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A szeretet himnusza
Én nem szeretnék belevegyülni egyik oldalon sem

az igazságért vívott küzdelembe, mert én azt látom,
hogy Saullal, a rosszindulatú, gyilkos szándékú zsidó-
val Jézus párbeszédet kezd: „Saul, Saul, miért üldözöl
engem?”. És a párbeszéd odáig fejlôdik, hogy Saulból
a népek apostola lesz, Szent Pál is megírja a csodaszép
szeretethimnuszát. Jézus nem elítéli, hanem felszaba-
dítja a bûnben, a sötétben élô embert, szabaddá teszi a
szeretetre, a bizalomra, a jóságra. 

Ez az út az egyetlen járható út! Számomra az embe-
rek nem statikus, ércbe öntött, merev entitások, hanem
a fény felé hajló, igazságot keresô, dinamikusan fejlô-
dô, maréknyi porból született Isten Gyermekei. Hi-
szem, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy kibonta-
kozzunk, virágot, gyümölcsöt hozzunk, hogy így éle-
tünknek értelme, nemes célja legyen. Az lenne a fon-
tos, hogy a párbeszéd által segítsük egymást, hogy min-
denki írja meg a maga szeretethimnuszát. 

Meg vagyok gyôzôdve, hogy Isten teremtette szép
világunk elég nagy, van itt hely bôségesen mindannyi-
unknak. Abban is biztos vagyok, hogy jóságos mennyei
Atyánk jól feltarisznyázta a világunkat, van elég vas-
érc, réz, szén, kôolaj, jutna mindannyiunknak, ha böl-
csen és testvéri szeretettel használnánk fel azt. Világun-
kat mint egy óriási puzzle-t képzelem el, megvan itt min-
den, csak a gonosz egy kissé összezavarta a darabokat,
de nekünk nyugodt, békés munkával, szépen sikerül-
het, sikerülnie kell mindent helyre rakni. És ez szép
dolog, férfihoz méltó élet, számomra szebb, mint egy tö-
kéletes kész világot szájtátva szemlélni.

Hiszem, hogy van tovább, az emberiség létével írt sze-
retethimnuszt még nem fejeztük be, az csak Isten or-
szágának beteljesedésével ér véget. Hihetetlen távla-
tok vannak elôttünk, az ember szinte beleszédül, ha
elôre néz, de félnünk nem kell, mert magunk elôtt lát-
hatjuk gondviselô Istenünk karjait. A félelem megbé-
nít, a remény, a gondviselô jóságába vetett hit szár-
nyakat ad. 

Jézus Krisztus nem pánikol sem nagypénteken, sem
húsvét vasárnapján. Békés nyugalommal megy a sze-
retet útján, mert hisz a szeretet végsô gyôzelmében.
Nincs más út, csak a párbeszéd és a szeretet útja, me-
lyen ha következetesen haladunk, akkor hiszem, hogy
életünk a szeretet himnuszának megírásába torkollik.

KKiisseebbbb  tteessttvvéérrii  aalláázzaattttaall,,  
CCssaabbaa  tteessttvvéérr

Az Európai Bizottság 2008.
évi politikai stratégiájáról
tárgyaltak Berlinben az
uniós nemzeti parlamentek
európai ügyekkel foglalkozó
bizottságok képviselôi. A ta-
nácskozáson Firtl Mátyás, a
Magyar Országgyûlés euró-
pai ügyek bizottságának al-
elnöke (KDNP) a 2008-as po-
litikai stratégiával kapcso-
latban két kérdésben szólalt
fel. Rámutatott: a globális és
európai kihívások – a klíma-
változás, az energiapolitika,
a lisszaboni stratégia – eseté-
ben az európai közvélemény
elsôsorban az Európai Unió-
tól vár határozott fellépést.
Továbbá Horvátország szá-

mára egy világos csatlakozá-
si menetrend kidolgozását és
a tárgyalások gyorsítását
szorgalmazta. Az ezeréves
történelmével és értékrend-
jével Európához tartozó Hor-
vátország uniós tagsága a bal-
káni stabilizáció biztosítéka
lehetne, ugyanakkor Európa
egységéhez a Nyugat-Balkán
is hozzátartozik – hangsúlyoz-
ta. Horvátország EU-tagságá-
hoz a magyar kormány, az or-
szággyûlés és az európai
ügyek bizottsága részérôl biz-
tosított a szükséges politikai
és szakmai támogatás – fej-
tette ki Firtl Mátyás a berli-
ni Bundestag épületében tar-
tott tanácskozáson. B. T. É.
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EURÓPAI BIZOTTSÁG:

Határozottabb
fellépést!

Az európai uniós támogatások felhasználása során lehe-
tôség nyílik arra, hogy meghatározott feltételeknek megfe-
lelô projektek támogatása pályáztatás nélkül megvalósuljon.
Ezek között szerepel a soproni Kôszegi úti egyszintû vasúti
keresztezôdés aluljáróval történô kiváltása, az Ikva-patak
többfunkciós mederrendezése és árvízi tározók kialakítása,
a Sopron–Burgenland Pannon–Fertô régió vízellátás-fej-
lesztése. A város javasolja a Sopron északi tehermentesítô
út, továbbá egy szélerômûpark létesítésének kiemelt projekt-
ként való nevesítését.  ��

Kiemelt projektek
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Régiós körútján a megye
nagycsaládos egyesületeivel
is találkozott a köztársasági
elnök. A közel egyórás be-
szélgetés során elsôsorban a
civil szervezetek tevékeny-
ségérôl tájékozódott, többek
között a kormányzati intéz-
kedések nagycsaládosokat
érintô hatásáról. Dr. Árvay

Györgyné, a NOE soproni el-
nöke elmondta: a nagycsalá-
dosok elsôsorban a közokta-
tás, a mûvészeti oktatás, a fel-
sôoktatásból való kiszorulás
veszélyére hívták fel a köz-
társasági elnök figyelmét. El-
mondták: a tandíj a többgye-
rekes családokat többszörö-
sen érinti. B. T. É.

Sólyom László köztársasági elnök nyugat-magyarországi
látogatása során fogadást adott a Pannonia Med Hotelben.

A fogadáson dr. Fodor Tamás polgármester mellett megje-
lent a régió számos ismert közéleti személyisége. 

A kötetlen hangulat alkalmat adott személyes 
beszélgetésre – politikáról, gazdaságról, kultúráról,

tudományról egyaránt.

Sólyom László Sopronban

A 2004 óta minden évben,
mindig ezen a napon meg-
rendezett túrát idén a szerve-
zô Perkovátz Ház Baráti Köre
mellett a soproni önkormány-
zat, a városszépítô egyesület,
a Castanea-egyesület, vala-
mint a Sopron-hegység Na-
túrpark Egyesület is támo-
gatta. Ennek eredményeként
az Asztalfônél a négy civil

szervezet együttmûködési
szerzôdést írt alá. Ennek
célja a soproni táj fenntart-
ható fejlôdésére, használa-
tára és megtartására irányu-
ló információcsere, a kul-
túr- és vidéki tájkép gondozá-
sa, a turisták és helyi lakosok
tudatosságának emelése,
minden tájfenntartó tevé-
kenység egyeztetése, tervek,

programok készítése, közös
marketingtevékenység, köl-
csönös támogatás az EU-for-
rások elnyeréséhez.

A túra jelentôségét mutat-
ja, hogy a gyaloglókat (közöt-
tük több budapesti és gyôri
érdeklôdô is volt) a Rozália-
kápolnánál Fraknó polgár-
mestere, Reismüller asszony
is köszöntötte. ��

IV. Fraknó túra 2007 
– civilek az egységes tájért

Az idei madarak és fák
napján majdnem négyszáz-

ötven soproni vállalkozott
arra, hogy a régi Sopron

vármegyei hagyományok
szerint gyalogszerrel

eljusson a Rozália-hegység
tetején lévô kápolnához,

majd Fraknó várához.

FOTÓ: GABRIELI GABRIELLA

FOTÓ: PLUZSIK

ABDAI GÉZA ALPOLGÁRMESTER
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Dr. Fodor Tamás a Fô téren
búcsúztatta a valétálókat. 
– Az emlékezetben örökre és
kitörölhetetlenül megmara-
dó diákévek a szakmai tudást
és a késôbbi érvényesülés
alapját jelentik, és egyben az

összetartozás iskoláját is –
mondta a polgármester, aki
arra kérte a végzôs egyete-
mistákat, hogy legyenek jó
hírnökei Sopronnak a világ-
ban, s életük során mindig
az értéket kövessék. ��

Búcsúztak 
az egyetemisták

Dr. Fodor Tamás köszöntötte a jubiláló fúvósokat. „Váro-
sunk jövôjének záloga, hogy miként tudjuk megtartani fiatal-
jainkat. Nemcsak az egzisztenciális háttérre gondolok, hanem
a hagyományok, a kultúra
megtartó, tápláló és éltetô
erejére is” – mondta dr. Fodor
Tamás polgármester a Sopron
Város Fúvószenekara 50 éves
jubileuma alkalmából tartott
ünnepi elôadáson, amelyen a
város nevében elismeréseket
adott át. ��

A városrész élhetôbbé tétele érdekében a többnyire pon-
cichternegyeddel kapcsolatos javaslatokat, akár ellentétes
szándékot, törekvést össze kell hangolni a helyi sajátosságok-
kal, a különbözô lakóközösségi igényekkel – mondta dr. Simon
István alpolgármester az Uszoda, Kertesi, Bécsi, Csik Ferenc,
Ösvény, Szélmalom, Bástya, Fövényverem utca és a Sas tér
lakóinak tartott lakossági fórumon. A nagy számú érdeklô-
dô a felvetett, megoldásra váró kérdések között az érintett
utcák forgalmi rendjének átalakításáról, a kerékpárutak-
ról, a parkolók és zöldterületek arányáról, az útfelújításról,
a parkosításról, a buszközlekedés javításáról mondta el vé-
leményét, illetve javaslatait. ��

Lakossági fórum

A Rákóczi-növendékek és
hadapródok emlékeztek.  A
tartást, az életre szóló hitval-
lásként a „hûség, a tisztesség,
a becsület” ideáját, a magyar
nép és a haza iránti hûséget,
a kötelességtudatot, az önfe-
gyelmet és a kitartó munkára
való készséget tanulhatjuk
példájukból – hangzott el a
Batthyány téren tartott meg-
emlékezésen, amelyen a
város nevében Abdai Géza al-
polgármester koszorúzott. Ko-
szorú került a hôsök Nyugat-
Magyarországi Egyetem au-

lájában elhelyezett emlék-
tábláira, a József Attila út 3–5.
szám alatti volt hadapród is-
kola, valamint a Rákóczi
utcai volt magyar királyi Zrí-
nyi Ilona Tiszti Leánynevelô
Intézet emléktábláira is. ��

Jubiláló fúvósok

Megemlékezés

GYEREKNAP
Sopron önkormányzatának szervezésében gyermeknapot
tartottak a Jereván-lakótelepen. Játékváros, játszóház, szín-
padi mûsorok, kézmûves-foglalkozások, közösségi, ügyessé-
gi játékok és sok meglepetés várta a kilátogatókat. ��
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A Soproni Egészségügyi
Alapítvány 4,6 millió forintot
adományozott a kórháznak. A
Casino a Soproni Erzsébet
Kórházért Alapítványt pedig
egymillió forinttal támogatta.
A kapott összeget kiegészítve
– összesen több mint 5,7 mil-
lió forintot – eszközbeszerzés-
re fordította a kórház – mond-
ta el dr. Baranyai Tibor, a kór-
ház fôigazgató-fôorvosa. Az
eszközök a sebészet, az uro-
lógia és a fül-orr-gége osztá-
lyok számára a betegellátás
biztonságát és a betegek ké-
nyelmét szolgálják. ��

A Sopron Régió Csatornázási és Szennyvíz-
tisztítási Program részeként megkezdôdtek a
Várkerület csatornázási munkálatai. Az alkal-
mazott microtunneling technológiához hasz-
nált fúrófej, az acélcápa mérnöki ritkaságnak
számít – mondta el Havas András alpolgármes-
ter a 3 és fél tonna súlyú acélszerkezetet be-

mutató bejáráson. Összesen hét aknát süly-
lyesztenek le a város központjában kb. 200–300
méteres távolságban, ezek közül mindössze
három található a Várkerületen: a Mária-szo-
borral szembeni parkolóban; a Hûségkút és
a Kisvárkerület közötti zöld területen; illet-
ve a kisvárkerületi parkolóban. ��

Elindult  az acélcápaElindult  az acélcápa

Segítség 
a kórháznak

A központi
ügyelet mögöt-
ti épületrészbe
költözött a te-
rületi vérellá-
tó. A közel 500
négyzetméter
alapterületû
épületrész fel-
újítását köve-
tôen a meg-
üresedô épü-
letrészben hét
szakrendelô valamint a Sür-
gôsségi Betegellátó Osztály
kialakítását kezdik meg. 

– A soproni önkormány-
zat évrôl évre több százmil-
lió forinttal támogatja a kór-
ház eszköz- és mûszerbe-
szerzéseit. Ugyanakkor az
egészségügyi kormányzat

rendelkezéseinek következ-
tében idén a mûködtetésnél
kétszázmilliós finanszírozá-
si deficittel kell számolnunk
– mondta dr. Simon István al-
polgármester, aki egyben
megköszönte az egészség-
ügyben dolgozók áldozatos
munkáját. ��

Átköltözött
a soproni vérellátó

06
35

03
67

2



6 �� Soproni KÖZÉLET

A látványos építkezések mögött
azonban hosszú elôkészítési munka,
egyeztetések, tervezési folyamatok,
szakmai viták húzódnak. A legtöbb eset-
ben ezek nem kapnak nyilvánosságot,
ugyanakkor az önkormányzati munka
szerves részei. Dr. Fodor Tamás polgár-
mestert most azokról a nagy jelentôsé-
gû beruházásokról kérdezzük, amelyek-
nek megvalósulási ideje mára már kör-
vonalazódott.

– A választási kampány idôszakában
minden politikai csoportosulás óriási
ígéreteket fogalmaz meg. A Fidesz is ko-
moly városfejlesztési programot dolgozott
ki. Mi az, ami ebbôl megvalósítható?

– A választási ígéreteinket olyan vá-
rosfejlesztési koncepcióban állítottuk
össze, hogy részben az egyes területek
egymásra épüljenek, részben a szüksé-
ges anyagi feltételek pályázati úton biz-
tosíthatók legyenek. Mostanra körvo-
nalazódtak azok a határidôk, amik a
legfontosabb tervezett beruházásokhoz
kapcsolódnak.

