken is
áthalad.

Idén elôször Sopron hiva-
talosan is fogadta a zarán-
dokmenetet. A város Fô
terén, a Szentháromság szo-
bornál Firtl Mátyás, Sopron
országgyûlési képviselôje és
Rádonyi László önkormány-
zati képviselô szólt arról,
hogy Sopronnak az 1921. évi
népszavazáskor kinyilvání-
tott hûsége ma is érvényes,
hiszen a mai utódokban is él

az a felelôsség, amely emlé-
keztet arra, hogy a többi ha-
táron kívül rekedt magyar-
nak nem adatott meg a nép-
szavazás lehetôsége. Sopron
a 2004. évi népszavazáskor is
kiállt a határon túli magyar-
ságért – emlékeztetett Firtl

Mátyás, aki egy Márton Áron-
idézettel bocsátotta útjukra a
zarándokokat a soproni Fô
térrôl. A Kárpát-medence
magyarságának egységét, a
hitben megvalósuló összetar-
tozást hivatott erôsíteni a za-
rándokmenet, amelyhez a

Hûségzászló, a Domonkos-
templom, a Szent Orsolya-
templom, az evangélikus
templom, majd a Fô tér érin-
tésével a Szent György-temp-
lomban tartott szentmisével
csatlakoztak a soproniak.

B. T. É.

SOPRON

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT

(Ady E. u. 10.)
2007. május 12, 13, 19, 20.

JegyelŒvétel, információ: 99/511-209

(PEDAGÓGUSOKNAK 

ÉS EÜ. SZAKDOLGOZÓKNAK

AKKREDITÁLT 

A TANFOLYAM!)

ISMÉTLÔ TALÁLKOZÓ
május 18-án, pénteken, 17 órakor.
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ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET SZÜLETÉSÉNEK
800. évfordulója és az ÉDESANYÁK tiszteletére, 

a soproni civil szervezetek szervezésében
2007. május 5-én, szombaton és 6-án, vasárnap

SZERETETNAPOK,
A DÉVAI ÁRVÁK MEGSEGÍTÉSÉRE.

A rendezvény fôvédnöke:
Dr. Fodor Tamásné, Zsuzsa asszony

PPrrooggrraamm::  55--éénn,,  sszzoommbbaattoonn,,  aa  FFôô  ttéérreenn  
1122  óórrááttóóll::

ÉÉDDEESSSSÉÉGG,,--  VVIIRRÁÁGG,,--  BBOORR  ÉÉSS  AAJJÁÁNNDDÉÉKKSSÁÁTTRRAAKK

� 1155  óórrááttóóll:: NNÉÉPPTTÁÁNNCCFFEESSZZTTIIVVÁÁLL ffeelllléépp::
� a Bánfalvi Kórus 
� a Sopron Táncegyüttes 
� a Pendelyes Táncegyüttes,
� a Petôfi Sándor Általános Iskola 

és Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intéz-
mény néptánc-csoportjai

� Fajkusz Attila és Zenekara.
� 1199  óórraakkoorr::  a Liszt Ferenc Konferencia-

és Kulturális Központban 
SSOOPPRROONNII  CCSSIILLLLAAGGOOKK címmel 
GGÁÁLLAAVVAACCSSOORRAA, amelyet a Magyar Nem-
zeti Gasztronómiai Szövetség – Soproni
Régió VÉDNÖKTÁBLÁS házai prezen-
tálnak.
BBeellééppőőddííjj: 8.000 Ft/fő.
A GGÁÁLLAAMMÛÛSSOORR szereplôi: 
Sopronból indult és itt élô tehetséges
fiatal zenésznövendékek és művészta-
náraik.
FFeellllééppnneekk  NNeemmccssáákk  KKáárroollyy  
ééss  HHûûvvöössvvööllggyyii  IIllddiikkóó  sszzíínnmmûûvvéésszzeekk..

66--áánn,,  vvaassáárrnnaapp,,  aa  FFôô  ttéérreenn
� 99  óórraakkoorr:: a városháza parkolójából

indul a SSZZEERREETTEETTNNAAPPII  BBIICCAAJJTTÚÚRRAA
� 1100  óórrááttóóll:: ÉDESSÉG-, BOR- ÉS AJÁN-

DÉKSÁTRAK
� 1155  óórrááttóóll:: NÉPTÁNCFESZTIVÁL
SSzzeerreeppllôôkk::

� a Soproni Gospel Együttes
� a DÉVAI ÁRVÁK EGYÜTTESE,
� a szombathelyi Ungaresca 

Táncegyüttes
� az Undi Horvát Tánccsoport
� a Sopron Táncegyüttes,
� a Pendelyes Táncegyüttes
� a Kópházi Tamburások
� a Szanyi Bokréta
� a Szili Hagyományôrzô Táncegyüttes
� a gyôri Rábca Táncegyüttes
� a csornai Pántlika Táncegyüttes
� a Soproni Testvériség Táncegyüttes
� valamint Fajkusz Attila és Zenekara.

� 99..3300 óórraakkoorr:: Szentmise a Szent Mihály-
templomban, BÖJTE CSABA ferences szer-
zetes, a dévai árvák igazgatója részvéte-
lével.

� 2200  óórraakkoorr:: TTÛÛZZIIJJÁÁTTÉÉKK, majd UUTTCCAABBÁÁLL.

ADJ SZÍVESEN, ÉS LELD ÖRÖMÖD A JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYEKBEN!

Minden rendezvényen adományokat gyűjtünk 
a dévai árvák javára!
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ÚJ KAMARAI TITKÁR

2007 áprilisától Kocsi János
utódaként Kováts Árpád ka-
pott megbízatást a Sopron
Megyei Jogú Városi Keres-
kedelmi és Iparkamara tit-
kári feladatainak ellátására.
A kamara új titkára 32 éves,
nôs, egy fiúgyermek édesap-
ja. A Berzsenyi Dániel Ta-

nárképzô Fôiskolán angol
nyelvtanári diplomát szer-
zett, majd a Külkereskedelmi
Fôiskolán szakközgazdászi
oklevelet kapott. Elôzô mun-
kahelyein tapasztalatokat
gyûjtött mind a magánszek-
tor, mind a közigazgatás mû-
ködésérôl, jelentôs nemzet-
közi és regionális kapcsola-
tokkal, pályázatírási ismere-

tekkel bír. Igazi kihívásnak
tekinti azt, hogy a közel 160
éve alapított elsô magyaror-
szági kamara utódszerveze-
tében dolgozhat. 

– Szeretném folytatni azt
a munkát, ami a Soproni Ke-
reskedelmi és Iparkamarát
a napi politikától mentes,
önálló gazdasági önkormány-
zattá tette – mondotta Kováts
Árpád. – Rendkívül fontos-
nak tartom a kamara szolgál-
tató jellegének erôsítését, a
tagság elégedettségének nö-
velését, annak érdekében,
hogy szervezetünk a Sop-
ron–Fertôd kistérség gazda-
sági életének megkerülhetet-
len tényezôjévé váljon.

VÁLTOZIK A TEÁOR:
SEGÍT A KAMARA IS

2008. január 1-jétôl Magya-
rországon ismét változik a
TEÁOR, a tevékenységek egy-
séges ágazati osztályozási
rendszere, és ez sok százezer
vállalkozást érint. A változás
oka, hogy alkalmazni kell az
idén januárban hatályba lé-
pett új uniós osztályozást. A
Központi Statisztikai Hivatal
– amely a központi nyilván-
tartást vezeti a TEÁOR-szá-
mokról – honlapján részletes
segítséget és könnyen kezel-
hetô módszert ad a vállalko-
zásoknak az új szakágazati

önbesorolás elvégzéséhez. A
Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara, hogy segítse a
gazdaság szereplôinek a
TEÁOR '08-ra való átállást,
felvette saját honlapjára
(www.svkik.hu) a KSH eléré-
si lehetôségét.

KAMARAI

RENDEZVÉNYEK

GAZDASÁGI FÓRUM: SOPRON
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA
A Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara és a Sopron és
Vidéke Ipartestület fórumot
szervez a vállalkozóknak
május 10-én, csütörtökön 17
órakor a kamara székházá-
ban (Sopron, Deák tér 14.).
Meghívott vendégek: dr. Fodor
Tamás polgármester, dr.
Simon István és Havas András
alpolgármesterek.

INNOVÁCIÓ ÉS A GAZDASÁGFEJLESZ-
TÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
Elôadó: dr. Parragh László, a
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke.

Idôpont: május 8. kedd, 17
óra.

Helyszín: Pannonia Med
Hotel.

INDIAI ÉRDEKLÔDÉS

SOPRONBAN

India budapesti nagykö-
vetségének kereskedelmi ta-
nácsosa, R. S. Srinavas a ka-
mara meghívására kétnapos
látogatáson tájékozódott a
város gazdasági – elsôsorban
a befektetési, természet-
gyógyászati – lehetôségeirôl.
Megbeszélést folytatott a ka-
mara vezetôségével, a polgár-
mesterrel, vállalkozókkal és
a kórház vezetôivel.

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

„Szót kér a gazdaság”

TÁRGYALÁS A KAMARÁBAN
AZ INDIAI KERESKEDELMI TANÁCSOSSAL
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Ha a nôk összefognak, sze-
retettel, gondoskodással segí-
tik azokat, akiket nem a
napos oldalra teremtett az
Isten. A nôk azok – tartja a
mondás –, akik mindent ki-
bírnak. Ôk azok, akik ott áll-
nak a haldokló ágyánál, akik
örömmel szenvedik végig a
szülés gyötrelmét, akik gyer-
meket nevelnek, s akik a vi-
tázó, ne adj’ Isten háborúzó
feleket békítik. A gondokat
nem megoldani akarják,
hanem orvosolni, nem meg-
gyôzni, hanem rávezetni a he-
lyes útra, megmutatva az élet
szépségét, emberségét. Szelí-
den, szerényen, apró lépése-
ket tesznek, de azt hihetet-
len erôfeszítéssel, önzetle-
nül. A soproni Soroptimist
Clubnak ma tizennyolc tagja
van. Valamennyien háziasz-
szonyok, családanyák, s hiva-
tásuk mellett arra is fordíta-
nak idôt, hogy rászorult em-
bertársaiknak gyûjtsenek, s
ha arra van szükség, csupán
lelki támaszt adnak a nagybe-
tegnek, máskor pedig a tehe-
tetlen embert ápolják. Nem
látványos dolgok ezek – in-
kább a mindennapi élet gesz-
tusai. Nem is csak gesztusai:
mindez több annál – szolgá-
lat, segítség, emberség. Az,
amire ma a legnagyobb szük-
ség van. Tisztelet, igazság,
egység, kitartás, az idô hasz-
nos beosztása, bizalom, szere-
tet, tanács, szakértelem, alá-

zat, vendégfogadás, barátság,
önzetlenség, viszonosság,
megfontoltság, áldozat, béke
– kulcsfogalmak ezek a szer-
vezet „hitvallásában”.