– Úgy kell ezt érteni, hogy most hirte-
len több fronton is megindul az építke-
zés Sopronban?

– Természetesen mindez nem varázs-
ütésre indul: Sopron városának fejlesz-
tési elképzelései hosszabb idôszakra
vonatkoznak. Elôször látni kell, hogy
az elkövetkezô években ezek hogyan il-
leszthetôek be az európai uniós támo-
gatásokat közvetítô operatív programok
rendszerébe. Tudvalévô, hogy az Euró-
pai Unió 2007–2013 közötti tervezési
idôszakában a 2004–2006. évi források-
hoz képest többszöröse lesz a lehívha-
tó források mértéke. Ezek az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) ti-

zenöt operatív programján keresztül
érhetôek el. Az operatív programok ága-
zati és regionális bontásban szabályoz-
zák a felhasználható forrásokat. A hét
fejlesztési régió 1600 milliárd, míg az
ágazati operatív programok 5300 milli-
árd forintnyi fejlesztési forrásról ren-
delkeznek a hétéves idôszak alatt. A
legtöbb fejlesztést a Közlekedési Ope-
ratív Program (KÖZOP - 2000 milliárd fo-
rint), a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP – 1200 milliárd forint)
és a Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP – 1070 milliárd fo-
rint) forrásai révén lehet megvalósíta-
ni. Sopron városa számára a Nyugat-
Dunántúli Operatív Program (NyDOP
– 140 milliárd forint) mellett a szakági
operatív programok pályázati forrásai
nyitottak. A tervezett fejlesztések át-
fogják a soproniak életét, a közlekedé-
si és közúthálózat fejlesztésétôl a tömb-
rehabilitációkon és egészségmegôrzé-
sen át a környezetvédelemig.

– Ha ez ilyen széles skálát ölel fel,
akkor rengeteg szakember munkáját kell
egyeztetni, s ha ezt még régiós szintre is
kitágítjuk, akkor a laikus számára szin-
te átláthatatlannak tûnik a folyamat. Ho-
gyan tudják átláthatóvá tenni, „egy
kézbe” fogni?

– Természetesen a folyamat csak
akkor követhetô, ha az érintett szakem-
berek összedolgoznak. Ezért jött létre a
polgármesteri hivatal szervezetén belül
idén januárban egy irodák közötti mun-

kacsoport, amelynek tagjai az egyes
szakirodákból az egyes fejlesztési te-
rületeket (városépítészet, közlekedés,
energia, környezetvédelem, oktatás,
egészségügy, szociális ügyek, terület-
fejlesztés, idegenforgalom) képviselve
közremûködnek az önkormányzati és
hivatali pályázatok elôkészítésében, a
pályázatokat megalapozó dokumentu-
mok elkészítésében, beszerzésben. A
térséget érintô beruházások miatt ez a
csoport idôközben kiegészült a Sopron-
Fertôd Kistérségi Társulás és a Sop-
ron Holding zrt. képviselôjével is.

– Nem esett szó még a projektek sor-
rendjérôl…

– Természetesen a projektek a pá-
lyázati lehetôségek függvényében ke-
rülhetnek megvalósításra, közülük ki-
emelten kezeljük a Tûztorony és hozzá
kapcsolódóan a Fô tér díszburkolatának
felújítását. Ennek célja Sopron város
jelképének, a Tûztoronynak a szerkeze-
ti megerôsítése, rekonstrukciója, kör-
nyezetének rendezése, megújítása, va-
lamint a toronyhoz közvetlenül kapcso-
lódó Elôkapu-udvar mûemléki rekonst-
rukciója. Ennek eredményeként az Elô-
kapu-épület turisztikai tájékoztató köz-
pontként és a kapcsolódó három múze-
um belépôpontjaként mûködne. A pro-
jekt másik eleme a Fô tér közterületi
megújítása: a díszburkolati rendszer
kiépítése, a Szentháromság-szobor kör-
nyezetének átépítése, az érintett közmû-
vek felújítása. A megvalósítás során a

Földön–vízen
–vasúton
PROJEKTEK, MELYEK A VÁROS ARCULATÁT

TÖBB SZÁZ ÉVRE MEGHATÁROZHATJÁK

Ha látható, hogy falak emelkednek,
tetôt ácsolnak, aszfaltot szônyegeznek,
akkor mindenki számára egyértelmû:

épül a város. Ilyenkor mondják is az
emberek: dolgozik az önkormányzat.
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2012-ig kapott megbízást
a magasabb vezetôi állásra
az az öt igazgató, akiknek pá-
lyázatát nyertesnek hirdet-
ték ki a közgyûlésen. Az Egye-
sített Bölcsôde igazgatójá-
nak, Földháziné Kocsis Zsu-
zsannának, a Hermann Alice
Óvoda igazgatójának, Varga
Istvánnénak, a VasVilla’ igaz-

gatójának, Hegyi Ferencnek,
a kereskedelmi iskola igazga-
tójának, Sterbenz Lászlónak,
valamint a Széchenyi István
Gimnázium igazgatójának,
Szabó Miklósnak tapssal gra-
tulált a testület. A brenn-
bergbányai Általános Iskola
– Grundschule vezetôi állásá-
ra kiírt pályázat eredményte-

lenül zárult. Pontosította
márciusban elfogadott, a szo-
ciális ellátásokról szóló ren-
deletét a közgyûlés annak ér-
dekében, hogy a szociális
szolgáltatások térítési díjait
a szolgáltatók megfelelôen
tudják megállapítani. A dön-
tés hátterében a szociális tör-
vény parlamenti módosítása
áll, amelynek következtében
januártól az intézményi té-
rítési díj új szabályozás sze-
rint alakult. 

A bentlakásos intézmé-
nyeknél ez drasztikus áreme-
lést jelentett, Sopronban pél-
dául az idôsek otthonában a
korábbinak több mint kétsze-
resére nôtt a havi térítési díj.
A törvénymódosítás ráadá-
sul az intézményi térítési
díjat úgy álapította meg, hogy
arra az önkormányzatnak
közvetlen befolyása nincs.
Sopron közgyûlése végrehaj-
totta ugyan a törvény elôírá-
sait, de a központi jogalkotó-
hoz fordul annak érdekében,
hogy a korábbi szabályozás-

hoz hasonló, egyszerûbb és
a lakosság terheit nem növe-
lô rendelkezéseket fogadjon
el az Országgyûlés. 

A képviselô-testület fel-
hatalmazásával dr. Fodor
Tamás polgármester levél-
ben kéri Gyurcsány Ferenc
miniszterelnököt, hogy a par-
lament módosítsa a szociális
törvényt, úgy, hogy a január
elsejétôl hatályostól kedve-
zôbb összegû térítési díjat ál-
lapíthasson meg a fenntartó
önkormányzat. 

A májusi ülés legnagyobb
vitát kiváltó témája a szerve-
zeti és mûködési szabályzat
módosítása volt. Az ellenzék
soraiban ülôk nem értettek
egyet a változtatásokkal, fô-
ként az interpelláció eltör-
lése, az idôkorlát bevezetése
ellen tiltakoztak. A polgár-
mester zárszavában kiemel-
te, hogy véleménye szerint
nem sérülnek a demokrati-
kus jogok, dr. Simon István al-
polgármester pedig azt hang-
súlyozta: a változtások fô oka,
hogy a közgyûlés ne politikai
csatározások színhelye, ha-
nem a városért folyó munka
színtere legyen. ��

Taps az igazgatóknak

Kivizsgálnak

A májusi közgyûlést rendkívüli ülés követte, amelyen a képvi-
selôk eseti bizottságot állítottak fel a soproni Erzsébet-kórházban
elôfordult mûtéti komplikáció és az ügyeleti ellátás feltételezhe-
tô mûködési rendellenességének és azok körülményeinek kivizs-
gálására. A bizottságnak a júniusi testületi ülésre kell elkészítenie
a jelentést.

jelenlegi egyenetlen, elkopott kôbur-
kolatok helyett sima felületû, bizton-
ságosan járható, kerékpárral és gyer-
mekkocsival is kényelmesen használ-
ható, új felületek keletkeznek.

– Ehhez kapcsolódik a ddrr..  SSzzaarrkkaa  LLáásszz--
llóó ötlete alapján már a sajtóban meg-
szellôztetett belvárosi konferenciane-
gyed is?

– Sopron belvárosának felújításáról
beszélünk: nem mehetünk el amellett a
sajnálatos tény mellett, hogy a „szilva-
mag”, vagyis a várfallal körülölelt rész
régi pezsgése alábbhagyott. A belváros
élettel való megtöltése elengedhetet-
len a város fejlôdése, turisztikai vonze-
rejének növelése szempontjából is.
Ebbe az elképzelésünkbe tökéletesen
beleillett dr. Szarka László kezdemé-
nyezése, aki egy óriási méretû nemzet-
közi konferenciát kíván hozni Sopron-
ba 2009-ben. Sopron történelmi belvá-
rosa az önmagában kicsiny Liszt Fe-
renc Konferencia- és Kulturális Köz-
ponttal és a közelben lévô különbözô,

szekcióülésekre alkalmas termek együt-
tese elvileg olyan adottság, amelyeket
okosan kihasználva mindazon funkció
ellátható, amelyeket a világban az egy
fedél alatti nagy konferencia-központok
nyújtanak. Egy-egy konferencia idejére
a szükséges számú terem rendszerbe
állítható (egyébként mindegyik terem
éli mindennapi megszokott életét). 
E rendszert el kell látni a megfelelô
infrastruktúrával, és mindezt meg kell
jeleníteni Sopron arculatában. Ha már
rehabilitáljuk a belvárost, akkor gon-
dolnunk kell a kerékpárosokra is. Így a
projekt keretében megterveztük a ke-
rékpárutakat, amelyek nemcsak a tu-
rizmust, hanem a soproniak minden-
napi életét is szolgálják, hogy az iskolá-
ba, munkahelyre biciklivel is el lehes-
sen jutni.

(A tervek itt természetesen nem sza-
kadnak meg: következô számunkban
folytatjuk a városházi elképzelések is-
mertetését.)

Surbán

Intézményvezetôi pályázatok elbírálásá-
val kezdôdött, eseti bizottság alakításával

végzôdött a májusi közgyûlés a városházán.
A legnagyobb vitát a szervezeti és mûködési

szabályzat módosítása váltotta ki. 

FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS
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– Ügyvédként vettem részt
elôször a soproni közgyûlé-
ben. 1996-ban az akkori pol-
gármesterrel szemben indí-

tott fegyelmi eljárás során
kerültem szorosabb kapcso-
latba a helyi közélettel. Két
év múlva a tulajdonosi bi-
zottság külsôs tagja lettem,
2002 óta pedig képviselô va-
gyok – sorolja az adatokat dr.
Szekeres Csaba, a Szövetség
Sopronért Egyesület frakció-
jának vezetôje, akinek arcát
mindenki megismerhette a
2002-es helyhatósági válasz-
tásokon. A fiatal jogász
ugyanis akkor ringbe szállt
a polgármesteri székért…

– Rengeteg tapasztalatot
szereztem akkor, bár nem
volt mind kellemes – emlék-
szik vissza a kampányidôre.
– Engem a politikában legin-
kább az emberi oldal izgat, s
egy ilyen verseny, mint ami-
lyen a polgármester-válasz-

tás, mindenkibôl kihozza a
mélyebben rejtôzô tulajdon-
ságokat is. Azt teljesen nor-
málisnak tartom, hogy nem
egyforma nézeteket vallunk,
de hogy ez miért jelent szaka-
dékot két ember között, azt
már nem. Megtanultam, hogy
aki közéleti szerepet vállal,
azt vagy szeretik vagy utál-
ják – pedig nem is ismerik.
Megtanultam, de elfogadni
nem tudom, s bevallom, ezt a
részét nagyon nehezen vise-
lem a politizálásnak. Hát
még az anyukám, aki a mai
napig sem heverte ki a kam-
pány ellenem irányuló nega-
tív hangjait…

Dr. Szekeres Csaba jogász-
ként is sokat dolgozik, emel-
lett vállalja a képviselôség-
gel járó feladatokat, ám a leg-
fontosabb számára a család-
ja: szintén jogász felesége,
Éva, akivel még a gimnázi-
umban „estek szerelembe”
és három fia. Ábel, a legidô-
sebb 12 éves, Zalán tíz, a leg-

kisebb, „mesebeli” kis Szeke-
res, Áron, éppen most volt
egyesztendôs. – Áron születé-
sével sok minden megválto-
zott, talán furcsa, de egészen
más negyvenévesen babázni,
mint huszonévesen. Most
újra kisgyerekes szülôk va-
gyunk, de nagyfiús örömök-
kel és problémákkal is „meg-
áldva”. De nagyon jó csapat
a mi családunk! – nevet a
képviselô, s aki látta már fi-
aival a kosármeccseken, az
észrevehette szemében a
büszkeség csillogását is.

– Amikor viszont fáradt va-
gyok, vagy túl sok feszültség
gyûlt fel bennem, akkor irány
a tornaterem. A kosárlabda
régi, nagy szerelem az éle-
temben. Minden csütörtökön
ott vagyok a csapatom edzé-
sén és a meccseken, ezt akkor
sem hagyom ki, ha történe-
tesen közgyûlés van. Kivéve
persze, ha fontos, komoly
döntést kell hozni… – moso-
lyog a képviselô. N. M.

Jubiláló képviselô

Dr. Szekeres Csaba idén ün-
nepli 40. születésnapját. Sop-
ronban született, a Hunyadi-
ban volt alsó tagozatos, a
Lackner-iskolában felsôs, majd
a Széchenyi-gimnáziumban
érettségizett. Pécsett szerzett
jogi diplomát, de a baranyai
nagyvárosból is sietett haza,
Sopronba.

A család az elsôA család az elsô
A család az elsô dr. Szekeres Csaba életében. Három fiú

édesapjaként igyekszik is mindig idôben hazaérni – bár ez
nem mindig sikerül. Egyrészt közéleti vállalásai, másrészt

egy másik szenvedély, a kosárlabda miatt.
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– Nagyon szeretem a szín-
házat – szolgál már elsô mon-
datával meglepô hírrel a
Vízmû mûszaki igazgatója,
Sopron társadalmi megbíza-
tású, fideszes alpolgármes-
tere, aki ezúttal azt is el-
mondja: édesapja javasolta
számára a mérnöki pályát, a
humán szféra iránt is érdek-
lôdô fiatalember pedig hall-
gatott az atyai szóra. Nem
bánta meg. Áramlástechni-
kai gépészmérnök és szak-
mérnöki végzettséget is szer-
zett euromérnök vált belôle,
aki szereti a szakmáját. „Igé-
nyes vagyok a tartalomra” –
mondja a színházzal szem-
beni elvárásairól, de való-
színûleg az élet más terüle-
tein is így van ezzel. A spor-
tot is legjobban akkor szere-
ti, ha mûvelheti. Huszonhá-

rom éves koráig versenysze-
rûen sportolt, kipróbálva
több sportágat, a kosárlab-
dát is (amit csak azért ha-
gyott abba, mert túl magasra
nôttek az ellenfél játékosai).
Ma is rendszeresen kosara-
zik, kerékpározik, és 44 éves
kora óta síel. Olvas mindent,
ami jó, azaz tartalmas. – Ér-
deklôdô embernek vallom
magam, a politikához is a
nyitottságom vitt, ugyanak-
kor mégsem vagyok egy kitá-
rulkozó személyiség. Szere-
tem a rendet, vagyis inkább
a rendszert magam körül és
önmagamban is – vall magá-
ról az alpolgármester, aki
saját hibájának azt tartja,
hogy hajlamos túl sok felada-
tot elvállalni. Az élet törté-
néseit ugyanakkor lehetôsé-
gekként éli meg, amelyekkel

élni kell, s még a rosszban
is igyekszik megtalálni azt a
momentumot, amit jóra lehet
fordítani.

Havas Andrást otthoná-
ban felesége, Patrícia várja,
akivel mindig megbeszélik a
napi dolgokat. A házimunká-
ból felmentést kapott az el-
foglalt családfô, de ha szük-
ség van a férfire, az apára,
mindig számíthatnak rá. El-
sôszülött Gábor fia 27 éves,
három éve végzett közgaz-

dász, Dóra lánya pedig külö-
nösen a nyelvek területén te-
hetséges, idén érettségizik.
Közel három éve elhunyt
öccse és felesége árván ma-
radt három gyermekével is a
Havas házaspár törôdik: a ma
24 esztendôs Gergô és a 19
éves Andrea, bár Budapes-
ten élnek, de óvó figyelem-
mel kísérik ôket, a 12 éves
Réka pedig velük él, most
végzi az ötödik osztályt a Gár-
donyiban. ��

Hogy a feladatok mégse gyûrjék maguk alá,
s megmaradjon egy egészséges egyensúly,
Havas Andrásnak bevált receptje van: - Mindig
meg kell tudni állni, és idôt fordítani az elgon-
dolkodásra. Strukturálni kell az idôbeosztást,
tudni kell okosan, a megfelelô munkatársakkal
megosztani a feladatokat. Különbséget kell
tenni az „ügyintézés” és az „intézkedés” között.
Fontos, hogy rendszeresen szabadságot ve-
gyen ki az ember, s ha lehetôsége van rá, el is
utazzon.

Csaknem 30 éve 
a Hûség városában

Havas András (54) nevét a legjobbak között jegyzik a
szakmájában, alpolgármesterként részt vesz a város irányí-

tásában, otthon nagy család várja, s még a barátokra, a
hobbikra is marad ideje. Igazi mérnökember, valódi straté-
ga, aki kiszámítható, mert egyenes, mégis tud meglepeté-

sekkel szolgálni. Talán, mert nyitott, érdeklôdô ember.

Recept az egyensúlyért

Havas András Budapesten szüle-
tett, és iskoláit is a fôvárosban vé-
gezte. Az, hogy egy híján 30 éve
mégis Sopronban él, az feleségé-
nek, Patríciának köszönhetô. 
– Egyetem után házasodtunk, fele-
ségem soproni, s bár szükségbôl
Budapesten kellett kezdenünk, egy
év múlva „hazajöttünk” Sopronba.
Szeretem Sopront, megtaláltam itt
a helyem, és szeretek itt élni.

Szeretek 
Sopronban élni

FOTÓK: PLUZSIK
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– Hazánkban negyvenket-
tô kullancsfaj él, de közülük
a legveszélyesebb a közönsé-
ges európai kullancs – mond-
ja dr. Horváth Zoltán. – Ráadá-
sul ennek az egyébként kis-
termetû rovarnak a tavasz a
fô támadási idôszaka, ilyen-
kor ugyanis sürgôsen táplá-
lékra van szüksége. Azonban
márciustól ôszig is eltarthat
a szezonja. Az idén a tavalyi
évhez viszonyítva már kétszer
annyi fertôzésrôl tudunk, ami
azt jelzi, hogy alaposan meg-
sokszorozódott a számuk. A
környezô erdôkben, fôként a
Szárhalmiban, a Kistómalom
és a Brennbergi-völgy kör-
nyékén gyakoriak, de már a
Deák téren, a Lövér körúton
is megjelentek. Éppen ezért
fôleg a mostani idôszakban a
legfontosabb teendônk a
megelôzés. A kullancsok ve-

szélyeztette területeket táb-
lákkal is jelölték, ezeken a
helyeken különösen oda kell
figyelnie minden sétálónak
és kirándulónak. Ez a vérszí-
vó rovar a talajtól számítva
90 centiméteres magasságig
helyezkedik el a növények le-
veleinek fonákján. Mondhat-
nánk, lesben áll, és az arra
haladó ember izzadságának,
vérének szagmolekuláit jóko-
ra távolságból érzékeli már.
Ha tehát hosszú zoknit, nad-
rágot, zárt cipôt viselünk,
akkor már eleve védettebbek
vagyunk vele szemben. A
sokat emlegetett és hirdetett
különféle vegyi anyagokat
tartalmazó riasztó sprayk
azonban a legtöbbször hatás-
talanok maradnak. A kul-
lancs ellen ugyanis még nem
fejlesztettek ki eredményes
irtószert. K. Z.

Teendôk

Ami az egyik legfontosabb teendô, hogy az erdei sétánk, tú-
ránk után az otthoni fürdést követôen alaposan szemléljük meg
minden testrészünket. A kullancsok a fejünk tetejétôl a bokánkig
mindenütt megkapaszkodhatnak. Amennyiben már belénk csim-
paszkodtak valahol, egy erre a célra kifejlesztett és minden gyógy-
szertárban kapható csipesszel könnyen és gyorsan eltávolíthatók.
A legtöbb esetben huszonnégy órán belül kiszedve ôket semmi-
féle fertôzést nem okoznak. Mindig ellenôrizzük azonban, hogy
a csípés helyén a bôrünkön nem keletkezett-e valahol elváltozás,
illetve piros folt, amely általában négy centiméter körüli, illetve
annál valamivel nagyobb. Minden más gyulladásos és allergiás jel-
legû folttól eltér abban, hogy nem viszket, felszíne pedig nem me-
legebb a környékénél. Szakorvosi rendelôhöz, kórházhoz csak
abban az estben forduljunk, ha már ilyesmit tapasztalunk. A meg-
figyelést érdemes legalább egy hónapos idôszakra kiterjeszteni.

Van hatásos oltóanyag

Fertôzés esetén sem kell
kétségbe esnünk, az idôben
elkezdett antibiotikumos ke-
zelés teljes gyógyulással jár-
hat. Igaz, a kullancs több tu-
catnyi betegség korokozóját
is hordozhatja, a két legveszé-
lyesebb mégis az agyvelôgyul-
ladás és a Lyme-kór. Az elôb-
bi betegség megelôzésére már
rendelkezünk hatásos oltó-
anyaggal is.

A tavalyi évhez képest kétszeresére növekedett a kullancs közvetítette megbetegedések száma Sopronban és környé-
kén. Az enyhe tél és a korai tavasz megtöbbszörözte a környék erdeiben tanyázó populáció létszámát. Éppen ezért

a legfontosabb a megelôzés, aminek lehetôségeirôl dr. Horváth Zoltán infektológus fôorvossal beszélgettünk.

A legfontosabb 
a megelôzés
A legfontosabb 
a megelôzés

KULLANCSSZEZON: A TAVALYINÁL KÉTSZER TÖBB FERTÔZÉS



Idén elôször a megyei
növény-egészségügyi és

talajvédelmi állomás
speciális autójával környe-
zetbarát módon permetez-

ték le Sopron 686 vadgeszte-
nyefáját, megvédve ôket

ezzel az aknázómoly károsí-
tásától. A módszer nemcsak
olcsóbb, de hatékonyabb is 

a korábban alkalmazott
„befúrásos” védekezésnél.
– Az aknázómoly nevû kár-

tevô ellen hatásos védelmet
nyújt a permetezés – mondta
el a Közéletnek dr. Varga
Mária növényvédelmi szak-
tanácsadó, akinek a közre-
mûködésével kerülhetett
Sopronba a permetezôgép. –
A tavaly alkalmazott befúrá-
sos módszernél olcsóbb és
növényvédelmi szempontból

megfelelôbb a permetezés.
Sopron 686 vadgesztenyefáját
a rovar- és gombaölô vegy-
szeren kívül tápanyaggal lát-
ták el, mely javítja a növé-
nyek általános állapotát.

A törvényi elôírásoknak
megfelelôen a permetezést
éjszaka végezték el. Az Er-
zsébet-kert után a Deák tér, a
Ferenczy János utca, a Lövér
körút és a Városligeti út fái,
valamint más, tízes-tizenötös
facsoportok is sorra kerül-
tek. Egy fa egyszeri perme-
tezése körülbelül ezer forint-
ba került.

Az aknázómoly elleni vé-
dekezésben nagy elôrelépést
tesz Sopron ezzel a módszer-
rel – hangsúlyozta dr. Varga
Mária, majd hozzátette, a kár-
tevô eredetileg Macedóniá-
ban volt ôshonos, természe-
tes ellensége nem ismert. 

C. V.

Tisztázzunk!
Beállok kommandósnak! Zöldkommandósnak. Mert engem is
irritál a sok szemét, szeretném tisztábbnak, szebbnek látni Sop-
ront és környékét. Nem is kell egyebet tennem, mint - „kom-
mandósként” – nyitva tartani a szemem, és tárcsáznom a
zöld számot, ha illegális szeméthalmokat látok.

Az önkormányzat kezdeményezésére létrejött szemét-
kommandó jóvoltából a Sopron Holding Vagyonkezelô Zrt., va-
lamint a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgaz-
dálkodási Kft. egy hónap leforgása alatt 168 köbméter szeme-
tet szállított el közterületekrôl a hulladéktelepre. Az adat el-
keserítô, hiszen ezt az irdatlan mennyiségû szemetet sopro-
niak hagyták, hordták széjjel, „felejtették” az árokparton, pa-
kolták ki az erdôszélen. Mégis van örömteli is a hírben: a sze-
métkommandó lakossági bejelentések nyomán indult össze-
szedni a hulladékot, és tette tisztába a mások által tönkretett
környezetet. És ebben a mondatban van a helyzet kulcsa…

Mert – remélem – mi vagyunk többen. Mi, akik a tiszta,
rendezett Sopront, a zöld erdôt szeretjük, s ki nem állhatjuk a
bokrok alól kikacsintó mûanyagflakont, a csatornafedelek mel-
lett csokorba gyûlt cigarettacsikkeket, az út menti nejlonzsáko-
kat. Hiszem, hogy elegen vagyunk ahhoz, hogy felsorakozva az
önkormányzat és cégeinek kezdeményezése mögé, sikerre vi-
gyük az akciót. Azt gondolom, ha nem hunyunk tovább szemet
a szomszéd, az ismerôs, a munkatárs szemetelése felett, hanem
igenis tudatjuk nemtetszésünket, a társadalmi szintû elítélô
magatartás rábírja a szemetelôket: van más megoldás.

A szemét elleni küzdelemben már felsorakozott az önkor-
mányzat mögé a TAEG, a rendôrség, a polgárôrség is. A vízügyi
igazgatóság többször kaszálja az Ikva partját, a Közti többször
tart lomtalanítást, a Holding saját költségén szállítja el az elekt-
ronikai hulladékot. Mindenki teszi a dolgát. Igyekszem én is, s
ezúton tudatom mindenkivel: ha meglátom, hogy szemetet rak
le a harkai platón vagy bárhol, ahol tilos, az Ikvába dobja a té-
véjét vagy a parkerdôben hagyja a szemetét, azonnal hívom az
éjjel-nappal üzemelô zöldkommandó számát (99/315-283), az
önkormányzat ingyenes zöldszámát (06-80/20-43-22), vagy
fotót küldök a pluzsik.tamas@sopronholding.hu e-mailre. S ha
elromlik a hûtôm, nem a konténerbe dobom, hanem tárcsázom
a 99/506-485-öt. Mert rajtam is múlik, hol és hogyan élek…

Nagy Márta

Ezer virág

A vadgesztenyefák
védelmében

A hôsök végsô nyughelyé-
re és a kiskertekbe is jutott
azokból a virágpalántákból,
amelyeket dr. Varga Mária
önkormányzati képviselô
(Fidesz–KDNP) képviselôi
keretébôl adományozott a

soproniaknak. Az önkor-
mányzati képviselônek a
több mint ezer virág szétosz-
tásával az volt a célja, hogy
gondozottak legyenek a te-
metôk és a lakások, erkélyek
a környéken. ��
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SALZKAM-
MERGUT 
– CHIEMSEE
júl. 18., szept. 20.
Mariazell – Gesäuse-szoros – Hallstatt –
Chiemsee – Herreninsel – Berchtesgaden –
Königsee – Salzburg – St. Gilgen – St.
Wolfgang – Bad Ischl – Gmunden, 4 nap
autóbusszal, szállodában félpanzióval.

 . . . . . . . . . . . .59.800 Ft/fô-tôl.

FELVIDÉKI 
TÖRTÉNELMI 
VÁROSOK
júl. 4., szept. 5.
Zólyom – Besztercebánya – Poprád – Dob-
sina – Kraszna Horka – Betlér – Csorba-tó
– Ótátrafüred – Tátralomnic – Késmárk –
Lôcse – Eperjes – Bártfa – Kassa, 5 nap au-
tóbusszal, szállodában félpanzióval
 . . . . . . . . . . . . . .59.000 Ft/fô.

CSEH VIDÉK 
– SZÁSZ 
CSODÁK 
júl. 17.
Prága – Novy Bor – Jetric-
hovice – Drezda – Rathen – Pirna – Meissen
– Moritzburg – Pillnitz – Cesky Krumlov, 6 nap
autóbusszal, szállodában reggelivel
 . . . . . . . . . . . . . .85.000 Ft/fô.

GARDA-TÓ 
ÉS KÖRNYÉKE
júl. 4., aug. 25.
Vicenza – Lazise – Pesc-
hiera – Sirmione – De-
senzano – Limone – Riva del Garda 
5 nap autóbusszal, szállodában félpan-
zióval.
 . . . . . . . . . . . .85.000 Ft/fô-tôl.