Annak a szervezetnek a
mindennapjaiban, melyet
Suzanne Noel, amerikai
plasztikai sebész alapított
1921-ben, az elsô nagy világ-
égés után. A klub eszméje
Sopronba 11 évvel ezelôtt ju-
tott el, Szemerics Jánosné
Jutka alapító-elnök segítsé-
gével. Az alapító elnököt
mindezzel svájci sógornôje,
Roselyne Crausaz ismertette
meg, aki a friebourgi klubot
vezette akkortájt.

– Az elmúlt tizenegy esz-
tendôben sok célunkat való-
sítottuk meg – kezdi a vissza-
emlékezést Szemerics János-
né, aki „civilben” védônô, így
mondhatni: vérében van a se-
gítségnyújtás. – Elôször az Er-
zsébet-kerti játszótér beren-
dezéseit ajándékoztuk a
város gyerekeinek, aztán a
Hunyadi-iskola udvarába
szereltettünk fel fából ké-
szült hintákat, mászókákat.
Öt éve a soproni Erzsébet-
kórház gyermekosztályán az
újszülött részleget két gyó-
gyászati eszközzel gazdagí-
tottuk. Évrôl évre megren-
dezzük Szent György-nap kör-
nyékén a jótékonysági ruha-
vásárt, s ezzel párhuzamosan
a játszóházat.

– Természetesen más se-
gélyszervezetek adományai-
nak szétosztásában is segéd-
kezünk – folytatja Szemerics
Jánosné. – Az erdei iskolá-
nak vásároltunk tíz biciklit, s
minden esztendôben kará-
csony elôtt és farsangkor
nagy sütés-fôzésbe kezdenek
tagjaink: a család mellett az
ott tanuló diákoknak is sü-

tünk finomságokat. Mind-
emellett ismerkedünk a nyu-
gati országokban mûködô
társklubjaink munkájával is.
A svéd „soroptimisákat” már
kétszer láttuk vendégül Sop-
ronban. Legutóbb megnéz-

hették a számukra addig is-
meretlen szüretet. Minden-
kinek abban segítünk, ami-
ben szükséget lát: van, aki-
nek a lakáskérvényét intéz-
zük, mást gyógyszerrel látunk
el, ruházzuk a szegény gyer-
mekeket, gondozzuk a beteg
vagy idôs embert – sorolja
Szemerics Jánosné. – De na-
gyobb jótékonysági akciók
szervezésében és lebonyolí-

tásában is örömmel szerepet
vállalunk. Most a „Szeretet
Napok” lesz soron, május 5-
én és 6-án, a Fô téren, hogy a
bevételbôl a dévai árvákat
segíthessük. A Sport utca 3-
ba várjuk azokat az ajándék-

tárgyakat, amelyeket a jóté-
konysági vásáron árusítha-
tunk. Langer Ágnes elnökkel,
dr. Simon Éva alelnökkel va-
lamennyi tagunk vallja, hogy
a nôk a jó ügyek szolgálatára
óriási erôt kapnak. Klubunk
neve is ezt jelenti: Sorores
Optimae, azaz a legjobb nôvé-
rek, más fordításban pedig
„nôvérek a legjobb ügyekre”.

Surbán
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Ezerarcú segítség

A hagyományos irodalmi vagy zenei esteken híres mûvészek is
fellépnek. A bevételt és a Svájcból erre a célra érkezett ezer eurót
a Nagyvárad környéki iskolák támogatására fordították: tíz DVD fel-
vevô-lejátszót, lemezeket és tankönyveket vásároltak és küldtek ki.
A Sopronba érkezett erdélyi gyerekekkel megismertették városunk
mellett Bécset és Gyôrt. Minden november végén vagy december
elején meghirdetik irodalmi pályázatukat Sopron és környéke is-
kolásainak, és a helyezettek komoly pénzjutalomban részesülnek.
Napközis tábort szerveztek a nehéz sorsú családok gyermekeinek,
ahol muzsikálni, táncolni tanultak a nebulók, és megismerkedhet-
tek a számítógép rejtelmeivel is. Az évenkénti jótékonysági bál be-
vételébôl soproni diákok nyári táborozását segítik.

Soroptimist: 
Ha a nôk összefognakHa a nôk összefognak

Ha a nôk összefognak,
csodákra képesek. Ezt

bizonyítja a soproni Soropti-
mist Club, melynek több

mint tíz esztendôs mûködé-
sérôl Szemerics Jánosné

alapító-elnök, a klub tagja
beszélt lapunknak.



16 �� Soproni KÖZÉLET

A grillezés mint egyszerû
és élvezetes ételkészítési el-
járás egyre népszerûbb ha-
zánkban. A grillezett húsok
kevés zsiradékot tartalmaz-

nak, ugyanakkor az eljárás a
nyersanyagokból tökéletesen
kihozza az illatot, az ízt, a za-
matot. A jó grillezéshez ter-
mészetesen idô, türelem és

nagy tapasztalat szükséges.
Alapja a kellô pácolás. A
grillpartira szánt húsdarabo-
kat fûszeres pácba kell he-
lyezni, ami sütés elôtti puhí-
tást és ízesítést jelent, ezáltal
a hús omlós és ízletes lesz,
valamint gyorsabban meg
lehet sütni. A pác lehet szá-
raz vagy nedves, alkalmazása
tarthat pár percig, de akár
több napig is.A pácok savas
hozzávalói a citrusfélék leve,
az ecet és a joghurt, emellett
olajt és fûszereket tartalmaz-
hatnak. A joghurtos pác el-
sôsorban keleti specialitás,
míg az olaj és az ecet medi-
terrán jellegzetesség. A nap-
raforgóolaj semleges íze

miatt a legjobb a pácoláshoz.
Amennyiben erôsebb és fi-
nomabb ízeket kívánunk a
húsnál, halaknál elérni, úgy
nyugodtan használhatunk
extra szûz olívaolajt vagy sze-
zámolajt is. Természetesen
szabad tûzön nemcsak gril-
lezni lehet, hanem süthetünk
nyárson, s készíthetjük éte-
leinket egyéb eszközökben,
bográcsban, diszkoszban is.
Nyársaknál kerüljék az aká-
cot és a fûzfát, mivel ezek
megkeseríthetik az ételek
ízét. Érdemesebb nyársain-
kat kemény fából faragni, me-
lyek aztán többször felhasz-
nálhatók. A grillpartikon
nemcsak a klasszikus grill-

Tavaszváró parázspartikTavaszváró parázspartik
Pár ezer évvel ezelôtt egy darab hús esett

bele a tûzbe, és a ropogós, ízes hús rendkívüli
hatást tett ôsünkre, maradandó élményt

nyújtva számára. A kezdeti próbálkozások
után a nyílt tûzön történô sütés alapvetô

módszere lett a nyersanyagok 
elkészítésének. Az ôsi sütési mód 

napjainkban grillezés, illetve barbecue
néven újra meghódította a világot.

A PÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI: 
a pályázat nyílt, azon életkortól, lakóhelytôl, fog-
lalkozástól függetlenül bárki részt vehet. Hiva-
tásos és amatôr fotósok egyaránt pályázhat-
nak,pályázónként maximum 10 kép küldhetô be.
A zsűri a képeket külön-külön, tehát nem pályá-
zónként értékeli.
A FOTÓPÁLYÁZAT KIÍRÓJA: 
Bormarketing Műhely Kht. 9400 Sopron, Pf.
122., Tel.: 06-99/508-835, fax: 06/99-508-
836, e-mail: info@soproniborvidek.hu
FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 
Pályázni fekete-fehér és színes képekkel lehet.
A fotókat digitálisan, JPEG-formátumban várjuk
(méret: max. 2048 pixel széles vagy magas). A
beküldött képek mellett kérjük a következô ada-
tokat feltüntetni: a készítô neve, a kép címe, 1-
2 mondatos szöveg (magyarázat vagy kommen-
tár a képhez), készítésének helye és dátuma.
ÉRTÉKELÉS: 
A munkákat szakmai bírálók és a Bormarketing
Műhely Kht. munkatársaiból álló zsűri bírálja.
BEMUTATÁS:
A beküldött pályaművek a Soproni Borvidékrôl
szóló fotókiállítás keretein belül kerülnek bemu-
tatásra, mely a hegykôi Tízforrás Fesztivál prog-
ramsorozat része. Idôpont: 2007. július 13– 22.
Helyszín: Tornácos Panzió és Étterem, Hegykô
BEKÜLDÉS: 
A fotókat a foto@kekfrankosnyar.hu címre 
várjuk.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÔ: 
2007. május 31. A képek folyamatosan kerül-
nek fel a www.kekfrankosnyar.hu és a  www.sop-
roniborvidek.hu oldalra.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Nagy Ágnes: 30/336-5360.
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Idén lesz húszesztendôs 
a soproni Danubius Hotels

Szakképzô Iskola és Kollégi-
um, ahol hároméves képzés
során sajátítják el a diákok 

a vendéglátás alapjait.

– Ballagásaink hagyomá-
nyos rend szerint történnek –
mondta Burián György, az in-
tézmény igazgatóhelyettese.
– A végzôsöket az Elit mozi-
ban köszöntik az alsóbb évfo-
lyamosok. A búcsúzók batyut
is kapnak, útravaló szöveg-

gel, majd egy végzôs diák
mond hálás szavakkal köszö-
netet mindnyájuk nevében a
szülôknek, akik gondoskod-
tak iskoláztatásukról. A vég-
zôs osztály virágcsokrokkal
is köszönti az édesanyákat.
A ballagás megható része
után vidám pillanatok követ-
keznek: a diáktársak párso-
ros, „személyre szabott” ver-
sikékkel kívánnak boldog és
sikeres jövôt a búcsúzóknak.
Majd a végzôs osztály vala-
mennyi tagja – az osztályfô-
nökkel együtt – beírja nevét

a Danubius Szakképzô Isko-
la emlékkönyvébe.

Két példa a tréfás versi-
kékre: „Péter a pincérek ki-
rálya/ Büszke széles mosolyá-
ra. /Vendéglátósnak talán el-

veszett,/ De örökké szórja a
vicceket.” 

„Illés onnan jött,/ ahol szü-
letnek az istenek,/ Kapuvá-
ron nincsenek,/ csak tökéle-
tes emberek.”

húsok jelennek meg, hanem
természetesen a házi édes-
ségek, a nyárson sült finom-
ságok, a bográcsban fôttek, a
diszkoszban sültek, a házi sa-
vanyúságok, a jó borok, a
hideg, habzó sörök, a nyak
alá való karcos, de nemes pá-
linkák.
HA A GRILLEZÉS MELLETT DÖNTENEK,
FOGADJANAK EL NÉHÁNY JÓ
TANÁCSOT!

• A parázs az legyen pa-
rázs! Jól izzon és már ne lán-
goljon!

• Füstölt húsárut lehetô-
leg ne grillezzünk, mert a
magas hô hatására rákkeltô
anyagok keletkeznek

• A sovány hús a nagy hô
hatására erôsen kiszárad és
rágós lesz.

• Ne sózzuk meg soha gril-
lezés elôtt a húst, mert az
nedvességet von el a húsból.

• Pácolással a hús különö-
sen aromás és puha lesz.

• A megszenesedett húst
vágjuk le az értékes többitôl,
mert káros anyagokat tartal-
maz.

• A hússzeletet csak egy-
szer forgassuk meg, mert kü-
lönben sok levet veszít.

• Amennyiben alufóliát
használunk, a matt fele néz-
zen a parázs felé!

• A grillezés sikerének
egyik  titka: a hússzelet a rá-
cson lehetôleg azonnal kap-
jon kérget.

• A húsokat nem szabad a
rácson sûrûn egymás mellé
tenni, mert csak párolódnak
és nem sülnek át.

• Minden sütés után tisztít-
suk meg a rácsokat, mert el-
lenkezô esetben a hús átveszi
az elôzô hús ízét, zamatát.

• Sütéskor nyomjuk meg
a hússzeleteket középen uj-
junkkal. Minél puhább a hús,
annál nyersebb.

• A szárnyasoknál késsel

kell bevágni a csontig. Ha a
hús a csont mellett nem áttet-
szô és nem sötét, hanem vilá-
gos rózsaszínû, akkor húsunk
megsült.

• A puha húsok igénylik a
nedvességet, különben sütés
közben kiszáradnak. Különö-
sen fontos ez csirke, hal süté-
sekor.

• A marha- vagy sertéshúst
sütés közben akkor keneges-
sük, ha elôtte savas pácban
álltak.

A jól összeállított és elké-
szített ételválaszték kellô
alaphangulatot teremt ven-
déglátónak és vendégének
egyaránt. Kínálhatjuk a ven-
déget különféle pogácsákkal,
salátákkal, savanyúságokkal.
Készíthetünk ételeket nyár-
son, roston, parázs felett, hoz-
zájuk illô mártásokkal. 

Szabad tûz fölött kondér-
ban kiváló a paprikás krump-
li, a slambuc, a gulyás, a ha-
lászlé, s hosszan sorolhat-
nánk. Az egybensültek után
is biztosan megnyalják ven-
dégeink mind a tíz ujjukat. S
ne feledkezzünk meg az édes-
ségekrôl sem! Bárhogy is
döntsenek, a vendéglátás
öröme lebegjen a szemük
elôtt!

Ehhez kívánnak jó mun-
kát olvasóinknak:

Mészáros Tibor és Voleszák Zoltán
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség

Sopron Régió Éttermi Mesterei

Danubius: három év után jön el 

a búcsú pillanata
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Ötvenedik jubileuma al-
kalmából ünnepi koncertet
ad május 12-én, szombaton
17 órakor a Sopron Város Fú-
vószenekara. A Liszt Ferenc
Konferencia- és Kulturális
Központban Ferenczi Balázs
karnagy dirigálja a születés-

napos együttest. Mûsorukon
szerepel többek között a Ki-
nizsi induló, Brahms I. ma-
gyar tánca, valamint Balázs
Attilának az erre az alkalom-
ra írt mûve, amelynek ez lesz
az ôsbemutatója. A jubiláló
együttesnek és vendégeiknek

május 12-én 19 órakor a város
önkormányzata fogadást ad
a volt megyeháza nagytermé-
ben. Akik a jubileumi kon-
certre nem férnének be, azok
legközelebb a június 1–3-i
Borünnepen hallhatják mu-
zsikájukat a Fô téren. ��

50
éves
fúvós-
zenekar

A tudományos konferen-
ciaturizmust figyelték meg
soproni szakemberek nyuga-
ti szomszédainknál.

Az Austria Center Vienna
konferencia-központban
szervezték meg mintegy
nyolcezer kutató részvételé-
vel az Európai Földtudomá-
nyi Unió ez évi tudományos
konferenciáját. Ide látogat-
tak el soproni szakemberek,

hogy itthon is hasznosítható
tapasztalatokat szerezzenek
a tudományos konferencia-
turizmusról. Dr. Szarka Lász-
lótól, a soproni küldöttség tag-
jától megtudtuk, a tanul-
mányút haszna elsôsorban
abban nyilvánult meg, hogy a

résztvevôk láthatták: a turiz-
mus eme nagy szeletébôl
akkor tud Sopron részesedni,
ha teljesíti a tudományos
konferenciák elvárásait. A
szakemberek egyetértettek
abban, hogy a soproni Liszt-
központ nem elegendô az

ilyen jellegû rendezvények
számára, de kiváló magja
lehet a javasolt konferencia-
negyednek, amely – a világon
egyedülálló módon – a törté-
nelmi belvárosban, a csak al-
kalmanként összeálló termek
együttese révén valósíthatná
meg a funkciókat. Mint is-
mert, a soproni városvezetés
támogatja a belvárosi konfe-
rencianegyed létrejöttét. ��

Tanulmányúton

FOTÓ: KRÁNITZ JÓZSEF

Programajánló 
M Á J U S

� 6-án, vasárnap 9-14 óráig UUnnaa--
lloomműűzzőő  BBaajjnnookkssáágg (sport- és
ügyességi vetélkedők értékes
nyereményekkel alsósoknak,
felsősöknek,középiskolásoknak;
fiúk és lányok részére vegyesen!)
– a GYIK és a KerekErdei Sport-
és Szabadidő Egyesület közös
szervezésében. Információ: Far-
kas Anikó. (99/511-208)

� 8-án, kedden 9-17 óráig MMaa--
ddaarraakk  ééss  ffáákk  nnaappjjaa – 9.00-13.00
Kalmár Sándor biológus előadá-
sai madarakról (Iskolai csopor-
tok előzetes jelentkezését vár-
juk!), 14.00-15.00 CCssoonnddoorr
CCssaabbaa  ééss  RRoossttááss  AAttttiillaa  élőma-
dár-bemutatója, 16.00-tól ÜÜnn--
nneeppééllyyeess  ffaaüülltteettééss a Süni Klub-
bal a GYIK-játszótéren díjátadás
(a madarak és mák napi rajzpá-
lyázat résztvevőinek), freskó-
avatás (a pályázat nyertes raj-
zaiból készült nagyméretű fres-
kók bemutatása) kiállítás (a
madarak és fák napi rajzpályá-
zat résztvevőinek alkotásaiból.
Bővebb információ: Dugovits
Vali vagy Farkas Anikó. (99/511-
208 vagy 511-210)

� 8-tól, keddtől, 15-ig, keddig
kkiiáállllííttááss  lláátthhaattóó  aa  mmaaddaarraakk  ééss
ffáákk  nnaappjjaa  ttiisszztteelleettéérree meghir-

detett rajzpályázat alkotásai-
ból.

� 11-én, pénteken 16 órakor
MMeesseevváárr  mmeesseemmaannóókkkkaall – me-
seszakkör 5-8 éveseknek; téma:
a kicsi és a nagy. Részvétel
előzetes jelentkezéssel! Rész-
vételi díj: 200 Ft/gyerek Infor-
máció: Farkas Anikó. (99/511-
210) 

� 16-tól, szerdától 23-ig, szer-
dáig kiállítás a SSzzeenntt  OOrrssoollyyaa
RRóómmaaii  KKaattoolliikkuuss  ÁÁllttaalláánnooss  IIss--
kkoollaa  ééss  GGiimmnnáázziiuumm IX. osztá-
lyos, angol tagozatos tanulói-
nak munkáiból – Jane Austen
Büszkeség és balítélet című
műve alapján.

� 22-én,kedden HHaalláásszz  JJuuddiitt  HHíívvdd
aa  nnaaggyymmaammáátt  ccíímműű  kkoonncceerrttjjee  10
és 16 órakor. Belépődíj elővé-
telben: 1.200 Ft/fő, az előadás
napján: 1.500 Ft/fő. Jegyek
elővételben kaphatók: munka-
napokon 10.00–16.00 óráig a
GYIK Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Irodájában, illetve a
rendezvény előtt a helyszínen
9.00, illetve 15.00 órától.

� 25-én, pénteken 17 órakor
AApprróókk  ttáánnccaa  ––  mmuuzzssiikkááll::  FFaajjkkuusszz
AAttttiillaa  ééss  zzeenneekkaarraa..  Belépődíj:
300 Ft/fő.

� 25-én, pénteken 19 órakor
TTáánncchháázz. Belépődíj: 500 Ft/fő.

� 26-án, szombaton ggyyeerrmmeekk--
nnaapp. Szabadtéri és színházi
programokon, valamint kiállítá-
son vehetnek részt a gyerekek
és a szülők. Az egész nap a
játék,a látványosság és a hagyo-
mány jegyében telik majd. Az
uuggrráállóóvváárr egész nap üzemel a
GYIK játszóterén. Délelőtt 10
órától mmeesseejjááttéékkookkaatt adnak elő
az épület nagytermében a Cine-
ge Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény színjáték tagozatos,
másodéves növendékei, vala-
mint a VIII. Városi KKii  mmiitt  ttuudd??
sszzíínnjjááttsszzááss  kkaatteeggóórriiáájjáánnaakk  ggyyőőzz--
tteesseeii. Délután 15.00 órától az
épület mögötti ligetes terüle-
ten a KKuurrsszzáánn  KKeennddee  LLoovvaassttaannyyaa
lloovvaassííjjáásszz  csoportja tart ferge-
teges bemutatót.A GYIK parko-
lójában 10.00-től 15.00 óráig
a vveetteerráánn  aauuttóókk  ééss  mmoottoorrookk kkii--
áállllííttáássaa  ééss  ffeellvvoonnuulláássaa  látható (a
soproni Autó-Motor Veterán
Egyesület szervezésében). Az
Életem első önálló kiállítása
című pályázat keretében HHaarrtt
AAnnnnaa, a Hunyadi János Evangé-
likus Általános iskola tanulójá-
nak rraajjzzkkiiáállllííttáássaa látható.

A műsorváltoztatás jogát intézményünk fenntartja!
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Jelentkezni levélben lehet 2007. május 10-ig a következŒ címen:

Pro Kultúra Sopron Kht. (PetŒfi Színház Titkársága )

9400 SOPRON

Liszt Ferenc u. 1.

A levélben a név és lakcím, telefonszám feltüntetése mellett mindenkitŒl rövid élet-

rajzot kérünk a korábbi szerepek, fellépések ének-, tánc-, vagy sporttevékenység

részletes feltüntetésével.