A FAJANSZ 
ÉS MOZAIK 
HAZÁJA
aug. 1., szept. 18.
Udine – Padova – Ferrara – Ravenna – Fa-
enza – Bologna – San Marino – Urbino, 5
nap autóbusszal, szállodában félpanzióval
 . . . . . . . . . . . . . .86.800 Ft/fô.

BELLA, BELLA
ITÁLIA
júl. 14., szept. 16.,

okt. 20.
San Marino – Assisi – Róma – Nápoly –
Pompei – Montecassino – Orvieto – Firen-
ze, 9 nap autóbusszal, szállodában fél-
panzióval
 . . . . . . . . . . .173.000 Ft/fô-tôl.
Fakultatív program:
Vatikán; Capri-sziget.

A COTE D’
AZUR ÉS A
„VIRÁGOK 
RIVIÉRÁJA”
júl. 12., aug. 11., szept. 18.
Padova – Nizza – Cannes – San Remo –
Genova, 7 nap autóbusszal, szállodában
félpanzióval.

Fakultatív program: Monaco –

Monte Carlo; Grasse – Verdon-ka-

nyon vagy St. Tropez.

 . . . . . . . . . . . . .147.000 Ft/fô.

A TEMZE-
PARTI FÔVÁ-
ROS, LONDON
júl. 26., aug. 23.
Greenwich – London –
Windsor – Eton – Oxford – Stratford-
upon-Avon – Werwick-kastély – Canterbu-
ry, 8 nap autóbusszal, szállodában reg-
gelivel buszos utazás esetén: 139.000
Ft/fô-tôl, buszos+repülôs utazás ese-
tén:  (+ reptéri illeték + transzfer)
 . . . . . . . . . . .175.000 Ft/fô-tôl.

ÉSZAK FÉNYEI:
KOPPENHÁ-
GA, STOCK-
HOLM, HEL-
SINKI, OSLO
júl. 6., aug. 11.
Walhalla – Hamburg – Koppenhága –
Wattern-tó – Granna – Helsinki – Stock-
holm – Oslo – Wartburg-vára – Eisenach,
10 nap autóbusszal, szállodában reggeli-
vel buszos utazás esetén: 182.000
Ft/fô, buszos+repülôs utazás esetén: (+
reptéri illeték)  . . . . .238.000 Ft/fô.

EURÓPA
NAGYJAI
júl. 19., aug. 26.
Luxemburg – Brüsszel –
Brugge – London – Wind-
sor – Eton – Versailles –
Párizs – Strasbourg, 9 nap autóbusszal,
szállodában reggelivel
 . . . . . . . . . . . . .167.000 Ft/fô.

NAGY LENGYEL
KÖRÚT
júl. 25.
Krakkó – Varsó – Wilano-
wi-kastély – Mazuri-tavak
– Olsztynek – Gierloz – Malbork – Oliwa
– Gdansk – Sopot – Torun – Czestochowa
– Zakopane,  8 nap autóbusszal, szállodá-
ban félpanzióval.

 . . . . . . . . . . . . .165.000 Ft/fô.

ANGLIA 
– SKÓCIA
júl. 5.
London – Oxford – Strat-
ford-upon-Avon – Lincoln –
York – Durham – Edinburgh – St. Andrews
– Blair-kastély – Loch Ness – Skye-sziget -
Antwerpen, 14 nap autóbusszal és hajóval,
szállodában félpanzióval, buszos utazás
esetén: 385.000 Ft/fô, buszos + repü-
lôs utazás esetén:  (+ reptéri illeték + transz-
fer)  . . . . . . . . . . .422.000 Ft/fô.

BALTIKUM,
FINNORSZÁG
ÉS SZENTPÉ-
TERVÁR
júl. 16., aug. 6.
Varsó – Vilnius – Trakai – Rundale – Riga –
Turaida – Tallinn – Helsinki – Lappeenran-
ta – Szentpétervár – Pszkov, 13 nap autó-
busszal, szállodában reggelivel, buszos
utazás esetén: 235.000 Ft/fô, buszos
+ repülôs utazás esetén: (+ reptéri illeték)
 . . . . . . . . . . . . .278.000 Ft/fô.

ÜDÜLÉSI CSEKKEL IS FOG-
LALHATÓ KÖRUTAZÁSOK:
SZATMÁR 
– BEREG TÁJA-
IN – KÁRPÁT-
ALJAI, MÁRA-
MAROSI ÍZELÍTÔVEL
jún. 27., szept. 5.
Máriapócs – Tiszacsécse – Túristvándi –
Szatmárcseke – Vásárosnamény – Mun-
kács – Vereckei-hágó – Szatmárnémeti –
Misztótfalu – Nagybánya – Koltó – Tákos
– Csaroda – Tarpa – Nyírbátor, 4 nap au-
tóbusszal, szállodában félpanzióval.
 . . . . . . . . . . . . . . .45.500 Ft/fô 

NAPSÜTÖTTE
DÉLVIDÉK 
– VAJDASÁGI
KITEKINTÉSSEL
júl. 7.
Kecskemét – Ópusztaszer
– Pétervárad – Újvidék – Szabadka – Arad –
Temesvár – Szeged, 4 nap autóbusszal, szál-
lodában félpanzióval
 . . . . . . . . . . . . . .49.700 Ft/fô. 

ZEMPLÉNI 
TÁJAKON 
– FELVIDÉKI 
EMLÉKEKKEL
aug. 2. 
Gödöllô – Tokaj – Széphalom – Hollóháza

– Füzérradvány – Gönc – Vizsoly – Betlér –
Kraszna Horka – Kassa – Sárospatak, 4 nap
autóbusszal, szállodában félpanzióval.
 . . . . . . . . . . . . . . .49.800 Ft/fô

Szolgáltatásaink: 
kísérô idegenvezetô, biztosítások.

SZOMSZÉDO-
LÁSOK ÉS 
BELFÖLDI KI-
RÁNDULSOK:
Burgenlandi vártúra júl. 7.
 . . . . . . . . . . . . . . .3.500 Ft/fô.  

GRAZ ÉS A MURA 
VÖLGYE jún. 23. 4.900 Ft/fô.

KLAGENFURT 
ÉS A WÖRTHI-TÓ 
júl. 21.  . . . . . . . . .7.400 Ft/fô.

PLITVICEI - TAVAK 
ÉS ZÁGRÁB                       
júl.  . . . . . . . . .14. 8.500 Ft/fô.

VELENCE – JESOLO
júl. 20/22.  . . . . .12.900 Ft/fô.

BERCHTESGADEN – 
HALLEIN                      
júl.  . . . . . . . . .14. 8.500 Ft/fô.

VÉGIG AZ ALPOKON
jún. 30.  . . . . . . . . .4.500 Ft/fô.

SALZKAMMERGUTI-
TÓVIDÉK
jún.  . . . . . . . . .17. 7.400 Ft/fô.

SALZBURG – 
MOZART VÁROSA
jún.  . . . . . . . . .16. 8.500 Ft/fô.

A NAPFÉNYES SZEGED 
jún. 16.  . . . . . . . . .6.900 Ft/fô.
A részvételi díjak a belépôket nem tartalmazzák!

További ajánlataink:
Európa 38 országába további 65 féle
2–15 napos körutazás 205 idôpont-
ban, egynapos bel- és külföldi kirán-
dulások, tengerparti nyaralóprogramok,
szállodák, apartmanok busszal, repülô-
vel, egyénileg. Belföldi üdülések leg-
szélesebb választéka. Üdülési csekkel
is fizethet!
Keresse programfüzeteinket
irodáinkban!

Lackner K. u. 1–3., 
tel.: 311 - 408 

Erzsébet u. 2., 
tel.: 312 - 455

Sopron, Lackner K. u. 1–3., tel.: 99/ 311-408;  
Erzsébet u. 2. tel.: 99/ 312-455 

Kapuvár, Fô tér 18–21. tel.: 96/ 242-013

EURÓPA 38 ORSZÁGÁBA 
75 FÉLE, 2–15 NAPOS KÖRUTAZÁS, 205 IDÔPONTBAN!

NYUGDÍJASOKNAK 5%,TÖRZSUTASOKNAK 5–7% KEDVEZMÉNY!
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Dr. Simon István alpolgár-
mester vezetésével a

közelmúltban szakemberek
mérték fel a játszóterek és

sportpályák állapotát. 
A szünidô kezdetére – ha
szükséges – mindegyiket

kijavítják, rendbe teszik
környezetüket.

A játszótérkommandó
annak érdekében járta végig
a játszótereket, hogy a nyári
hónapokban a gyerekek biz-
tonságos körülmények között
játszhassanak. – Az állapot-
felmérést követôen a szünidô
kezdetéig kell elvégezni a
Holding városüzemeltetési
divíziójának a munkálatokat
– tájékoztatta a Közéletet

Simon István alpolgármester.
– A szükséges források a ren-
delkezésükre állnak. Fontos-
nak tartjuk, hogy a játszóte-
rek mellett vagy környékén
lévô sportpályák, sportesz-
közök is rendben legyenek a
szünidôre, hogy a gyerekek
biztonságos körülmények kö-
zött élvezhessék a szünidôt.
Amennyiben szükséges, meg-
nyitjuk a fiatalok elôtt a
„zárt” sporttelepeket is. Új-
rasalakozzuk az Anger futó-
pályáját és a kurucdombi
sporttelepét is. 

A városban harminc ját-
szótér van az önkormányzat
kezelésében. Ezek fele már
megfelel az uniós szabvá-
nyoknak, a többit folyamato-
san újítják fel. ��

Június elejéig a Deák tér
útaszfaltozása az északi (pá-
ratlan) oldalon befejezôdik.
A déli (páros) oldalon – a
Csatkai utcától a Batsányi
utcáig – az út alapjainak ki-
alakítását és a szegélykövek
elhelyezését végzik. Az asz-
faltozást a parkolók és jár-
dák térkövezése követi, a tér

belsô részein a parképítés,
amely során térköves és
gyöngykavicsos sétálóutakat
alakítanak ki, padokat, ivó-
kutakat telepítenek.

A Csatkai utca – Batsányi
utca között a végsô helyére
kerül a Deák-szobor. A tér-
nek ezen a szakaszán folya-
matosan zajlanak a parkosítá-

si munkák, haladnak a forrás-
patak kôburkolatának kiala-
kításával és a meder gyöngy-
kavicsos feltöltésével is.

A Batsányi utca – Mátyás
király utca közötti részen el-
készült a nagymedence szer-
kezetépítése, a vízi kompozí-
ció kivitelezése következik.

A közösségi tér szerkeze-
te elkészült, a külsô és belsô
burkolás következik, továbbá
a villamos- és gépészeti mun-
kálatok.

Az Erzsébet utca és a Má-
tyás király utca között a park
és a sétautak kialakítását
végzik. A virágok templomá-
nak építése az új, módosított
tervek szerint júniusban a
szerkezet elôkészítésével
folytatódik.

A Mátyás király utca és
Gyóni Géza utca közötti sza-
kaszon az interaktív szökô-
kút építését, a vízi-gépésze-
ti és kôburkolási munkála-
tokat folyamatosan végzik. ��

A Deák tér rehabilitációs programjának kivitelezése ütem
szerint halad; az útépítés befejezése után lényegesen

csökken a por és a zaj mennyisége.

Június a Deák térenJúnius a Deák téren

A gyerekek 
biztonságáért

Grundkosárlabda-, grund-
focihelyszínek: Teleki Pál

utca, Kodály
tér, Erzsébet
kert, József
Attila-lakó-
telep, Pap-
rét, Kuruc-

domb, Thököly tér, Tómalom
utca – Rákosi út, Zárányi
utca, Kazinczy tér, KRESZ-
park,  amfiteátrum, Ív utca,
Balf, Brennbergbánya,  Sop-
ronkôhida. Kézilabdázni, kis-
pályán focizni, streetballoz-
ni lehet a vakáció idején is a
Deák Téri Általános Iskola
sportudvarán. Kézilabdázni,
focizni, kosárlabdázni és at-
letizálni a Hunyadi János
Evangélikus Általános Is-

kola udvarán is szabad
lesz. A vakációzók rendel-
kezésére áll az Anger
réti és a kurucdombi
sporttelep atlétikai pá-
lyája, a balfi és a brenn-
bergbányai labdarúgó-
pálya. ��

Grundok
A sportpályák, grundok a vakáció ideje alatt is a gyerekek,

sportolni vágyók rendelkezésére állnak –  tudatta a Soproni
Közélettel a városvezetés.
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A SOPRONI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELÉRHETÔSÉGEI:
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„Szót kér a gazdaság”

Egy új tartalmú együtt-
mûködés kialakításának

volt az elsô állomása az a
fórum, amelyet a kamarai

székházban rendeztek meg,
vállalkozók és a város

gazdasági ügyekért felelôs
alpolgármestere, Simon

István részvételével. 

– A párbeszéd során szá-
mos olyan kérdéskör szóba
került, amely érzékenyen
érinti a cégeket, vállalkozá-
sokat, összességében pedig
az egész várost – mondotta
Horváth Vilmos, a kamara el-
nöke. – Dr. Simon István át-
fogó képet adott Sopron je-

lenlegi helyzetérôl és a terve-
zett fejlesztésekrôl is. A kér-
dés persze az, miképp tud-
juk egymást segíteni, hiszen
a végsô céljaink azonosak. 

– Az önkormányzat, a vá-
rosvezetés a lehetôségei sze-
rint mindenben támogatja a
vállalkozásokat – értékelt az
alpolgármester. – Szerepünk
szerint mi koordinálunk, és
lehetôségeink szerint olyan
feltételeket alakítunk ki,
hogy érdemes legyen a vá-
rosban vállalkozni. Nekünk
megvannak a sajátos felada-
taink, éppúgy, mint a gazda-
ságnak, ezért az érdekeinket
egyeztetni és egymást segí-
teni közös érdekünk és köte-
lességünk is. Az a minimum,

hogy párbeszédet folytatunk,
de ennél sokkal többrôl van
szó. Mi valódi partnernek te-
kintjük a vállalkozásokat, il-
letve szakmai szervezeteiket,

a kamarát és az ipartestüle-
tet. Az elsô ilyen találkozót
megállapodásunk alapján
több is követi, témánként és
szakterületenként. H. F. 