A jelentkezŒket levélben értesítjük a június eleji meghallgatások idŒpontjáról.

• A színház 12–16 éves fiúkat és 14–18 éves lányokat keres, akik kedvet éreznek

magukban a színjátszáshoz, esetleg korábban már szerepeltek színpadon, tán-

coltak, énekeltek vagy verset mondtak.

• NYILAS MISI szerepére keresünk 12–14 éves jól éneklŒ, a színjátszást ked-

velŒ fiúkat, akiknek egyénisége közel áll a regénybŒl vagy filmrŒl ismert gyerekhŒs

egyéniségéhez.

• ORCZY, GIMESI, BÖSZÖRMÉNYI, TANNENBAUM, CSICSÓ, SÁNDOR
szerepére markáns egyéniségı, jól éneklŒ, színjátszást kedvelŒ 12–16 éves ener-

gikus fiúkat keresünk.

• Misi osztálytársainak szöveges szerepére jól mozgó, jól táncoló eleven, ener-

gikus, 12–16 év közötti fiúkat keresünk – énektudás nem feltétlen szükséges.

• A korcsolyapálya-jelenethez és más epizódjelenetekhez 14–18 éves jól mozgó,

jól táncoló lányokat keresünk.

A Soproni PetŒfi Színház 
fiatal fiúk és lányok számára

meghallgatást (castingot) tart 
Móricz-Kocsák-Miklós:

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG 
címı musicaljének most készülŒ elŒadásához.
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Kivételes tehetség volt,
ehhez nem fér kétség.

Tehetségéhez szorgalom,
akaraterô és hivatástudat

párosult, mint ahogyan
kéményseprôútjai egyben
mûemlékfelmérô utak, mi

több, életképek, akvarellek,
vázlatok készítésének is

alkalmai voltak. Így válha-
tott id. Storno Ferenc tanult

szakmája, a kéményseprés
mellett a historizmus

korának egyik legsokolda-
lúbb és egyben rangos

megrendelôk által legfoglal-
koztatottabb autodidakta

mûvészévé.

Halálának 100. évforduló-
ján munkásságának a nagy-
közönség elôtt eddig kevés-

bé ismert részét mutatja be a
Lábasházban nyílt kiállítás,
teljes életmûlistával együtt.
A beavatottság páratlan él-
ményét nyújtják az egysze-
mélyben sokoldalú rajzoló-
nak, iparmûvészeti tárgyak
tervezôjének, szakfolyóira-
tok illusztrátorának, épület-
tervezônek, mûemlékfelmé-
rônek, restaurátornak a terv-
rajzai, tulajdonképpen meg-
leshetô és kileshetô mûhely-
titkai. A munkák láttán érte-
ni véljük több kortárs meg-
gyôzôdését is, amely szerint
Storno nem is igazi kémény-
seprô, hanem olasz emigráns
festô, és pontosak értjük
Rómer Flóris 1863-ban írt so-
rait is: ,,Mi mindannyian na-
gyon örülünk az Ön munkájá-

nak és igazán gratulálok a
Szent Mihály templom resta-
uráltatóinak, hogy egy Storno
Ferencet találtak. Épp oly
nagyon kívánnám azt, hogy
Ön egészen a miénk tudjon
maradni…” B. Tóth Éva

1821-ben Kismartonban született és édesapja szülôvárosában
a bajorországi Landshutban nevelkedett. Ifjú korában a münche-
ni képzômûvészeti akadémiára készült, de apja halála következ-
tében megváltozott családi körülményei miatt vándorló kémény-
seprô lett. Fiatal korában tehetséges rajzolóként, festôként indult
a pályája, késôbb mégis az építészet területén kifejtett munkássá-
ga hozta meg számára az elismerést, a szakmai népszerûséget.

Végképp itt maradni

A kiállítást a mûvész pályájának szakmai elemzésével dr. Lövei
Pál mûvészettörténész nyitotta meg, Firtl Mátyás, a Gyôr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzat alelnöke id. Storno Ferenc embe-
ri és mûvészi nagyságáról, a közösségszolgálatáról szólt, és arról,
hogy 1868 tavaszán kelt életrajzi feljegyzése szerint a jó sors ve-
zette Stornot Sopronba: ,,Úgy határoztam, hogy Pozsonyon át Pest-
re, majd vissza Bécsbe és Bajorországba utazom. De másként kel-
lett történnie. Egy horvát nô, akitôl a Pozsony felé vivô utat tuda-
koltam, nem azt mutatta meg, és így Pozsony helyett Sopronba
vezetett utam, hogy aztán végképp itt is maradjak…”

Storno fecit

A Storno fecit címû kiállítás,
amelyet Grászli Bernadett mû-
vészettörténész, az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem Mû-
vészettörténeti Intézet Dok-
tori Iskolájának állami ösztön-
díjasa és Kiss Melinda, a Sop-
roni Múzeum mûvészettörté-
nésze rendezett, június 3-ig
látogatható az Orsolya téri Lá-
basházban.

Egy kivételes tehetség

Vándorló kéményseprô
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Véglegessé vált a soproni
Petôfi Színház 2007/2008-as
évadterve. A színház vezeté-

se kiválasztotta a darabokat,
elkészültek a szereposztások

is. A kínálatot nézve máris
színházba menne az ember...

Az elôadások között talál-
hat magának tetszôt a gondol-
kodó, a szórakozni akaró, a
nevetni szeretô, a tanulni
igyekvô színházbarát is. Nem
maradnak nekik való történe-
tek nélkül sem a gyerekek,
sem a fiatalok, s a pódiumelô-
adásokon az igazi csemegé-
ket kedvelô rajongóknak sem
lehet majd okuk panaszra.

Móricz Zsigmond 
– Kocsák Tibor – Miklós Tibor
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG – musical
Szereplôk: SOPRONI KISDIÁKOK, MIKÓ ISTVÁN Jászai
-díjas, MAKAY SÁNDOR Aase-díjas, KERESZTES ILDI-
KÓ, RÁRÓSI ANITA, KISS ZOLTÁN, LAKLÓTH ALADÁR,
GYÔRI PÉTER, NAGY GÁBOR, SÁRDY ZOLTÁN, SÖ-
VEGJÁRTÓ ÁRON, CSONKA HAJNALKA, BOROS ZOL-
TÁN, SAJGÁL ERIKA, KERESZTES JÁNOS, ZSOLNAY
ANDRÁS, AMBRUZS KLAUDIA, HORVÁTH TAMÁS,
MADÁR TAMÁS , TÉBI MÁRTA ÉS SZABÓ ANIKÓ.

Rendezô: PINCZÉS IST-
VÁN Jászai-díjas. Bemutató:
2007. szeptember 15.

Békeffi István 
– Stella Adorján
JANIKA – vígjáték
Szereplôk: PÁPAI ERIKA Jászai-díjas, SZACSVAY LÁSZ-
LÓ Jászai- díjas, érdemes mûvész, CSEKE PÉTER Já-
szai-díjas, HÙVÖSVÖLGYI ILDIKÓ, NEMCSÁK KÁROLY
Jászai-díjas, BENCZE ILONA Jászai-díjas, BENKÔ PÉTER
Jászai-díjas, TÓTH JUDIT , SZABÓ ANIKÓ, HORVÁTH
TAMÁS.

Humorban és fordulatok-
ban gazdag vígjáték.

Rendezô: CSEKE PÉTER
Jászai-díjas. Bemutató: 2007.
október 13.

Eugene Scribe
EGY POHÁR VÍZ 
– vígjáték
Szereplôk: PÁPAI ERIKA Jászai-díjas, PIROS ILDIKÓ
Jászai-díjas, érdemes mûvész, VÁSÁRI MÓNIKA, HUSZ-
TI PÉTER Kossuth-díjas, , érdemes és kiváló mûvész,
KISS ZOLTÁN, BENKÔ PÉTER Jászai-díjas, LAKLÓTH
ALADÁR, AMBRUZS KLAUDIA, CSONKA HAJNALKA,
HORVÁTH TAMÁS, MADÁR TAMÁS, SÁRDY ZOLTÁN,
SÖVEGJÁRTÓ ÁRON, TÉBI MÁRTA, KERESZTES JÁNOS.

Rendezô: KERÉNYI IM-
RE Kossuth-díjas, érdemes
és kiváló mûvész. Bemutató:
2007. november 17.

Tamási Áron
VITÉZ LÉLEK 
– tanulságos székely góbés játék
Szereplôk: ÔZE ÁRON Jászai-díjas, EPERJES KÁROLY
Kossuth-díjas, Magyar Mûvészetért díjas, KONCZ
GÁBOR Kossuth-díjas, érdemes mûvész, NAGY ANNA
Jászai-díjas, NYÍRÔ BEA, BREGYÁN PÉTER Jászai-díjas,
MAGYAR TÍMEA, SÖVEGJÁRTÓ ÁRON, NÉMETH BOR-
BÁLA, ZSOLNAY ANDRÁS, BOROS ZOLTÁN, MADÁR
TAMÁS, soproni kisfiú.

Rendezô: EPERJES KÁ-
ROLY Kossuth-díjas, Magyar
Mûvészetért díjas. Bemuta-
tó: 2007. december 15.

Szórakozva okulhatunk

HÛVÖSVÖLGYI ILDIKÓ

HUSZTI PÉTER, DARVASI ILONA, DR. SIMON ISTVÁN ÉS NYERGES FERENC AZT KÉRTÉK: SZERESSÜK A SZÍNHÁZUNKAT!HUSZTI PÉTER, DARVASI ILONA, DR. SIMON ISTVÁN ÉS NYERGES FERENC AZT KÉRTÉK: SZERESSÜK A SZÍNHÁZUNKAT!

SAJGÁL ERIKASAJGÁL ERIKA BENCZE ILONA GYÔRI PÉTERGYÔRI PÉTER
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Csurka István
DÖGLÖTT AKNÁK 
– komédia két részben
Szereplôk: KONCZ GÁBOR Kossuth-díjas, érdemes
mûvész, UJLAKI DÉNES Jászai-díjas, KISS ZOLTÁN,
NYÍRÔ BEA, HÙVÖSVÖLGYI ILDIKÓ, SZÓKA JÚLIA,
NAGY GÁBOR, HORVÁTH TAMÁS, MADÁR TAMÁS.

Rendezô: CSEKE PÉTER
Jászai-díjas. Bemutató: 2008.
február 16.

Móricz Zsigmond
NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL
– vígjáték
Szereplôk: NEMCSÁK KÁROLY Jászai-díjas, VÁSÁRI
MÓNIKA, TÓTH JUDIT, SOMFAI ÉVA, PÁSZTOR ERZSI
Jászai-díjas, Balázs Béla-díjas, érdemes mûvész,
MAKAY SÁNDOR Aase-díjas, RÁRÓSI ANITA, NYÍRÔ
BEA, SZÓKA JÚLIA, BOZSÓ JÓZSEF, SZABÓ ANIKÓ,
BENKÔ PÉTER Jászai-díjas, CIGÁNYZENEKAR és még
sokan mások.