Ez a verseny nem a szava-
lásról vagy olvasásról szól,
hanem szövegértésrôl, szö-

vegközvetítésrôl: valameny-
nyi gondolat – még a leírt ösz-
szes írásjel is – egyértelmû

legyen a hallgatóság számára
– jellemezte a megmérette-
tés sajátosságát Tompa Zsolt.
– Magyartanárom, Kovácsné
Bella Irén támogatásával az
elmúlt esztendôben is indul-
tam a versenyen. Az iskolai és
a megyei fordulót sikerrel
vettem, ám akkor országos
szinten nem részesültem díj-
ban. Magyartanárom bátorí-
tott és készített fel arra, hogy
idén is részt vegyek a szép-
kiejtési versenysorozaton. Az
országos döntôt Gyôrben ren-
dezték meg. Elsô feladatként
egy szabadon választott szö-

veget olvastam fel, Káldi
János Sopronról szóló ünne-
pi levelét. Az írásbeli fordu-
lón rádiós bemondónak kép-
zelhettük magunkat, egy adott
szöveg hangsúlyait, szünete-
it kellett bejelölnünk. Utolsó
próbaként mindenkinek egy-
forma szöveget kellett elmon-
dani. Nagyon örültem, hogy
összetettben a 4. helyet érde-
meltem ki, s Kazinczy-emlék-
érmet vihettem haza. 

A soproni fiatalember
emellett elnyerte Gyôr-Mo-
son-Sopron megye különdí-
ját is. ��

Tompa Zsolt: 
Kazinczy-díjas 
soproni érettségizô

Együtt a város fejlôdéséért

Az idei országos Kazinczy szépkiejtési versenyen soproni
siker is született: példamutatóan szép magyar beszédéért

Kazinczy-emlékéremmel jutalmazták Tompa Zsoltot, 
a Handler Nándor Szakképzô Iskola informatikus szakán

most érettségizett diákot.
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– 1934 ôszén a Pannónia
Szállóban tartotta elsô ösz-
szejövetelét társaságunk 
– mondta el Andrássy Péter. –
Az alapítók ekkor fogalmaz-
ták meg ma is érvényes célki-
tûzésünket: „egymástól való
tanulás közvetlen módon, és

találkozás az együttlét örö-
méért”. Azért, hogy ez a
nemes szándék megvalósul-
hasson, az év tíz hónapjában
minden harmadik héten tart-
juk összejöveteleinket. Éven-
te egy alkalommal – többnyi-
re júniusban – pedig közös

kirándulást szervezünk. Jár-
tunk például a Hohe-Wan-
don, Ruszton és Pannonhal-
mán is. Jelenleg harmincöt
tagunk van. 

Vezetôség, elnökség nincs,
az elôzô hónap elôadója egy
alkalommal lát el elnöki fel-
adatot. Új tagot meghívás és
közös elfogadás hoz az asz-

taltársaságba, így például
legutóbb dr. Szarka Lászlót, a
Nyugat-Magyarországi Egye-
tem professzorát, aki május
15-én tartotta székfoglalóját
Tudomány, földtudomány,
környezettudomány címmel,
az összejöveteleinknek he-
lyet adó Perkovátz-házban.

Kuntz Zoltán

A névadó évfordulója

Szót kell ejteni arról is, hogy a társaság névadójának idén ün-
nepelték 250. születésnapját. Kitaibel Pál polihisztor-botanikust
és természetkutatót Sopronhoz köti, hogy néhány évet itt járt gim-
náziumba. Tudományos munkásságának alapját képezi, hogy ô
végezte el elsôként Magyarország botanikai feltárását. Másfél
száz növényfajt írt le. Közülük számos ma is ôrzi nevét. Az irán-
ta érzett tisztelet és kegyelet kifejezése, hogy róla neveztek el to-
vábbi 44 növény- és állatfajt. Sopronban tábla ôrzi a tudós férfi
emlékét a Szent György utca 9. szám alatt. Utcát is elneveztek róla.
Városunkból – éppen az asztaltársaság kezdeményezésére –
indult el 32 évvel ezelôtt a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai
Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny, amit már a Felvidékre, Er-
délyre is sikerült kiterjeszteni. Sopron büszkélkedhet azzal az ál-
landó emlékkiállítással is, amelynek a Károly-magaslati kilátó
épülete adott otthont, a Soproni Erdôkért Környezetkultúra Ala-
pítvány és a Soproni Városszépítô Egyesület közös munkájának
eredményeként.

Nemzetközi hírû tagok

Ami a múltbéli tagokat illeti, az asztaltársaság bármikor büsz-
kén vállalhatja ôket. Többek között Gombocz Endre, Csatkai Endre,
Faller Jenô, Kárpáti Zoltán, Storno Miksa, Simonyi Károly, Nikolics
Károly, Vendel Miklós is részt vett a Kitaibel Pál nevével fémjel-
zett társaság összejövetelein. Ãk valamennyien közismert sze-
mélyiségek, akik a maguk szakterületén országos, illetve nemzet-
közi hírnévre tettek szert. Egy-egy elôadásuk pedig gyakran em-
lékezetessé vált, mint például Halász Mihály laborvezetô fôorvo-
sé, aki egy alkalommal nem szakterületérôl, hanem balatongyö-
röki kertjének „kedvenc gyomnövényeirôl” tartott elôadást. Igazi
kuriózum volt az is a társaság történetében, amikor meghívott ven-
dégként Konrad Lorenz Nobel-díjas tudós ismertette etológia ku-
tatásainak eredményeit.

KÖZÖS KIRÁNDULÁSON BARABITS ELEMÉR NÖVÉNYNEMESÍTÔ KERTJÉBEN 1995-BEN.

Történelmi viharokat, sorsfordulókat, 
megszakításokat is túlélt a hetvenhárom évvel ezelôtt

alapított Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság.
Tagjai a városért aktívan tevékenykedô soproni polgárok,

akik sajátos szellemi közösségben maguk és mások 
épülésére gyûlnek egybe rendszeresen.

AZ EGYMÁSTÓL VALÓ TANULÁSÉRT 
ÉS AZ EGYÜTTLÉT ÖRÖMÉÉRT

Kitaibel Pál
Asztaltársaság
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Háromféle spárgát mind-
nyájan ismerünk, a kötözés-
re valót, aztán azt, amelyet a
tornászlányok elôszeretettel
használnak gyakorlataik
során, s melyet tátott szájjal
bámultunk mint tavaszt váró
kamaszok. Valamint a zöld-
ségfélét, melyet neveznek
még csirágnak, asparagusnak
vagy egyes helyeken nemes
egyszerûséggel verébfûnek,
nyúlárnyéknak is. Most pon-
tosan errôl van szó!

A spárga a tavaszt cseni
otthonunkba. Megjelenésé-
vel megszûnik a hideg, csapa-
dékos idô. Kiváló beltartal-
ma miatt egészségbanknak is

nevezzük. A tavaszi fogyókú-
rázók kedvenc csemegéje
magas rosttartalma, valamint
alacsony kalóriatartalma
miatt. A fehérfejû spárgát,
valamint a zöldet találjuk
manapság a zöldséges stan-
dokon. A zöld karakteresebb,
fémesebb ízû, vitaminokban
gazdagabb, a szára kevésbé
fás, mint a fehéré. A fehér
feje azonban tagadhatatla-
nul szinte szétolvad az ember
szájában. A spárga színe
egyébként nem befolyásolja
a minôséget.

Bárhogy is döntsünk vá-
sárláskor, a zsenge, lédús
spárgasípokat keressük. A

salátákhoz, leveshez az ol-
csóbb, vékonyabb is megfe-
lel. Lehetôség szerint a vá-
sárlás után egy nappal hasz-
náljuk fel a zöldséget, addig
is nedves helyen tartsuk.
Erre legalkalmasabb egy be-
nedvesített konyharuha,
melybe spárgánkat gondosan
becsavarjuk.

Bármiként is készítsük el,
érdemes megjegyezni, hogy
a fehér spárgát illik hámozni,
míg a zöldet nem, fôzéskor
pedig a csúcsával felfelé állít-
va kell elhelyezni, nehogy a
fej túlságosan megpuhuljon.

A receptek ismertetése
elôtt álljon itt egy idézet
Jókai Mórtól mindnyájunk
okulására: „Az ember nem
olyan, mint a spárga, aki fia-
tal korában lágy és megehe-

tô, vénségére fás és kemény,
az ember fiatal korában ke-
mény, vénségére lesz mege-
hetô.”

SPÁRGASALÁTA:
Hozzávalók: 50 dkg spárga,
só, cukor, 3 paradicsom, 3 ke-
ményre fôzött tojás, 4 evôka-
nál olaj, 2 evôkanál almaecet,
1 csipet fehérbors, 2 evôka-
nál vágott petrezselyem.

Elkészítés: a tisztított
spárgát a szokásos módon
fôzzük meg. A paradicsomo-
kat forrázzuk le, húzzuk le a
héját, vágjuk negyedekbe,
majd kis kockákba. A fôtt
spárgát öblítsük le hideg víz-
zel, szárítsuk meg konyharu-
hán, és vágjuk 5 centis dara-
bokba. A keménytojásokat
vágjuk nyolc szeletbe.

A zöldségek 
A zöldségek királya. A jelzôvel természetesen lehet

vitatkozni, de az tagadhatatlan, hogy XVI. Lajos francia
király udvarában e névvel illették a spárgát. 

A közel négyezer éves növény ôshazája Eurázsia. 
A Pompei romjai között talált étlap tanúsága szerint

kedvenc csemegéje volt az ott lakóknak, de lelkesedtek
érte fáraók, fejedelmek, s mi tagadás, a ma embere is.

2 HÓNAPOS

IDÔTARTAMRA,

HA DEPOZIT+
SZERZÔDÉST KÖT*

12,00%-os

www.volksbank.hu

Volksbank-Line: 06-40-41-42-43www.victoria-volksbanken.hu

* Éves kamatláb 12,00%, EBKM: 12,00% a 2007. május 16. és 2007. június 16. között 2 hónapos idôtartamra lekötött betétekre, ha az

akciós betét összegével megegyezô összeget a VICTORIA-VOLKSBANKEN Életbiztosító Zrt. Depozit+ életbiztosítási termékébe fektet,

készpénz befizetéssel vagy külsô banki számláról indított átutalással. Az akciós betét összege legalább 200.000 Ft, a betét nem

megújítható, és az akciós kamatnak feltétele, hogy a Depozit+ vegyes életbiztosításra vonatkozóan a biztosító kötvényt állít ki, (ennek

hiányában a bank a betétre évi 6,00% kamatot fizet, EBKM: 6,00%).

Ez a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlattételnek, vagy tájékoztatónak. További részletek, és információk a Magyarországi

Volksbank Zrt. fiókjában érhetôek el. A betéti szerzôdés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza.

BETÉTI KAMATAKCIÓ
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A spárgát, a paradicsom-
kockákat és a tojásszeleteket
rendezzük el salátástálon. Az
olajat keverjük össze az ecet-
tel, sóval, borssal, öntsük rá
a salátára, és tegyük 20 perc-
re hûtôszekrénybe. Tálalás
elôtt hintsük meg apróra vá-
gott petrezselyemmel.
SPÁRGALEVES:
Hozzávalók: 50 dkg zöldspár-
ga, 7 dl zöldség- vagy csirke-
húsleves, 1 dl tejszín, só, ôrölt
bors, édesítôszer, szerecsen-
dió, 1 evôkanál hámozott
mandula, 1/2 csomag metélô-
hagyma.

Elkészítés: a spárga alsó
harmadát meghámozzuk,
alsó végeit levágjuk. A spár-
gát megmossuk és lecsöpög-
tetjük. A levest felforraljuk,
beletesszük a spárgát, és le-

fedve kb. 15 perc alatt meg-
fôzzük. Ezután rúdmixerrel
finomra pépesítjük, és eset-
leg szitán áttörjük. Beleke-
verjük a tejszínt. A levest
sóval, borssal, édesítôszer-
rel és szerecsendióval ízesít-
jük. A megszóráshoz a man-
dulát a serpenyôben zsír nél-
kül világosbarnára pirítjuk.
A metélôhagymát leöblítjük,
leitatjuk, majd vékony kari-
kákra vágjuk. A levest a man-
dulával és a metélôhagymá-
val megszórva tálaljuk.

Jó ételkészítést kívánunk
a Soproni Gasztronómiai
Régió szorgos kezû tagjai ne-
vében:

Mészáros Tibor 
Schnitta-díjas Éttermi mester

Hegedûs István 
Mesterszakács olimpikon

királya

ZÖLDSPÁRGÁVAL TÖLTÖTT NYELVHALFILÉ, 
BAZSALIKOMOS PARADICSOMMAL, BURGONYÁS KNÉDLIVEL

Új szolgáltatásunk a vizitdíj „orvoslására” a Pannon Tikett 
Multifunkcionális Mobil Terminál (PTMT), amely illeszkedik minden 
fizetési módhoz, nem igényel internet kapcsolatot vagy 
telefonvonalat, elemrõl is mûködik, sõt a beteg lakására is 
kivihetõ. A készülék elõnye, hogy minden orvos - beteg 
találkozásról nyilvántartást vezet és ezt havonta dokumentálja a 
praxis (intézet) számára (ahogyan ezt a kormányrendelet is 
kötelezõen elõírja). A TAJ szám beírásakor ellenõrzi annak 

Mottónk: érvényességét, lekérdezi az OEP adatbázist.
Mi valljuk, mind a pénzügyekben, mind az orvoslásban döntõ a bizalom. Azokon a helyeken, ahol a PTMT telepítésre kerül, teljes körû a 

nyilvántartás. Figyeli a napi egyszeri szakorvosi vizitdíj 
megfizetését, a 20 alkalom feletti kórházi napidíj megfizetését, 