Rendezô: BOR JÓZSEF
Erkel-díjas, Jászai-díjas,
Szent István-díjas. Bemuta-
tó: 2008. április 5.

GYERMEKBÉRLETEK

SZÉP MAGYAR NÉPMESÉK I. rész : 
A királykisasszony cipôje

Magyar népmesék alapján
írta: Kiss József. Zeneszerzô:
Hetényi Milán.
Szereplôk: AMBRUZS KLAUDIA, CSONKA HAJNALKA,
DARVASI CECÍLIA, HORVÁTH TAMÁS, MADÁR TAMÁS,
NYÍRÔ BEA, TÉBI MÁRTA, NAGY BOGLÁRKA, KATOR
BÁLINT.

Rendezô: SIMONYI
KRISZTINA. Bemutató: 2007.
október 2.

Presser Gábor – Sztevanovity
Dusán – Horváth Péter
A PADLÁS – félig mese, félig musical
9–99 éves korig
Szereplôk: BOROS ZOLTÁN, LAKLÓTH ALADÁR, SÖVEG-
JÁRTÓ ÁRON, RÁRÓSI ANITA, CSONKA HAJNALKA,
AMBRUZS KLAUDIA, GYÔRI PÉTER, SZABÓ ANIKÓ,
MADÁR TAMÁS, SÁRDY ZOLTÁN, TÉBI MÁRTA, HOR-
VÁTH TAMÁS.

Rendezô: MIKÓ ISTVÁN
Jászai – díjas Bemutató: 2008.
január 15.

Nemes Nagy Ágnes – Novák
János
BORS NÉNI 
– gyermekmusical 3–99 éves korig
Szereplôk: PÁSZTOR ERZSI Jászai-díjas, Balázs Béla
díjas, érdemes mûvész, VÁSÁRI MÓNIKA, LAKLÓTH
ALADÁR, BOROS ZOLTÁN, CSONKA HAJNALKA,
MADÁR TAMÁS, RÁRÓSI ANITA, HORVÁTH TAMÁS,
SÁRDY ZOLTÁN, SÖVEGJÁRTÓ ÁRON, MAGYAR TÍMEA,
ZSOLNAY ANDRÁS.

Bemutató: 2008. április 15.

IFJÚSÁGI BÉRLETEK

Móricz Zsigmond – Kocsák
Tibor – Miklós Tibor
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG – MUSICAL

Csiky Gergely – Félix Györgyi
–Bradányi Iván:
A NAGYMAMA – zenés vígjáték
Szereplôk: MEDGYESI MÁRIA Jászai-díjas, MIKÓ IST-
VÁN Jászai-díjas, KISS ZOLTÁN, CS. NÉMETH LAJOS,
BENKÔ PÉTER Jászai-díjas, BOROS ZOLTÁN, SAJGÁL
ERIKA, RÁRÓSI ANITA, RÁTONYI HAJNI, SOMFAI ÉVA,
SZABÓ ANIKÓ és még sokan mások.

Rendezô: BOR JÓZSEF

Erkel-díjas, Szent István
díjas, Jászai-díjas. Bemuta-
tó: 2008. január 28.

Kiss József
AZ ANGYALOK NEM SÍRNAK  
–  2 nap története 1956-ból
Szereposztás: CS. NÉMETH LAJOS, RÁK KATI, RÁRÓ-
SI ANITA, BOROS ZOLTÁN, HORVÁTH TAMÁS, KILÉNYI
MÁRK, RUSZ MILÁN, BENKÔ PÉTER Jászai-díjas.

Rendezô: Kiss József. Dísz-
elôadás: 2007. október 23.

Tamási Áron
VITÉZ LÉLEK – tanulságos 
székely góbés játék

KISSZÍNHÁZI ELÔADÁSOK

Leonard Gershe
A PILLANGÓK SZABADOK 
– szerelmi történet
Szereplôk: VICZIÁN OTTÓ, VÁSÁRI MÓNIKA, BENCZE
ILONA Jászai-díjas, LAKLÓTH ALADÁR.

Rendezô: SZEREDNYEI
BÉLA Jászai-díjas. Bemuta-
tó: 2007. október 27.

Müller Péter – Seress Rezsô
SZOMORÚ VASÁRNAP – zenés játék
Szereplôk: PIROS ILDIKÓ Jászai-díjas, érdemes mûvész,
MIKÓ ISTVÁN Jászai-díjas, GYÔRI PÉTER.

Rendezô: HUSZTI PÉTER
Kossuth-díjas, érdemes és ki-
váló mûvész. Bemutató: 2008.
március 8.

John Osborne
DÜHÖNGÔ IFJÚSÁG
Szereplôk: VICZIÁN OTTÓ, BREGYÁN PÉTER Jászai-

díjas, SÖVEGJÁRTÓ ÁRON, CSONKA HAJNALKA, TÉBI
MÁRTA.

Mi lett Jimmy Porterbôl,
az angol munkásosztály hô-
sébôl, aki egy elöregedett tár-
sadalomban vívta ki a maga
harsány szélmalomharcát?

PÓDIUM-ELÔADÁSOK

„Sárból, napsugárból”
Huszti Péter Kossuth- és Já-
szai-díjas, érdemes és kiváló
mûvész vallomása színházról,
pályatársakról, önmagáról.

„Az igazat mondd, 
ne csak a valódit”
Zenés, rendhagyó irodalmi
est a XX. század Istenkeresô
költôitôl. Eperjes Károly Kos-
suth- és Jászai-díjas színmû-
vész tolmácsolásában. Gor-
donkán közremûködik: Né-
gyessy Katalin.

„Szép szerelmem, Magyarország”
Nemcsák Károly Jászas-díjas
és Tolcsvay Béla Bartók-díjas-
pódiumestje.

„Ne takarj, Sárközi!”
Piros Ildikó Jászai-díjas, ér-
demes mûvész és Benkô
Péter Jászai-díjas, mûvész
zenés pódiummûsora.

Piknik a 80. születésnapját ünneplô
Jászai díjas, kiváló, érdemes
mûvész Békés Italával.

KISS ZOLTÁN BENKÔ PÉTER PIROS ILDIKÓ SZEREDNYEI BÉLASZEREDNYEI BÉLA
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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 szereplôváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A:

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

Május 8. kedd, 17.30 óra

MÁJUS-KÖSZÖNTÃ
A Horváth József Mıvészeti Iskola növendékeinek koncertje.

Május 9. szerda, 8.00–16.00 óra

„MEGYEI KULTURÁLIS VERSENY”
A Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskola rendezvénye.

Május 9. szerda, 18.00 óra

„AZ ERÃSZAK PILLANATAI” címı fotókiállítás megnyitója, utána
FILMVETÍTÉS – PESTI LÁSZLÓ: „MEGSEBZETT ÜNNEP” 
A FIDESZ–MPSZ rendezésében. 
A kiállítás megtekinthetô 2007. május 16-ig, naponta 10 és 18 óra között.

Május 10. csütörtök, 19.00 óra

GHYMES EGYÜTTES: MESSZEREPÜLÃ
Lemezbemutató
koncert.

Május 12.
szombat, 17.00 óra

SOPRON VÁROS FÚVÓSZENEKARÁNAK 
50 ÉVES JUBILEUMI KONCERTJE
Vezényel: Ferenczy Balázs. 

Május 14. hétfô, 19.00 óra

A SOPRONI LISZT FERENC SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYE
Közremıködik: KOKAS KATALIN hegedımıvész. Vezényel: Dárdai Árpád,
Schubert: Rosamunda kísérôzene, Csajkovszkij: D-dúr hegedıverseny.

Május 19. szombat, 19.00 óra

I. SOPRONI BORBÁL SAJTTAL FÙSZEREZVE
A Bormarketing Mıhely Kht. szervezésében.

Május 20. vasárnap, 17.00 óra

IV. SOPRONI RITMUSFESZTIVÁL
HOFFER DOBISKOLA: PINK FLOYD TRIBUTE
Vendég: MADARÁSZ GÁBOR (gitár)
További fellépŒk: Hoffer Péter, Giczy Kurt, Fülöp Adrián, Fülöp Róbert,
Szolcsányi Szabolcs, Szilágyi Mária, Bányai Petra, Kocsis Andrea, Sommer Gabriella
SÁRKÖZY JÓZSEF ütŒhanszer-virtuóz
STROKES EGYÜTTES

Június 2. szombat, 18.00 óra

JÓTÉKONYSÁGI NÉPTÁNCGÁLA 
SCHÖBERL ZSÓFI GYÓGYKEZELÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
Résztvevôk:Testvériség Néptáncegyüttes, Lajta László Néptánc Egyesület, 
Agendorfer Bachspringen, Pendelyes Néptánc Egyesület, Sopron Táncegyüt-
tes, Bánfalvi Asszonykórus Kulturális Egyesület, Fenyô téri Általános Iskola
Német Nemzetiségi Tánccsoportja.

Június 25. hétfô, 19.00 óra

Evangélikus templom
FILHARMÓNIA – RAIFFEISEN HANGVERSENYBÉRLET
WIENER AKADEMIE
Közremıködik: Robin Blaze – ének

A 15 éves SOPRONI PETÃFI SZÍNHÁZ 
2007. MÁJUS–JÚNIUSI MÙSORA

BÉRLETVÁLTÁS IDEJE A 2007/2008. ÉVADRA
• Bérletmegújítás: május 30. – június 18.
• Régi bérletesek új helyet választhatnak: június 19–20.
• Új bérletek váltása: június 21. –  július 19. és 

augusztus 22. – szeptember 15.
• A bérletezés elsŒ idŒszakában (május 30. – július 19.) részletfizetési

lehetŒséget adunk.

2. szerda 18.00 Három nŒvér Ifjúsági B bérlet

4. péntek 19.00 Három nŒvér Csatkai-bérlet

5. szombat 19.00 Három nŒvér Blaha-bérlet

6. vasárnap 19.00 Három nôvér Madách-bérlet

10. csütörtök 19.00 A régi nyár Palotay-bérlet

11. péntek 19.00 A régi nyár Széchenyi-bérlet

17. csütörtök 19.00 Három nôvér Medgyaszay-bérlet

18. péntek 19.00 Három nôvér Déryné-bérlet

19. szombat 19.00 Három nôvér Lackner-bérlet

20. vasárnap 15.00 Három nôvér Jakab-bérlet

20. vasárnap 19.00 Három nôvér Nádassy-bérlet

25. péntek 19.00 Három nôvér Csatkai-bérlet

JEGYEK KORLÁTOZOTT SZÁMBAN
A BÉRLETES ELÔADÁSOKRA IS KAPHATÓK!

NAGYSZÍNHÁZI ELÃADÁSOK MÁJUS
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Egyszerû fakeresztek
jelképezik a soproni 

baptisták hitének erejét. 
Míg a rendszerváltáskor 

városunkban alig néhány
idôs hívô képviselte 

a nagyvilágban egyébként
az egyik legnagyobb

protestáns gyülekezetet, 
napjainkra itt is megtíz-

szerezték tagjaik számát.

– Jómagam építômérnök-
ként dolgoztam az egyetemen
– mondja Varga László Ottó, a
soproni Bárka Baptista Gyü-
lekezet pásztora. – Vegytisz-
ta ateistaként találkoztam
Krisztussal, és én is, sok más

fiatallal együtt, csatlakoztam
ahhoz a néhány idôs korú hí-
vôhöz, akik tiszteletre mél-
tóan továbbvitték elôdeik
hitét. Nagyon megtetszett a
baptisták hitvallása, közös-
sége és példamutató élete.
Rövid idôn belül közéjük áll-
tam. Sôt, Budapesten elvé-
geztem a teológiát is, így azu-
tán lelkipásztor lehettem.
Sok fiatal csatlakozott hoz-
zánk az egyetemrôl és más-
honnan is. Ma már legalább

száz felnôtt és harminc gye-
rek tartozik közösségünkbe.
Tavaly megértük azt is, hogy
saját imaházunk lehet a Rá-
kóczi utca 41. szám alatt.

– Az egyik lényeges dolog,
amiben különbözünk más
történelmi egyházaktól, a fel-
nôtt kori keresztelés, azaz a
bemerítkezés – mondja a sop-
roni lelkipásztor. – A beme-
rítkezéshez egyébként megfe-
lel bármely természetes víz
is, mint például a Fertô tó.
Ám idôvel szeretnénk itt
megépíteni egy bemerítô me-
dencét, hogy a szertartást
helyben is elvégezhessük.
Ami pedig szemmel is látha-
tó, hogy igyekszünk mellôzni
a külsôségeket, a liturgikus

elemeket. Istentiszteleteink
dicsôítésbôl, közös imából és
igehirdetésbôl állnak. A fele-
baráti szeretetcselekedetek
számunkra nagyon fontosak.
Ebben azt hiszem, példaadó
a Magyarországi Baptista
Szeretetszolgálat, és annak
vezetôje, Szenczy Sándor lel-
kész. Ô megjárta a világ szin-
te minden válságövezetét, ka-
tasztrófasújtotta területét,
hogy az elesetteken, a bajba-
jutottakon segítsen. A mi gyü-

lekezetünk is támogatja a
kárpátaljai rászoruló gyere-
keket. Itthon pedig kará-
csonykor a „Tízezer gyermek
karácsonya” akció keretében
cipôsdobozokban ajándéko-
kat gyûjtöttünk a kicsiknek. A
családok védelméért is sokat
teszünk, karöltve az önkor-
mányzattal, a GYIK-kal, a
Gyermekjóléti Szolgálattal
és az Evangéliumi Gyüleke-
zettel közös elôadássoroza-

tot indítottunk a kallódó gyer-
mekek megsegítésére. A sop-
roni baptisták népszerûsége
talán éppen nyitottságukból
ered. A nemes célért együtt-
mûködnek másokkal is. Az
idén elôször elindultak a 24
órás úszónapon. Sopron Bár-
kájának nevezték csapatukat.
Mint egy nagy család, jól kor-
mányozva haladnak a hétköz-
napokban is.

Kuntz Zoltán

Az ajtó nyitva áll

A gyülekezet szemmel láthatóan ki is használja a régi házból
felújított épületet. Nem csupán az istentiszteleteket tartják itt,
hanem bibliaórákra, a gyermekek zenetanítására, nôi tornára,
elôadások szervezésére, sôt úgynevezett férfireggelire is összejön-
nek itt. Ez utóbbi annyit jelent, hogy minden héten csütörtökön
a baptista férfiak egybegyûlnek és az egyszerû reggeli elfogyasz-
tása mellett napindító gondolatokat beszélnek meg egymással.
Eljöhet ide bárki. Szívesen fogadnak mindenkit. Baptista azonban
csak az lesz, aki saját meggyôzôdése alapján Jézus követôjévé válik.
Elfogadja, hogy az Isten fia ôérte, minden egyes ember bûneinek
megbocsátásáért vállalta a kereszthalált. Akinek mindez meg-
gyôzôdésévé lesz, annak fel kell vennie a keresztséget, de ez csak
felnôtt korában, bemerítkezéssel lehetséges.

SZERETETBEN SZOLGÁLVA, AVAGY A JÓL KORMÁNYZOTT BÁRKA

A soproni baptista gyülekezet 
hétköznapjai és ünnepei



Idén tavasztól új idôszá-
mítást ír a város idegenfor-

galma, hiszen két fiatal
szakember gondja-feladata

a helyi turizmus ügyeinek
intézése. Gimesi Réka

március elsejétôl a hivatal
turisztikai referense,

Taschner Tamás pedig a Pro
Kultúra Kht. turisztikai

központjának és a Tourin-
form Irodának a vezetôje.

– Sopronban már nem kell
újat kitalálni, hiszen minden
vonzerô adott. Tolni kell a
szekeret – foglalja össze véle-
ményét Gimesi Réka, az ön-
kormányzat turisztikai refe-
rense, akinek az a feladata,
hogy a beutazó turisták szá-
mára tegye még vonzóbbá a
várost és kínálatát. Termé-
szetesen a beutazók számát is
növelni szeretné, de úgy véli,
ehhez már nem kell feltalál-
ni újra a spanyol viaszt. – Ön-
tözni kell azt a virágot, amit
már régen elültettek – él a
költôi hasonlattal a fiatal
szakember, aki számára a leg-
fontosabb az összefogás. –
Tolni kell a szekeret, s persze
egy irányba – véli.

Gimesi Réka szerint fel
kell mérni, mire van igénye
az ideutazóknak. Mit szeret-
ne, aki a családjával jön,
mire számít az idôs vendég,
mit vár el az átutazó üzlet-
ember. – Ha a kívánságok tel-
jesülnek, a vendég vissza fog
hozzánk térni, s jó hírünket

viszi a nagyvilágba is – fogal-
maz a referens, aki a városve-
zetésnek is javaslatokat tesz,
hogyan lesz jó, eladható tu-
risztikai termék a városból.
Mindemellett össze kell szed-
nie a programokat, esetleg
összekötni, csokorba gyûjte-
nie azokat, hogy kiajánlha-

tók legyenek a szállásadók,
a nagyközönség felé. Ehhez
nagy segítségére lesz a ké-
szülô új városi weblap, de
eszköz ehhez a média és jó
lehetôség a szakvásárokon
való megjelenés is.

– Tudatosítani kell az ér-
dekeltekben, hogy együtt,
összefogva többre megyünk.
Kitörési pontokat sem kell
már keresni, a jó szervezés a
fontos – foglalja össze a lé-
nyeget Gimesi Réka, aki a ke-

rékpárutak népszerûsítését,
a kulturális turisztika hang-
súlyosabbá tételét tartja még
kiemelt feladatának, s mint
mondja: – Nem szabad csak a
városban gondolkodni, a kis-
térséggel együtt utolérhetet-
lenül színes kínálatot nyújt-
hatunk.

A városi referens Tasch-
ner Tamással, a Pro Kultúra
Kht. turisztikai központjának
és a Tourinform Irodának a
vezetôjével szoros, napi kap-
csolatban áll. Egymást segít-
ve, egymást kiegészítve dol-
goznak a közös cél, a vendég
idecsalogatása és itt tartása
érdekében. Feladataik kö-
zött nincs éles határvonal, s
mint mondják, szerencsére
jól megy a közös munka.
Tachner Tamást az elmúlt

években a Fertô-táj Világ-
örökség Egyesület titkára-
ként ismerhettük, de nevé-
hez köthetô a Natúrpark és a
Liszt-fesztivál is. Évek óta
dolgozik már Sopron idegen-
forgalmáért, a minôségi tu-
rizmusért, más-más minôség-
ben és pozícióban. – A sopro-
ni városmarketing-csoport
által meghatározott felada-
tok operatív végrehajtása, az
idegenforgalom szervezése a
feladatom – magyarázza
Taschner Tamás, aki szintén
úgy vélekedik: az elmúlt
években tapasztalhatók vol-
tak az idegenforgalom terüle-
tén pozitív változások. – Ami
jó, azt folytatni kell - véleke-
dik az új vezetô, aki munká-
jában a hangsúlyt a vendé-
gek fogadására, információk-
kal való ellátására helyezi.
Tervei között szerepel továb-
bá a tematikus városnézô
túrák bôvítése – például az
antik Sopron vagy Liszt Ferenc
nyomában. Utóbbihoz egy új
információs eszköz csatlakoz-
hat a belvárosban, járófelü-
letbe illesztett bronztáblák
fogják mutatni, hol idôzött
soproni látogatásai alatt a
mester. – Már megkezdtük
kollégáimmal a partnerek,
szálláshelyek felkeresését is
az aktív partnerség jegyében,
és hamarosan indul az a hír-
levél is, mely a legfrissebb
attrakciókról fog hírt adni,
hogy újabb és újabb indokot
adjon Sopron szerelmesei-
nek, miért érdemes a város-
ba jönni. N. M.

Sopron mint vonzerô

„ÖÖnnttöözznnii  kkeellll  aazztt  aa  vviirráággoott,,  
aammiitt  mmáárr  rrééggeenn  eellüülltteetttteekk……
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– Baj van Magyarorszá-
gon Kodály Zoltán megbe-

csülésével – szögezi le Nagy
Alpár zenetudós, zenekuta-

tó, fôiskolai docens. 
– Külföldön elismerik

munkásságát, de nálunk, és
ez vonatkozik Sopronra is,

mostohán kezelik. Pedig 
a zeneszerzô kétszer is járt 

a városunkban.

– Meggyôzôdésem, hogy
Kodály Zoltán a XX. század
legnagyobb magyarja – állít-
ja Nagy Alpár. – Ennek ellené-
re nem becsüljük eléggé
munkásságát. Talán mert túl-
ságosan is magyar volt…

Sopronban sem. Pedig ba-
ráti kapcsolatokat ápolt a
város több zenészével, köz-
tük Horváth József igazgató-
karmesterrel, Nádasdi Alfonz
bencés tanárral, Radó Fe-
renc énektanárral, sôt Csat-
kai Endre helytörténésszel
haláláig levelezett. Sopron és
Kodály kapcsolata is Csatka-
ival erôsödött meg: 1925-ben
Csatkai A soproni muzsika tör-
ténete címmel megjelentetett
írásának egyik tiszteletpél-

dányát elküldte Kodálynak.
Ô erre egy évvel késôbb négy-
oldalas levélben válaszolt,
méltatva a mûvet. (A törté-
nelmi hûséghez hozzátarto-
zik, hogy 1924-ben Sopronban
már elôadtak egy Kodály-
mûvet: a zeneegyesület nôi
kara a Hegyi éjszakák elsô da-
rabját énekelte.)