A Volksbank orvos-üzletága, a Medical Banking, a Magyar Orvosi errõl számlát nyomtat. Ha a beteg önkéntes egészségpénztár 
Kamara támogatásával és az - ausztriai Volksbank csoport 80 éve tagja és kártyával szeretne fizetni, elfogadja az egészségpénztári 
mûködõ speciális orvosbankja - Ärztebank együttmûködésével kártyát és gondoskodik a tag számlájának megterhelésével a 
alakult meg.  Abból a célból, hogy az orvosoknak és az vizitdíj átutalásáról az orvos számára.
egészségügyi szektor további szereplõinek kínáljon átfogó banki 
szolgáltatásokat, jelentõs kedvezményekkel és speciális Ha a beteg „normál” nemzetközi logóval ellátott (VISA, 
termékekkel. EUROCARD, MASTERCARD) kártyával szeretne fizetni, elfogadja 
Orvos Üzletágunk egy tanácsadó banki partner, amely ismeri az a bankkártyát, kapcsolódik a bankközi GIRO-hoz és gondoskodik 
orvoslás pénzügyeinek fejlettebb, nyugat-európai tapasztalatait a vizitdíj átutalásáról az orvos számára. Elfogadja a kibocsátott 
és eredményeit, valamint a magyar egészségügy sajátosságait. vizitbérletet, figyeli annak aktuális fedezetét, és a bérlet 

megterhelésével gondoskodik a vizitdíjnak az orvos számára 
Amit a VOLKSBANK nyújt: történõ átutalásáról. A Pannon Tikett ugyanakkor megszervezi a 

praxis által kibocsátott vizitbérlet teljes körû nyilvántartását és 
A Volksbank Patika - Start hitelét igénybe lehet venni új elszámolását. Elfogadja fizetõeszközként a különbözõ bonokat, 
gyógyszertárak nyitásához, fejlesztésekhez, beruházásokhoz. vizitdíj automata által kiadott jegyeket. 
Kedvezményes kamatozású kölcsönünket, akár 15 évre is 
felvehetik 30 millió forint hitelösszegig akár praxisjog A terminál kiszállításával egy idõben a Volksbank munkatársa a 
finanszírozásra vagy ingatlan-, és eszközvásárlásra. helyszínen 200 ezer forint értékû Kölcsönkártyát biztosít a vételár 
Mivel szolgáltatásaink nemcsak orvosoknak, hanem kiegyenlítésére, amit a befolyt vizitdíjból legfeljebb másfél éves 
alkalmazottaiknak is elérhetõ, így ingyenes vállalkozói és idõtartam alatt törleszthet az orvos anélkül, hogy egyéb kiadása, 
dolgozói számlanyitást és fenntartást is biztosítunk.(Ingyenes vagy feladata keletkezne.
betéti és deviza számla, kedvezményes bankkártya szolgáltatás, 
speciális folyószámlahitel) www.volksbank.hu          Volksbank-Line:  06- 40 -41- 42- 43

06
34

99
96

9



18 �� Soproni KÖZÉLET

Már a lépcsôház is lenyû-
gözô a kovácsoltvas ajtó mö-
gött. Hatalmas festmények,
régi fegyverek, pazar ruhá-
zati kiegészítôk, kitömött eg-
zotikus állatok között vezet
a lépcsô a Zettl-Langer Gyûj-
temény szobái felé. Az ember
már itt órákat idôzne, már-
csak azért is, mert Langer
Ágnes minden tárgyhoz izgal-
mas történetet is mesél. Több
kötetet is megtöltene mindaz,

amit tud a család múltjáról,
a gyûjtemény darabjairól. Az
ember ámulva, irigykedve
hallgatja... Aztán mégiscsak
belegondol, milyen lehet,
amikor a vasárnapi ebéd köz-
ben megszólal a kapucsen-
gô, az asztalt gyorsan le kell
szedni, mert érdeklôdôk sze-
retnék megtekinteni a gyûjte-
ményt, ami állandó múzeum-
ként mûködik. Csakhogy Ági-
nak, férjének és hároméves

Móric fiúknak ez egyben az
otthona is.

– Valóban vannak nehéz
napjaink, óráink, de mi ezt
vállaltuk – szögezi le az örök-
ké mosolygó Langer Ágnes,
aki gyerekként itt, a Balfi
utcai házban, a nagyszülôk-
nél töltötte minden szabad-
idejét. Mondhatni, belenôtt
az idegenvezetésbe, hiszen
ezerszer is hallhatta, nagy-
mama és nagypapa hogyan,
mit mesél az idegeneknek a
nappali kanapéjáról, az ük-
nagypapa hihetetlen kaland-
jairól, az ebédlô ólomüveg-
ablakainak alakjairól vagy
épp a XVI. századi óráról.
Amikor a nagyszülôk már
nagyon megöregedtek és
ápolásra szorultak, Ágnes,
és férje vállalták gondozá-
sukat, s ezzel együtt a gyûj-
teményt is.

– Volt olyan vendég, aki
megkérdezte tôlem, hogy ki
lopta össze mindezt. Egy pil-
lanatra elbizonytalanodtam:
ajtót mutassak, vagy ennél is
drasztikusabb legyek, végül
inkább elmagyaráztam a
helyzetet… – mondja Langer
Ágnes és mesél, és mesél és
mesél.

A család bajor földrôl ér-
kezett 1750 körül Kôszegre.

Késôbb a soproni ág Zettl Jó-
zsef révén írta be magát a
város és az ország történel-
mébe. 1844-ben az ükpapa
szesz-, likôr-, rum- és ecet-
gyárat alapított, s hamaro-
san a város vezetô iparosai-
nak egyikévé vált. Fia, Gusz-
táv, bár festô szeretett volna
lenni, továbbvitte a céget,
ugyanakkor mûvészi hajla-
mait mecenatúrában és gyûj-
tésben élte ki. Neki köszön-
hetô a hatalmas és értékes
gyûjtemény, ami a csodával
határos módon maradhatott
egyben. Hiszen jöttek a vi-
lágháborúk, a gazdasági vál-
ságok, a kitelepítés. S bár
az öt Balfi utcai házból szá-
mukra mindössze egyetlen
lakás maradhatott csak, oda-
lett a gyár, a vagyon – az éle-
tük megmaradt, ahogy a
dédnagyapa csodás gyûjte-
ménye is. Langer Herbert
(1907–2000) 1952-ben – igaz
muszájból –, de listára vette
a tárgyakat, három évvel ké-
sôbb múzeumot alapított és
a nagyközönség számára is
látogathatóvá tette a mind-
végig lakott lakást. 1998 óta
alapítványi formában keze-
lik az örökséget. – Azt hi-
szem, kevesen mondhatják
el magukról, hogy ott élnek –
férjükkel és gyermekükkel
együtt –, ahol ôsei már leg-
alább 170 éve. Én tudom,
honnan jöttem, hová tarto-
zom, mi számomra az érték –
foglalja össze érzéseit Lan-
ger Ágnes. Gyorsan összepa-
kolja Móric fia kisvasútját,
és szalad ajtót nyitni. Vendé-
gek jöttek...

Nagy Márta

A lakásmúzeum

Eredetileg öt háza volt a Zettl–Langer családnak a Balfi utcá-
ban. Itt volt az üzem és a nagypolgári lakás. Az 1870-es évek vé-
gére az üzem nagyságához és hírnevéhez méltó épület vált szük-
ségessé. Handler József és fia, Nándor tervezte a házat, amelynek
belsô udvarain folyt a munka. Készültek a likôrök, a szörpök, a rum,
a borpárlatok, a fôzéshez elengedhetetlen ecet. Lovaskocsik for-
golódtak az udvarban, kádármûhely, palackozó, istálló adott mun-
kát sok-sok munkáskéznek. Ma mindez önkormányzati tulajdon,
amelyben alapítvány mûködteti a múzeumot. Langer Ágnes nem-
csak a szép szeretetét örökölte felmenôitôl, hanem tettrekészsé-
gét, munkabírását is. Eltökélt szándéka, hogy a múzeumot kibô-
víti, és olyan szolgáltatásokat is kiépít, amelyek megfelelnek a mai
kor elvárásainak.

Langer Ágnest és családját
sokan irigylik, hiszen a Balfi utcai
Zettl-Langer Gyûjtemény kezelôi-
ként gyönyörû bútorok, a polgári

élet múltbéli kincsei között élik
hétköznapjaikat. A díszlet

valóban csodás, de milyen egy
család élete – és fôleg jövôje – a

múlt paravánja mögött…?

A múltban épít jövôt
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Megrázó, sokkoló képek.
Felvételek, amelyek érezhe-

tôvé teszik a fájdalmat:
egyszerre a fizikait és azt a

lelkit, amelyet a kiszolgálta-
tottság, a megalázottság

okoz. Pesty László alkotásai
dokumentumok. Azaz

„valamely tényegyüttes-
ként kezelt valóságrészletet

mutatnak be, pontosan,
hitelesen, objektíven.”

– Ami ma Magyarországot
fenyegeti, az a demokratikus
intézményeknek a gyengesé-
ge. Ezek nem attól gyengék,
hogy nem érvényesülhet a ki-
sebbségi vagy többségi véle-
mény, hanem attól, ha a pol-
gárok nem merik azokat hasz-
nálni, ha megfélemlítve érzik
magukat. A rendszerváltás
után 17 évvel nem fordulhat
elô, hogy az embereknek tit-
kolniuk kelljen a véleményü-
ket, takargatni az álláspont-
jukat és óvatoskodniuk kell-
jen mielôtt bármilyen poli-
tikai, közéleti vagy erkölcsi
véleményt, álláspontot meg-

fogalmaznak, attól tartva,
hogy emiatt nehéz helyzetbe
kerülhetnek – mondta Balog
Zoltán a megnyitón.

– Az ôszi zavargások el-
kent kiindulóponttal, meg
nem nevezett valódi okokkal,
tények helyett vélemények-
kel rögzültek a köztudatban,
és nem is tényszerû esemény-
ként, hanem mint a rossz,
mint a félelem forrása. Sze-
replôibôl csôcseléket ,,gyár-
tottak”, az igazságot keresôk-
bôl, a megszorítások elleni

civil tiltakozókból bujtoga-
tókat, az ellenzékbôl felelôt-
lenül riogatót, olyant, aki a
társadalom szorongását,
rossz közérzetét okozza azzal,
hogy tulajdonképpen megne-
vezi a baj forrását. A ,,békés
kormány” már majdhogynem
az áldozat, aki mindent elkö-
vet a bajok orvoslása érde-
kében. Ez a tudatos és folya-
matos kategorizálás azt a célt
szolgálta, hogy meggátolja az
eltérô véleményt, az igazság
maradéktalan feltárását, a

felelôsök megnevezését és
felelôsségre vonását. A kiál-
lítás nem a rendôrség és a
rendôrök ellen úgy általában
szól, hanem a dokumentált
igazságtalanság, jogtalanság
és törvénytelenség, az em-
berhez méltatlan bánásmód,
az erôszak ellen. Azzal
együtt, hogy tetteiért minden-
kinek vállalnia kell a fele-
lôsséget – mondta a megnyi-
tón Firtl Mátyás országgyûlé-
si képviselô.

B. Tóth Éva

Az idei, tizenötödik alka-
lommal megrendezett kultu-
rális seregszemlén a megye
hat iskolájából 180 diák mu-
tatta meg tudását, szerzett
örömet társainak és a közön-
ségnek, kovácsolódott közös-
séggé a közös alkotómunká-
ban. A tárlat alkotásai pedig
– amint az a kiállításmegnyi-
tóban elhangzott – „felérnek
több népszavazással, amikor

elmondják, hogy alkotóik mit
szeretnének, elmondják,
hogy mit rontottunk el, hogy
mit kellene másképpen csi-
nálnunk. Folyamatukban el-
mondják azt is, hogy meny-
nyire vagyunk képesek a fel-
világosodás valódi humani-
zált tartalmának megvalósí-
tására. Arra, hogy érthetôvé
és élhetôvé tegyük a környe-
zetet”. ��

Mûveld a csodát,  
ne magyarázd!

A megsebzett ünnep

A Kozmutza Flóra-iskola tanulóinak tárlata és a sajátos
nevelésû iskolák megyei kulturális seregszemléje külön-

külön is az intézményhez köthetô, visszatérô, rangos
események. Ünnepei az alkotásnak, a közösségnek, az

egymásra figyelésnek. Az alkotás által egyaránt formálják a
diákalkotókat és a közönséget.

PESTY LÁSZLÓ FOTÓIT A SOPRONI LISZT-KÖZPONTBAN MUTATTÁK BE.PESTY LÁSZLÓ FOTÓIT A SOPRONI LISZT-KÖZPONTBAN MUTATTÁK BE.FOTÓ: MAGASI
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Storno-ház, Fabricius-ház

Este 6 órakor megnyitja kapuit a Stor-
no-ház (Fô tér 8.) és a Fabricius-ház (Fô
tér 6.) is. A Storno-ház elsô emeletén az
éj folyamán folyamatosan látogatható a
helytörténeti gyûjtemény, míg a második
emeleten a Storno-gyûjtemény. A Fabri-
cius-házban jelmezes vezetéssel tekint-
hetô meg a régészeti kiállítás és a római
kôtár. A restaurátormûhelyben bemutatót
tartanak a restaurálás mûvészetérôl, folya-
matáról.

Múzeumok éjszakája
LACKNER KRISTÓF KORA ELEVENEDIK MEG

Emlékezés 
Trianonra
A trianoni békediktátum évforduló-
ján Sopron városa és a soproni Erdé-
lyi Kör közös megemlékezést tartott
a Millenniumi emlékmûnél a Barát-
ság parkban, június 4-én 18 órakor. A
megemlékezésen beszédet mondott
dr. Fodor Tamás polgármester és Firtl
Mátyás, Sopron országgyûlési képvi-
selôje.

Magyarok a Kárpát-medencében
címmel Benkô Péter és Szabó Gyula
verses-zenés irodalmi összeállításá-
val emlékeztek a történelmi ese-

ményre. ��

Fáklyafény vetül a városfalra, akárcsak Lackner Kristóf idején. A humanista író
és jogtudós polgármester korába hív az idei Múzeumok éjszakája. A Tûztoronyhoz
tartozó teraszon megelevenedik a tudós kora, a lackneri humanitás szellemisége.

Kötetlen beszélgetés, tudományos
elôadás, a Quintesszencia régize-

ne-muzsikája, reneszánsz
táncház várja az idôutazó-
kat, úgy 400 ével ezelôttrôl,

és Lackner-mû hasonmás ki-
adását is kézbevehetik júni-
us 23-án, 19 órától 2 óráig. Itt
az alkalom, hogy minél töb-
ben megfejtsék ezen az éj-

szakán Lackner ismert mon-
dásának hátterét, üzenetét:
,,Mergitus, sed non submergi-
tur”, azaz: ,,A hajó hánykó-

dik, de nem merül el”. A ren-
dezvény a Soproni Múzeum és
Soproni Tudós Ismeretterjesz-
tô Társulat közös programja.

B. T. É.

Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor 

– Miklós Tibor

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
– musical

Főbb szerepekben: Soproni kisdiákok,

Mikó István, Makay Sándor, Keresztes Il-

dikó,Rárósi Anita, Kiss Zoltán,Győri Péter,

Laklóth Aladár, Nagy Gábor, Boros Zoltán

Rendező: PINCZÉS ISTVÁN

Békeffi István – Stella Adorján

JANIKA
– vígjáték

Szereplők: Pápai Erika, Szacsvay László,

Cseke Péter, Hűvösvölgyi Ildikó, Nem-

csák Károly, Bencze Ilona, Benkő Péter,

Tóth Judit, Szabó Anikó,

Horváth Tamás

Rendező: CSEKE PÉTER

Eugene Scribe

EGY POHÁR VÍZ
– vígjáték

Főbb szerepekben: Pápai Erika, Piros Il-

dikó,Vásári Mónika,Huszti Péter, Kiss Zol-

tán, Benkő Péter, Laklóth Aladár,Ambruzs

Klaudia, Gál Judit 

Rendező: KERÉNYI IMRE

Tamási Áron

VITÉZ LÉLEK
– tanulságos székely góbés játék

Főbb szerepekben: Őze Áron, Eperjes

Károly, Koncz Gábor, Bregyán Péter, Nagy

Anna,Nyírő Bea,Magyar Tímea,Boros Zol-

tán, Sövegjártó Áron, Németh Borbála,

Zsolnay András

Rendező: EPERJES KÁROLY  

Csurka István

DÖGLÖTT AKNÁK
– komédia két részben

Főbb szerepekben: Koncz Gábor, Ujlaki

Dénes, Kiss Zoltán, Nyírő Bea, Hűvösvöl-

gyi Ildikó, Szóka Júlia, Nagy Gábor, Hor-

váth Tamás, Madár Tamás

Rendező: CSEKE PÉTER     

Móricz Zsigmond

NEM ÉLHETEK 
MUZSIKASZÓ NÉLKÜL
– vígjáték 

Szereplők: Nemcsák Károly, Vásári Mó-

nika,Tóth Judit, Somfai Éva, Pásztor Erzsi,

Makay Sándor, Rárósi Anita, Nyírő Bea,

Szóka Júlia, Bozsó József, Benkő Péter

Rendező: BOR JÓZSEF 

Leonard Gershe

A PILLANGÓK SZABADOK
– szerelmi történet 

Szereplők: Viczián Ottó, Vásári Mónika,

Bencze Ilona, Laklóth Aladár

Rendező: SZEREDNYEI BÉLA    

Müller Péter - Seress Rezső

SZOMORÚ VASÁRNAP
– zenés játék

Szereplők: Piros Ildikó, Mikó István, Győri

Péter

Rendező: HUSZTI PÉTER  

John Osborne

DÜHÖNGŐ IFJÚSÁG
– dráma

Szereplők: Viczián Ottó,Bregyán Péter, Sö-

vegjártó Áron, Csonka Hajnalka, Tébi

Márta

Rendező: KONCZ GÁBOR 

Szeretettel várjuk a Soproni Petőfi Színházba! A 2007/2008. ÉVAD MŰSORA (FELNŐTT BÉRLETEK) 

BÉRLETVÁLTÁS:
• Bérletmegújítás: 2007. május 30. – június 18.

• Régi bérletesek új helyet választhatnak: június 19–20.

• Új bérletek váltása: 2007. június 21.– július 19.

és augusztus 22. – szeptember  15.

• A bérletezés első időszakában (május 30. – július 19.) 

részletfizetési lehetőséget adunk.

További információk és bérletárusítás:
JEGYIRODA: 

Nyitva tartás: hétköznap 9–17 óráig, szombaton 9–12 óráig

9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

Tel.: 99/ 517-517, 517-518  Fax.: 99/517-542

E-mail.:  jegyiroda@prokultura.hu • www.prokultura.hu

NAGYSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK KISSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
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Június 15-én, 19 órakor a
Fô téren az 50 éves Duna Mû-
vészegyüttes és az 50 éves vá-
rosi fúvószenekar köszönti
az 50 éves Soproni Ünnepi
Heteket – tudtuk meg Hor-
váth Zoltánnétól, a Pro Kultú-
ra kht. kulturális igazgatójá-
tól. A programsorozat „gerin-
cét” most is az évezredes
falak közötti elôadások je-

lentik a fertôrákosi kôfejtô-
ben, a magyar „szabadtéri”
színjátszás egyik legerede-
tibb, legvonzóbb színterén.
Nemcsak hangulata, semmi
egyébhez nem hasonlítható
atmoszférája, kitûnô akusz-
tikája emeli a legrangosabb
játszóhelyek sorába, hanem
földrajzi helyzete is: az a
tény, hogy egyszerre képes
kiszolgálni nemcsak a ma-
gyar, de a szomszédos oszt-
rák, szlovák s tágabb kitekin-
tésben még távolabbi nézôi
igényeket is.

– Ebben az évben megpró-
bálunk ízelítôt adni a közön-
ségnek a különbözô mûfajok-
ból. Lesz tánc, folklórmûsor,
musical, operett- és opera-
elôadás. Az egyre népsze-
rûbb Nyári Színház is válto-
zatos programokat kínál. A
Festôteremben köszöntjük a
110 éves Képzômûvészeti
Kört – árulta el a fôszervezô.
A Régi Zenei Napok színvo-
nalas és különleges hangver-
senyeket kínál a soproni és a
Sopronba látogató közönség-
nek. Több „minifesztivál”
kerül megrendezésre az ün-
nepi hetek alatt. Hagyomá-
nya van már a gyermeknép-
tánc fesztiválnak és a fúvós-

zenekari találkozónak is. Azt
szeretnénk, hogy a soproni
és a Sopronba látogató ér-
deklôdôk jól érezzék magu-

kat ez alatt a három hét alatt,
és megtalálják a számukra
legérdekesebb elôadásokat 
– zárta Horváth Zoltánné. ��

Szeptemberig tíz
alkalommal fergeteges 

programok várják a soproni-
akat a Lövér Kempingben. 
A VOLT Fesztivál házigaz-

dáinak szervezésében május
26–27-én indult útjára a Sop-
roni Nyár elnevezésû rendez-
vénysorozat a Lövér Kem-
pingben. 

Júniusban egymást követô
hétvégeken a Pokolgép un-
plugged produkciójával, a
Neoton Família kétórás élô

nagykoncertjével és Rúzsa
Magdival találkozhatunk. Jú-
liusban a fôszerep természe-
tesen a VOLT Fesztiválé, a
hónap végén azonban a szige-
tes LGT-koncert elôzetese-
ként a Lövér Kempingben a
mai is népszerû Somló Tamás
és zenekara ad élô unplug-
ged koncertet, amelyet az
LGT-emlékzenekar fellépé-
se követ.

Az augusztus ismét tartal-
masnak ígérkezik. Az elsô
hét végére az Irigy Hónalj-

mirigy 120 perces szuper-
koncertshowt ígér. Majd iga-
zán vérforraló partival je-
lentkezik a brit EZ Rollers
csapata. Az augusztusi záró-
hét kétségkívül megkoronáz-
za a Soproni Nyár sorozatot.
25-én, szombaton a legendás
Boney M élô koncerttel aján-
dékozza meg a soproniakat
és a városba látogatókat. A
máig világsztár csapat ez al-
kalommal teljes felállásban,
nagyzenekarral jelentkezik.
A koncert másnapján Emir

Kusturica filmjeinek hangu-
lata költözik Sopronba. A vi-
lágszerte népszerû „rezes-
banda”, a Boban Markovic
Orkestar ugyancsak élô nagy-
koncerttel jelentkezik. A tíz-
állomásos soproni koncert-
sorozatot a szervezôk önerô-
bôl finanszírozzák. Ameny-
nyiben az idei nyári progra-
mok jól sikerülnek, minden
bizonnyal egy állandó, az
idegenforgalom szempontjá-
ból is vonzó eseményt mond-
hat magáénak Sopron. ��

A Boney M és Rúzsa Magdi is 
fellép a Soproni Nyáron

Idén 50. alkalommal rendezik meg a Soproni Ünnepi
Hetek rendezvénysorozatát. Június 15-én háromnapos 

Fô téri kavalkáddal veszi kezdetét a jubileumi SÜH.

50. Soproni Ünnepi Hetek
2007. JÚNIUS 15. – JÚLIUS 8.
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A kolostor az Istennel való
kapcsolat építésének iskolá-
ja, a tudomány, kultúra és
mûveltség terjesztése, termé-

szetesen az örökérvényû bib-
liai tanítás fényében – mond-
ta el a Soproni Közéletnek
Horváth László atya. Ezt jelké-

pezi a 2006 szeptemberében
indult Kolostor Klub logója
is. A Kolostor Klub a bencés
hagyományokra épít, elôadá-
sainak – amelyek a párbe-
széd lehetôségét hordozó fó-
rumok is egyben – látogatott-
sága azt bizonyítja, hogy az
embereknek életük sorskér-
déseiben a 21. század elején
is szükségük van a hit igazsá-
gában megfogalmazottakra,
akár az egyéni életüket, akár
munkájukat vagy a családok
gondjait, de a közéleti kér-
déseket illetôen is. 

Sopronban több, az egy-
házak köré, a hit szellemisé-
gében szervezôdött civil szer-
vezet mûködése is ezt tanú-
sítja. Eddig a Kolostor Klub
tizenhat elôadása foglalko-
zott a ma emberének létkér-
déseivel: a népesedéssel, csa-
láddal, öregedéssel, nemze-
ti sorskérdésekkel, mûvészet-
tel. A vendégelôadók között

p e d i g
Harrach
Pétert, az
országy-
gyûlés al-
elnökét,
I v á n
L á s z l ó

professzort, Lakner Zoltán po-
litológust, Simon András gra-
fikusmûvészt is kérdezhette
a közönség. ��

Hitbéli optimizmus

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a Kolostor Klub
több rendezvényének társzervezôje, mint ahogyan Firtl Mátyás or-
szággyûlési képviselô is rendszeres résztvevôje az elôadásoknak.
A kulturális szövetség helyi elnöke, Földes Tamás úgy látja: az or-
szág gazdasági, pénzügyi, morális és politikai válsága, a szociá-
lis gondok minden réteget érintenek. A keresztény embereknek
kötelességük ezekkel foglalkozniuk. A keresztény optimizmus
arra késztet minket, hogy reménykedjünk abban, hogy a válsá-
gos helyzet megoldódik, maga a helyzet és a keresztény felelôs-
ség viszont arra késztet, hogy az érdemi megoldásokon gondol-
kozzunk mi magunk is. A civilek erejére azért van szükség, hogy
lehetôleg a társadalom egésze részt vegyen a megoldásokban, a
mi jobb életünk és a nemzet megmaradása érdekében.

Program

Június 9-én, szomba-
ton, 9.30-tól 17 óráig lelki
napot tartanak „Mindennapi
Kenyerünk – az Oltáriszent-
ség” címmel. Szeptemberben
Kun Miklós történész lesz a ko-
lostor Klub vendége.

Bánfalva értékeit feltár-
ni, megôrizni és megmutatni
a világnak: ezt tartja egyik
legfontosabb küldetésének a
Bánfalváért Baráti Kör,
amely 1999 óta szervezi meg
évrôl évre a Templomos na-
pokat. Idén az evangélikus
templom muzeális értékû
templomórájának restaurá-
lásához gyûjtenek. A nehéz
idôket megélt település ta-
núja volt tûzvésznek, hábo-
rúknak, a többezres, zömé-
ben német anyanyelvû gyüle-
kezet kitelepítésének.

A Templomos napokon be-
mutatott helytörténeti érté-
keivel, a téglánként újraépí-
tett toronnyal, Bánfalva ma
azt üzeni: az építés, az építke-
zés sohasem hiábavaló. Mint
ahogyan a régi bánfalviak

munkája, a pálos atyák és
karmelita apácák küszködé-
se sem volt hiábavaló, hiszen
emlékük példát ad, közösség-
gé formál. Ezt üzeni a bán-
falvi kötôdésû mûvésztaná-
rok – Bazsóné Nagy Gabriella,
Dorosmai Erzsébet, Horváthné
Török Bernadett, Renner  Tóth
Mária – kiállítása, amely  jú-
nius 22-ig tekinthetô meg a
bánfalvi fiókkönyvtárban
(Sopron, Bánfalvi út 180.). 

A bánfalvi táj, fények, illa-
tok, a tiszteletet parancsoló
és méltóságot sugárzó hegyi
és az ôsi Árpád-kori temp-
lom, a lépcsôsor szentjei, az
örök álmukat alvó hôsök
együtt idézik a régi bánfal-
viakat és erôsítik munkájuk-
ban a maiakat.

B. Tóth Éva

A zsinagóga jövôje

A zsinagóga eredeti funk-
cióját szeretné a város meg-
tartani – mondta dr. Fodor
Tamás polgármester, akivel
Sándor Péter, a helyi zsidó
hitközség elnöke is egyetér-
tett. Az épület további sor-
sát illetôen végleges döntés
nincs még, de elsôsorban
azok számára szeretnének
optimális megoldást találni,

akik az épületet használni
szeretnék. Kulturális funkci-
ót kaphatna és egyben a hit-
község közösségi imahelye is
lehetne a zsinagóga. A tulaj-
donviszonyok rendezése még
ebben az évben megtörtén-
het, hogy akár a hitközséggel
közösen pályázva megújul-
hasson, megszépülhessen a
soproni zsinagóga. ��

A Kolostor Klub a sorskérdésekrôl

Bánfalva: 
AZ ÉPÍTÉS, AZ ÉPÍTKEZÉS SOHASEM HIÁBAVALÓ
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Répceszemerén és
Ivánban tanított hittant,

valláspedagógiát oktatott a
gyôri hittudományi fôisko-

lán. Dr. Kovács András közel
egy éve már a soproni Szent

Orsolya-iskola igazgatója. 
A vallástudomány doktora,

aki szépirodalmi 
alkotásokat is jegyez.

– 1988-ban szegôdtem az
egyházmegye szolgálatába.
Répceszemerén élek, igazga-
tói kinevezésemig – az elmúlt
tizenhat évben –  ott és Iván-
ban tanítottam római katoli-
kus hittant, emellett pedig
valláspedagógiát oktattam a

gyôri hittudományi fôiskolán
– mondja önmagáról dr. Ko-
vács András. – Tavaly augusz-
tus elsején ebbôl a közegbôl
szólított el megyés fôpászto-
runk, dr. Pápai Lajos püspök
úr és nevezett ki igazgatónak
a Szent Orsolya Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégi-
um élére, mely számomra
nemcsak embert próbáló fel-
adat, hanem egyúttal óriási
megtiszteltetés is. Feleségem
a Nyugat-Magyarországi
Egyetem oktatója, Bori lá-

nyomnak pedig éppen ezek-
ben a napokban ünnepeljük
harmadik születésnapját.

– Megítélése szerint miben
különbözik – ha egyáltalán ez
a kérdést így feltehetô – az
egyházi iskola a világitól?