1929 neves évforduló volt
a város zenei életében. Ekkor
ünnepelte ugyanis centenári-
umát a Soproni Zeneegyesü-
let, amelyre Kodály Zoltánt is
meghívták. Az október 21–23.
között megrendezett három-
napos esemény országos je-
lentôségû volt: tudósított róla
a rádió is, Bartók Béla zongo-
rázott, Dohnányi Ernô vezé-
nyelt, Székelyhidi Ferenc
énekelt. Sajnos Kodály egyéb
elfoglaltsága miatt nem tu-
dott jelen lenni, pedig ekkor
mutatták be vidéken elôször
a Psalmus Hungaricust. Ellen-
ben egy országos lapban
ebben az évben megjelent
egy írás Sopronról, a szerzô-
je Kodály Zoltán volt. Ebben
méltatta a város értékeit, és
felvetette a három város –
Gyôr, Szombathely és Sopron
– zenei együttmûködésének

lehetôségét egy példán ke-
resztül. „Angolország” Glou-
cester nevû települését mu-
tatta be, amely kicsiny ugyan,
de a szomszédos városokkal
összefogva egyhetes zenei
fesztivált szervezett. Párhu-
zamba állította ezzel Sopront,
amely Gyôrrel és Szombat-
hellyel együtt a magyar zene
erôssége lehetne a nyugati
határszélen. „Amíg a lelkiek
ereje nem nô akkorára...,
addig Sopron csak félig a
mienk” – írta Kodály a Csat-
kaihoz címzett levelében,
utalva arra, hogy a város még
mindig jobban kötôdik Bécs-
hez, mint Pesthez. A három
város zenei kapcsolata 1940-
ben újra elôkerült, de sem
korábban, sem akkor nem ho-
zott elôrelépést: bár Gyôr el-
fogadta a kezdeményezést,
Sopron nem, Szombathely
pedig nem is reagált a megke-
resésre. Kodály még 52-ben is
utalt erre Csatkai Endréhez
írt levelezôlapján.

1940 egyébként is fontos
dátum Sopron és Kodály
kapcsolatában: ekkor járt
ugyanis elôször a zeneszerzô
a városban. Az Éneklô Ifjú-
ságot ebben az évben ren-
dezték meg másodszor (az
elsôn Bárdos Lajos volt a
díszvendég), s erre meghív-
ták Kodály Zoltánt is. Ô vezé-
nyelte a színház erkélyérôl 
A magyarokhoz címû kánon-
ját, amelyet ezer alap- és kö-
zépfokú intézményben tanu-
ló diák énekelt. 

A háború után, 1947-ben
ismét Sopron vendége volt
Kodály: ekkor mutatták be
másodszor a városban a Psal-
mus Hungaricust, a mai kon-
ferencia-központban. Az ora-
tóriumot egyébként soproni
erôbôl még egyszer elôadták
a városban, 1956-ban. (1944-
ben is tervbe vették ugyan,
de a háború és a német meg-
szállás keresztülhúzta az el-
képzeléseket.)

A két soproni látogatáson
túl Kodály 1959 májusában a
Fertôdön megrendezett me-
gyei dalosfesztivál díszven-
dége volt: ô vezényelte az
összkart, amely A magyarok-
hoz címû kánont adta elô.

B. Á.

Csak a dicsô múlt?

Ez volt a múlt. A jelen azon-
ban elég sivár: az eddigi idei
rendezvényeken összesen há-
romszor hangzott el Kodály
neve. A Fidelissima márciusban
a kettôs évforduló tiszteletére
adott koncertet, az Éneklô Ifjú-
ság – egyre halódó – idei ren-
dezvényén Nagy Alpár mél-
tatta Kodályt, áprilisban pedig
a Soproni Táncegyüttes tisz-
telgett a zeneszerzô emléké-
nek fellépésével.

Kodály nevét akarta az Erkel-iskola

1982-ben nyílt meg a Jerevánon a sokáig csak „fehér iskola”
néven szereplô intézmény, amely zenei képzést nyújtva szerette
volna felvenni Kodály Zoltán nevét. A soproni elképzelést a megye
azonban elgáncsolta. Az 1985-ös vita után viszont egy gyôri isko-
la kapta meg. Nekünk megmaradt a Kodály tér...

FOTÓ: MAROS ERNÔ

KODÁLY KÉTSZER JÁRT SOPRONBAN, 
DE SZÍVÜGYÉNEK TEKINTETTE A VÁROS ZENEI ÉLETÉT. 

FOTÓ: MAROS ERNÔ

KODÁLY KÉTSZER JÁRT SOPRONBAN, 
DE SZÍVÜGYÉNEK TEKINTETTE A VÁROS ZENEI ÉLETÉT. 

KODÁLY ZOLTÁN ÉS SOPRON

A XX. század 

komolyzenei
zsenije
komolyzenei
zsenije
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A jó cipész társadalomtudós is kissé.
Sorsok érnek össze nála a cipôkön ke-
resztül. Szerencse János egyéni vállal-
kozóként immáron öt éve foglalkozik a
lábbelik javításával, készítésével. 

Szerencse János nap mint nap látja,
tapasztalja, mikor van fizetési idôszak,
mikor fogy el az emberek pénze. Elôfor-
dul, hogy beadnak neki egy cipôt, aztán
majd akkor mennek érte, amikor meg-
kapják a fizetést. Így is van munkája
bôven. Sopronban rajta kívül még egy
pályatársa rendelkezik cipésziskolával.
Szerencse János azonban elszánta
magát, május közepétôl Ausztriába teszi
át székhelyét. Azt mondja, ott még van
fizetôképes kereslet.

– Érdekes helyzetben vagyunk, hi-
szen egy új cipô, mondjuk, kétezer fo-
rint, de elôfordul, hogy a javíttatása
több ennél. Így már nem éri meg cipész-
nek beadni a lábbelit – jegyzi meg
munka közben a cipész. – Korábban úgy
volt, hogy a beadott cipôk fele bôrbôl ké-
szült, ez az arány ma alig tíz százalék. A
távolkeleti lábbelik, tisztelet a kivétel-
nek, de legtöbbször hamar tönkremen-
nek. Csodálkozik ezen valaki? Alig van
bennük alapanyag, sok a hozzáadott
mesterséges anyag. Egyre több az olyan
ember, akinek valami baja van a lábá-
val, vagy gombás, vagy ízületi problé-
más. Vallom, hogy a jó cipônek mini-
mum három évig bírnia kell.

Szerencse János ezen kijelentésén
kissé meghökkenünk, de magyarázat-
képpen azonnal hozzáteszi, az ô bôr ci-
pôire öt év garanciát ad. Mindennapos
használat mellett sem mehet tönkre-
húsz évig. 

A jó cipész, amint a kezébe veszi a
lábbelit, megállapítja, milyen ember is
hordhatta. – Az idôsek gyakrabban
adják be hozzám a cipôjüket, azt mond-
ják, felesleges nekik az új, a régi egy kis
talpaltatás után még jó lesz – folytatja
Szerencse János. – De van olyan is, hogy
„elfelejtik” kibokszolni, ápolni. Gon-
dozni kell, hiszen egész nap ebben van
a lábunk. A legjobb persze az lenne, ha
a cipôinket felváltva hordanánk, így
egynek-egynek lenne elég ideje, hogy
jól kiszellôzzön. P. H. L.

SZERENCSE JÁNOS: AUSZTRIÁBA TESZI ÁT A SZÉKHELYÉT

A jó cipô évtizedig kitart
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számítógépek, nyomtatók, másolók, faxok, irodai berendezések, kül. használt gépjárművek, stb.
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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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EDDA unplugged. Rock-
koncert pianóban. Vegyes

közönség korban és ízlésben
egyaránt, de jó hangulat és

a régi Edda-érzés felelevene-
dése. Ilyen volt az EDDA

soproni koncertje, ami
csaknem egyórás késéssel

kezdôdött. Pataky Attila
nem szûnô intenzitással
énekel immár több mint

harminc éve. Újabban nem
csak rockot. Számára 

a Hûtlen és a Vén cigány
azonos értéket képvisel, s

úgy véli, akiben a két mûfaj
nem összeegyeztethetô, az

önmagában keresse a hibát.

– Gyerekkoromban egy
gömbvillám közvetlenül mel-
lettem csapódott be, lehet,
hogy ezzel van összefüggés-
ben mindaz, ami jó tíz éve
kezdôdött. Édesanyám min-
dig is vallásosan nevelt. Tíz
évvel ezelôtt azonban mar-

káns álmok, érzetek jelentek
meg az életemben s úgy
érzem, azóta járom a nekem
rendelt utat. Ma már más
szemszögbôl nézem a világot,
a belsô, láthatatlan világ is
érdekel – meséli Pataky Atti-
la, az EDDA frontembere.

– Az EDDA-dalok az álma-
inkról, vágyainkról szólnak.
Pataky Attilának mi az álma?

– Az álmaink megtestesí-
tôi a nôk. Én mindennap el-
érem az álmom. De komo-
lyabbra fordítva a szót, az,
hogy valaki zenét tud írni,
játszani, egy sors és Istenad-
ta tehetség. Ezt a tehetséget
imádni kell és tudni kell élni
vele. Az álmom az, hogy jár-
jam az utamat.

– A zenei munkásságáért
tiszteletbeli táltossá avatták…

– Igen, ez a Pilisben tör-
tént már régebben. A táltos
és a zenész számára is alap-
vetô a ritmus, a kettô nagyon
közel áll egymáshoz.

– Sok kritika érte a „dáridó-
zások” miatt. Voltak olyan régi
eddások, aki úgy érezték, hogy

tönkretette az együttesrôl ki-
alakult képet, pár év alatt si-
került meggyûlöltetni magát
az ôs-eddásokkal. A klasszi-
kus, ütôs rock és a mulatós
zene hogy fér meg önben egy-
más mellett?

– Szinkronban van ben-
nem a kettô. Számomra a
Hûtlen és a Vén cigány
ugyanolyan értéket képvisel,
mert mindkettô mély érzel-
meket közvetít. Arról nem is
beszélve, hogy imádok mu-
latni, és szeretem a jó bort.

Ha valakiben a két mûfaj an-
tagonisztikus ellentétet kelt,
az önmagában keresse a
hibát.

– A közelmúltban két Har-
ley-Davidsont vásárolt a fele-
ségével. Igaz, hogy az álmuk
kijutni Amerikába a 66-os
útra?

– Szeretem a motorozást,
kicsit irigylem azokat, akik-
nek sok idejük jut rá, de
Amerikába nem vágyom. Én
a magyar utakat akarom
járni.

– Hányadik helyen áll a
család az életében?

– Szegényeknek az elsô he-
lyen kellene állni, de hazud-
nék, ha azt mondanám, hogy
ez így van. Sokszor vagyok
távol a fellépések miatt, szá-
momra az EDDA és a család
együtt áll az elsô helyen.

– Mikor járt a mostani kon-
certet megelôzôen Sopronban?

– Tavaly a VOLT-fesztivá-
lon szerepeltünk. A kezdetek
óta, azaz a nyolcvanas évek
elejétôl kezdve szívesen jö-
vünk ide. Sopron komoly
rock-város, itt értik és érzik a
zenénket. Benke Éva

„SOPRONBAN ÉRTIK ÉS ÉRZIK A ZENÉNKET”

Egy tiszteletbeli

táltos útjai

FOTÓ: MAGASI 
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Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk május 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: Márk László (Sopron, Je-
genye sor). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…
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– A kilencvenes évek elsô
felében a kutyaszánhúzó-ver-
senyek jelentették számom-
ra a legkeményebb megmé-
rettetést –mondja Horváth
István. – Ekkor a hazai baj-
nokságokon túl rendszere-
sen részt vettem nemzetközi
erôpróbákon is. Magyar baj-
nok többször is voltam, de
Ausztriában, Csehországban
is dobogós helyezéseket
értem el. A németországi Eu-
rópa-bajnokságon pedig, na-
gyon népes mezônyben, ki-
lencedikként sikerült célba
érnem. Nagy terveim voltak
az alaszkai világbajnokság-
gal és egy Pamír-expedíció-
val kapcsolatban, de be kel-

lett látnom,
hogy megfele-

lô szponzori támogatás
híján ezek csak álmok ma-
radnak. Ráadásul a tél és

a hó hiányában itthon nem
tudok edzeni. Nem is beszél-
ve arról, hogy súlyos autó-
balesetet szenvedtem. Így

csaknem három évvel ezelôtt
búcsút kellett mondanom a
falkának. Maradt ellenben
egy szép magyar vizslám,
amelyiknek most éppen négy
kölyke van…

A szánhúzó kutyák sopro-
ni szerelmese azonban nem
hagyott abba minden kemény
és férfias sportot. Az íjászat
is sok-sok éve már a szívéhez
nôtt. Ezen belül is a csigás
irányzék nélküli íjjal szeret
a leginkább célba lôni.
Ebben a mûfajban még ma
sem sokan akadnak, akik
megszorítanák. Most is azt
tervezi, hogy talán elindul
nyáron a Sopronban megren-
dezésre kerülô terepíjász-vi-
lágbajnokságon. Ehhez azon-
ban folyamatosan kell gya-
korolnia sopronbánfalvi csa-
ládi házuk udvarán. A lovag-
lást viszont Fertôszéplak kör-
nyékén ûzi, ahol édesapja ka-
rámjában nevelkedik Korbie
nevû fekete ménje.

– Ez a ló csodákra képes –
magyarázza. – Csikókora óta
nevelem, és ma már elmond-
hatom, szinte a gondolatai-
mat is megérti. Lemértük,
amint nyílt terepen 64 kilo-
méter per órás sebességgel
vágtatott. Nekem most ô a
kárpótlás a kutyákért. Hiszen
a falkával is úgy éltem annak
idején, hogy már szavak nél-
kül is kitalálták, mit szeret-
nék. Bizony, ma is hiányoz-
nak. Sok vad vihart, térdig
érô havat, mínusz 20 fok alat-
ti hidegeket küzdöttünk le
együtt, nem egyszer.

Az acélember számára a
legnagyobb öröm mégis hat-
éves unokája, Réka, aki igyek-
szik eltanulni a nagypapától
az íjászat csínját-bínját. A
gyerekeket különben is szer-
fölött kedveli a sportember.
Óvodákban is gyakran meg-
fordul, hogy célba lôjön a ki-
csik örömére. Kevesen tud-
ják róla, hogy alapító tagja a
soproni Lions Klubnak. Már-
pedig a jótékony szervezet
évente 20 erdélyi árva gyer-
meket támogat, egyéb segély-
akciói mellett. Kuntz Zoltán

A gyerekekkel lágyszívû 
a soproni acélember

KÉT ÉVTIZEDE AZ EXTRÉM SPORTOK BÛVÖLETÉBEN

Egy súlyos autóbaleset sem tántorította el az extrém
sportok mûvelésétôl a soproni Horváth Istvánt, aki két

évtizedig szánhúzó kutyákkal versenyzett. Hosszú évek óta
az íjászat mûvészetének is hódol, de a tereplovaglás 

ugyancsak kedvenc 
idôtöltése.

FOTÓ: MAGASI 
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FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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– A Magyar Kupa négyes
döntôjén elég kemény ütkö-
zések részese volt, nemegy-
szer esett jókorát. Hallotta,
hogy a közönség fel-felszisz-
szent az eseteknél, illetve az
eséseinél?

– Persze, hogy hallottam.
A szurkolók nyilván féltet-
tek, miként azért kicsit én is
féltettem, féltem magam is,
nem elsôsorban saját magam,
hanem a kislányom miatt! 

– A tapasztalt szakértôk azt
szokták mondani, hogy egy él-
sportoló hölgy szülés után
visszatérve a pályára szinte
megújul, s anyaként jobb tel-
jesítményre lehet képes, mint
szülés elôtt. Ön is így érzi?

– Nálam az volt a helyzet,
hogy borzasztaón zavart az,
hogy jó ideig tétlenségre vol-
tam kárhoztatva. Nagyon sze-
rettem volna mielôbb a lá-
nyok között lenni, mozogni,
ugrani, futni, dobni. Tudtam,
egy kitûnô közösségbe kerü-
lök vissza. És persze a mecs-
csek feszültsége, légköre is
nagyon hiányzott. Visszatér-
ve a kérdésre, engem legin-
kább ezek a dolgok motivál-
tak, doppingoltak. Pedig higy-
gye el, ahhoz, hogy visszatér-
hettem a csapatba,  elôtte fi-
zikálisan igen keményen meg
kellett dolgoznom. Szeren-
csére azért volt néhány – pa-
píron – könnyebb mérkôzés,
amelyeken játékba lendül-
hettem. 

– A kislánya látta már a Ma-
gyar Kupa aranyérmet?

– Természetesen!
– A gyerekek állítólag min-

dent a szájukba vesznek. A me-
dált nem „tesztelte le” a foga-
ival, nem csokoládé van-e
benne?

– Nem, nem, ebben az
esetben egyelôre a mindent

a szemnek, semmit a kéznek
elv érvényesült vele szem-
ben. Az érmet a kupagyôze-
lem után nagyon sokan meg-
érintették, megfogták, s azóta
még nem „sterilizáltam”.
Pontosan azért, mert tudom,
hogy a gyerekek szinte min-
dent a szájukba vesznek,
egyelôre csak megmutattam
neki az érmet, de oda még
nem adtam neki. Nagyon re-
mélem, hamarosan még egy
hasonlóan fényes medáliát
mutathatok neki…

– Mennyit változott az élete,
amióta anya lett?

– Rengeteget! Ami a leg-
fontosabb változás, az az,
hogy mióta Eszter megszüle-
tett, gyakorlatilag minden
órám, de talán mondhatom,
minden percem elôre be van
osztva, ha úgy tetszik, be va-
gyok „táblázva”. Ha valami-
lyen programra szeretnénk
elmenni, azt már hetekkel
elôtte el kell kezdeni szer-
vezni. Anyaként már nem úgy

van, hogy gondol egyet az
ember, aztán este elmegy pél-
dául moziba. Viszont az em-
bernek a gyermekével lenni,
az nagyszerû érzés! 

– Meséljen a kislányáról,
milyen gyermek?

– Elôször is azt kell mond-
jam, neki is nagyon sokat kö-
szönhetek abban, hogy vissza-
térhettem a pályára. Abszo-
lút nyugodt, kiegyensúlyozott
kislány, beállt a bioritmusa,
lehet alkalmazkodni hozzá.
Az éjszakákat nyugodtan át-
alussza, én is mindig kipihen-
ten kelek. Nem is tudom, mi
lenne, ha nem lenne ilyen jó
baba Eszter! Reggel, mielôtt
elindulok edzésre, mindig
játszom vele egy-másfél órát.
Élmény nézni, ahogy szinte
napról napra fejlôdik, moso-
lyog, forog, felismer egyre
több dolgot. 

– Élsportolónak lenni és
kismamának lenni – gondo-
lom – külön-külön is egész em-
bert kívánó feladat. Most ön a

kettôt egyszerre „mûveli”.
Nem fáradt, nem sok ez néha?

– Szerencsére még sosem
éreztem ezt. A két dolgot ab-
szolút külön tudom választa-
ni. Amikor otthonról elindu-
lok a tréningre, becsukom az
ajtót, attól kezdve már csak
az edzésre koncentrálok. Vi-
szont amikor az edzés végén
leveszem a cipômet, már az a
jólesô tudat tölt el, hogy ott-
hon a karjaimba vehetem,
etethetem a kislányomat, egy-
szóval vele lehetek. Az én
esetemben ez a két dolog tö-
kéletesen kiegészíti egymást!
Hozzá kell tennem, azért se-
gítségem, segítségünk is van,
elsôsorban Zsolt, a férjem,
aki délutánonként van a gye-
rekkel, no meg van babysitter
is, aki délelôttönként vigyáz
a kicsire. Én pedig azért is
lehetek nagyon, de nagyon
nyugodt, s koncentrálhatok
a kosárlabdára, mert mindig
tudom, hogy jó kezekben van
a kislányunk! Botár László

Eördögh Edit: 
aranyérmes kismama
Eördögh Edit: Alig pár hónappal

kislánya, Eszter születése
után az MKB-Euroleasing

Sopron Magyar Kupát
nyert nôi kosárlabda-
csapatában szerepelt 
Eördögh Edit. A kupa-

gyôztes kismamát 
– anyák napja alkalmából 

– elsôsorban az anyaság
és az élsport kapcsolatáról

faggattuk.
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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: részlet a Hûségkapuból, nyertese Juhász Katalin (Sopron, IV.
László király u.), dedikáltkönyv-nyereményét átveheti a Kisalföld Médiaközpontban
(Frankenburg u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK…
A helyszín az Erzsébet utca. Elnézem ezt a házat… – ahogy
az egykori reklámszlogenben hallottuk: minden szinten
szinte minden – legalábbis ablakban! Még az a szerencse,
hogy nincs (egyelôre) harmadik emelet, oda nyilván egy
még attraktívabb ablaksor kerülhetne. A homlokzati lég-
kondi-egység már csak hab a tortán – XXI. századi eklekti-
ka, brrrrr… (pluzsik)
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