– Kétféle szempont szerint
lehetne válaszolni erre a kér-
désre. Kínálkozik az a válasz,
hogy lényegében nincs sem-
mi különbség, ugyanolyan
mértékû és mélységû tudást
kell átadnunk, hisz a keret-
tantervekben erre vonatko-
zólag országos szabályozók
érvényesek. Mélyebben néz-
ve a dolgokat azonban külön-
bözünk abban, hogy mi dek-
laráltan a keresztény, kon-
zervatív értékrendnek megfe-

lelve neveljük diákjainkat –
reményeink szerint korsze-
rû módon, melyet egyébiránt
eredményeink is visszaiga-
zolnak. Ideológiai síkon pe-
dig egy markáns összetartás
kell, hogy jellemezze a tan-
testületet, amit a diákok meg-
éreznek, s ez sem nekik, sem
nekünk nem hátrány.

– Ismert, de nagyon is vitat-
ható tényadatok alapján rang-
sorolják az ország középisko-
láit. A mezôny melyik felébe
tartozik a Szent Orsolya?

– Olyan sokrétû és sok-
szempontú ez a rangsor, hogy
ennek taglalása itt fölösle-
ges és talán félrevezetô is
lenne. Minden iskolánál van
úgynevezett bemeneti és ki-
meneti oldal. A körzethatá-
rok szerinti beiskolázások-
nál az egyházi iskola specifi-
kusan nem kötôdik területi-
leg sehová, a Szent Orsolya
pedig ebben a régióban az
egyetlen katolikus iskola. Ez
már önmagában lényegesen
meghatározza a tanulók ösz-
szetételét. Nyolc évre vissza-
menôleg megnéztem az úgy-

mond output, vagyis a kime-
neti oldalt: 95 százalék körül
van azon diákjaink aránya,
akik elsô körben egyetemi
vagy fôiskolai felvételt nyer-
tek. Mindez önmagáért be-
szél, büszkék is vagyunk rá!
Reményeink szerint hama-
rosan külsôségeiben is meg-
újul iskolánk, hisz az állvá-
nyok lebontása után a belvá-
ros egyik ékköve lesz az ún.
Horváth-ház, valamint a kö-
zeljövô tervei között szere-
pel egy új tornacsarnok –
építjük a jövôt!

Pluzsik Tamás

A Szent György Lovagrend priorja

Dr. Kovács András a gyôri hittudományi fôiskolán, a Pázmány
Péter Hittudományi Akadémián, illetve Egyetemen, a Janus Pan-
nonius Tudományegyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen szerzett diplomát. Vallástudományból (kánonjog) licenci-
átusi és PhD-fokozattal rendelkezik. Tagja a Magyar Kánonjogi Tár-
saságnak, a Magyar Újságírók Közösségének, valamint a Szent
György Lovagrend soproni priorja. 1990 óta jelennek meg szép-
irodalmi alkotásai és publicisztikái különbözô napilapokban, fo-
lyóiratokban és antológiákban. Jegyzetei többször elhangzottak
a Corvinus és a Kossuth Rádióban. Eddig tíz önálló kötete jelent,
meg többségük a lelki irodalom területérôl. Jelenleg a Kisalföld-
ben és a Hitvallásban jegyzi rovatait Hétvégi tûnôdések, Fekete-
fehér – Igen-nem és Lelki kapaszkodó címmel.

Keresztény
értékrenddel

FOTÓK: PLUZSIK
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Rendkívüli érdeklôdés kísérte Sopron be-
mutatkozását a Fidesz-kongresszuson Buda-
pesten. A standot Orbán Viktor elnök is meg-
tekintette. 

A Sopront bemutató filmek, fotók, a város
környékét, kulturális értékeit bemutató kiad-

ványok, könyvek és természetesen a babos
pogácsa és a kékfrankos is nagy sikert aratott
a látogatók körében, akiket a soproni or-
szággyûlési képviselôk, dr. Molnár Ágnes és
Firtl Mátyás, továbbá a jelen lévô soproniak
is  szívesen fogadtak. ��

HÔSÖK NAPI KOSZORÚZÁS
Rádonyi László, a Fidesz önkormányzati képviselôcsoport-
jának vezetôje és Varga Gyula szocialista képviselô he-
lyezték el a megemlékezés koszorúját a bánfalvi Hôsi te-
metôben. ��

A volt soproni 76. császári gyalogezred hagyományôrzô csa-
pata alakult meg Féltorony (Halbturn) településen. A császá-
ri-királyi gyalogezredbe annak idején németeket, osztráko-
kat, magyarokat is soroztak, és a Fertô-parti rész beletarto-
zott az akkori toborzási körzetbe. Az alapítási ünnepségen,
amely egyben zászlószentelés is volt, Sopront Abdai Géza al-
polgármester képviselte. A soproni honvéd hagyományôrzôk-
kel együtt a szertartáson részt vettek osztrák, magyar, felvi-
déki hagyományôrzôk is. ��

Hagyományôrzôk
zászlószentelôje

Új többség, 
erôs Magyarország

„Új többség, erôs Magyar-
ország” – ez volt a mottója a
Fidesz huszonkettedik kong-
resszusának, amelyen elnöki
posztjában nagy többséggel
megerôsítették Orbán Viktort.

Az elnök meghirdette az új
többség új politikáját, melynek
legfontosabb eleme, hogy
senkit nem hagynak az út szé-
lén. Az új többség változást
akar: a kölcsönös felelôsség-
vállalást, amelynek tartós,
megbízható egyezségeken kell
alapulnia. 

Sopron a Fidesz-kongresszuson
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– A népesség fogyásának
megfordulása függ a csalá-

dok anyagi helyzetének javí-
tásától, a gyermeknevelés
biztonságának megteremté-
sétôl, ezért a KDNP által a
parlamentben már többször
kezdeményezett és a kor-
mánytöbbség által most újból
elutasított családi adózás
megteremtése megoldást je-
lenthetne – mondta el Firtl

Mátyás. A képviselô szerint a
közteherviselésben a csalá-
di adózás a legigazságosabb
megoldás hosszú távon, mivel
ez maximálisan figyelembe
veszi az eltartottak számát. 

A törvényjavaslat elfoga-
dása esetén 2010-re például
az adóterhelés a legalább két
gyermeket nevelôk esetében
kb. 25 százalékkal, az egy gyer-
meket nevelô, egyedülállók
esetében 30 százalékkal csök-

kent volna. Az egyéni vállal-
kozók adóterhei is mérsék-
lôdtek volna. – Érthetetlen,
hogy amikor a katasztrofális
népesedési helyzet nemzeti
sorskérdés, akkor a társadal-
mi felelôsséget megjeleníte-
ni képes családi jövedelem-
adózásról szóló keresztény-
demokrata törvénymódosítás
tárgyalását a baloldali parla-
menti többség miért utasítja
el – mondta a képviselô. ��

– Ez a hónap egy rendkí-
vül eredményes idôszak volt,

ha képviselôi munkámat az
érdekérvényesítés oldaláról
nézem. Komoly siker, hogy
nekünk, MSZP-s politikusok-
nak közel 100 millió forint
pályázati támogatás megsze-
rezésében sikerült közremû-
ködnünk, amely Sopront és
a szomszédos kistelepülése-
ket gazdagítja. Soha rosz-

szabb idôszakot! Örömmel
vettem, hogy mindazok a pro-
jektek nyertek, melyekre a
fejlesztési tanács elnökének,
dr. Molnár Csabának a figyel-
mét felhívtam, amikor a
régió és Sopron fejlôdésérôl
egyeztettünk. Megszereztük
a Széchenyi Gimnázium ud-
varának felújításához szük-
séges támogatást, ami még
hiányzott. Közel 50 millió fo-
rintot kaptak azok a város-

környéki projektek, az ágfal-
vi, a fertôrákosi, a harkai ter-
vek, melyek a korábbi évek-
ben fogalmazódtak meg és
megvalósításuk már nagyon
szükségszerû volt. A Szociá-
lis Foglalkoztató által nyert
45 milliós támogatással igen
jó hónapot zárhat a város.
Ebbôl látszik, a fejlôdés kul-
csa a sikeres érdekérvénye-
sítésben van – mondta a po-
litikus. ��

Az ôszinteség, a kölcsönös
felelôsségvállalás, egyben az
erôs Magyarország építésé-
nek idôszaka az egész ország
életében egy új korszakot
nyithat – mondta dr. Molnár
Ágnes országgyûlési képvise-
lô a Fidesz-kongresszuson
megfogalmazottakról. – Tör-
ténelmi lehetôséget kaptunk.

Ehhez megvannak az alkal-
mas embereink, a progra-
munk. Az új többség új poli-
tikát akar, mert hazánkat a
régi politika juttatta válság-
ba. A munkára építünk; cé-
lunk a teljes foglalkoztatott-
ság elérése munkahelyte-
remtô befektetésekkel, az
adók és járulékok csökkenté-

sével. Ez egy plebejus polgá-
ri politika, mely az igazsá-
gosságra épül; az emberek
érdekeit képviseli, a nemze-
ti minimummal való megelé-
gedés helyett a nemzeti ma-
ximumot célozza meg. Min-
den idôk legerôsebb Fide-
sze állhat szemben minden
idôk leggyengébb MSZP-
jével. Küldetésünk van: visz-
sza kell adnunk az emberek-
nek jogaikat és a hitüket is,

melyet csak az új politika tud
megtenni. ��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mi volt május legfontosabb eseménye?

Firtl Mátyás (KDNP)

Kránitz László (MSZP)

Európa jövôjérôl
Egy Európa jövôjérôl rendezett vitasorozat keretében

felszólalt Szájer József (EPP-ED) is. „Gyakran azzal bírálják
az Európai Uniót, hogy túl erôs, túl sok mindenbe beleavat-
kozik. Meggyôzôdésem, hogy éppen a fordítottja igaz” – mond-
ta a képviselô.

Az újonnan csatlakozott országok szerinte azt látják, hogy
erôsebb, cselekvôképesebb Európára van szükség, amelynek
megvannak az eszközei feladatai végrehajtásához. Ehhez
közös energiapolitikára, közös bevándorlási politikára, a
terrorizmus elleni közös küzdelemre és a környezetvédelem
összehangolására van szükség. Szájer úgy vélte, az alkotmá-
nyos szerzôdés nem végcél, hanem eszköz a közös célok meg-

valósításához. Szerinte „arra is óriási szükség van, hogy Eu-
rópa kereszténységen alapuló közös gyökereit nyíltan elis-
merjük, és megjelenjen az európai alkotmányban. Szükség
van arra, hogy megvalljuk Európa
közös értékeit a szabadságjogok te-
kintetében, a kisebbségek jogainak
a védelme tekintetében”. „Európa
polgárainak támogatását meg kell
nyernünk ehhez az alkotmányos
szerzôdéshez, de nem úgy mint a
végcélhoz, hanem úgy mint egy esz-
közhöz, amellyel a közösen, ötven
éve kitûzött célokat el tudjuk érni”
– fogalmazott Szájer József. ��
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Az Európai Unióval fémjelzett Urb Art-program részeként
mûködô városfejlesztési tanácsadó projektre sikerrel pá-
lyázott Sopron önkormányzata, dr. Fodor Tamás vezetésével.
Ennek az elnyert – nem forintosítható – támogatásnak az
eredményeként május 21-tôl 23-ig az Európai Bizottság két
olasz szakértôje, a firenzei Giorgio Risicaris építész és asszisz-
tense, Camilla Righini a városfejlesztésben dolgozó soproni
szakemberek segítségével megvizsgálta a városfejlesztési

lehetôségeket és szándékokat, ismerkedett Sopron történel-
mével, építészetével és természetesen magával a várossal.
Találkoztak és konzultáltak a nem a városházán dolgozó
szakemberekkel is, többek között a turisztikai és a kulturá-
lis élet vezetôivel, a Soproni Városszépítô Egyesület elnö-
kével, a GYSEV képviselôjével, az örökségvédelmi hivatal
illetékesével és a Nyugat-Magyarországi Egyetem küldötté-
vel. Az EU által finanszírozott munka júniusban folytatódik
Sopronban, amikor is a két olasz szakember már konkrét ja-
vaslatokkal, tanácsokkal érkezik városunkba, s az általuk ki-
dolgozott megoldási lehetôségeket újra megvitatják a sopro-
ni illetékesekkel. ��

Május 17. és 20. között Sop-
ron delegációja a németor-
szági (Baden-Württemberg
tartományban fekvô) Bad
Wimpfenben viszonozta az
ottani küldöttség tavalyi láto-
gatását. Ez jó alkalom volt
arra, hogy a német települé-
sen is megünnepeljék a két
város közötti testvérvárosi
kapcsolat 15 éves évforduló-
ját. A megemlékezésen jelen
volt dr. Fodor Tamás polgár-
mester, dr. Simon István al-
polgármester, a német ki-
sebbségi önkormányzat kép-
viseletében Hirschler Rezsô
és Krisch Magdolna, a Liszt
Ferenc Pedagógus Kórus, va-
lamint Hegedûs Attila, a Sop-
roni Evangélikus Egyházköz-

ség lelkésze és dr. Gimesi Sza-
bolcs egyházmegyei felügyelô.
A négynapos látogatáson a
soproni küldöttség tárgyalt
Claus Brechter bad wimpfeni
polgármesterrel. Ez alkalom-
mal Claus Brechter a testvér-
városi kapcsolatok további
kiszélesítésének szándéká-
ról biztosította dr. Fodor Ta-
mást, abban a reményben,
hogy a kapcsolat a békés, eu-
rópai együttéléshez is hozzá-
járul. A magyar delegáció
megtekintette az ottani, a ki-
telepítettek által létrehozott
Sopron Múzeumot, találko-
zott az elszármazottakkal, a
pedagógus énekkar pedig
közös koncertet adott a Con-
cordia Kórussal. ��

Tavasszal ünnepelte
Kempten és Sopron a test-
vérvárosi kapcsolat 20 éves
fennállását. A megemlékezé-
sen Sopron városát dr. Fodor
Tamás polgármester, dr.
Simon István alpolgármester
és a kilenctagú városi delegá-
ció képviselte Kemptenben,
de jelen volt a városi futó-
klub és baráti köre is, akik a
kezdetek óta nélkülözhetet-
len szereplôi a testvérvárosi
kapcsolatnak. 

A látogatás alkalmával dr.
Fodor Tamásnak és delegáci-
ójának módja nyílt megis-
merni Kempten város vezeté-
sét és múltját, ami sok rész-
letében hasonlít Sopron tör-
ténelméhez a rómaiak jelen-
lététôl kezdve, sôt, korább-
ról. A programban a kötet-

len vacsorától a protokolláris
ünnepségen keresztül a ki-
rándulásig minden szerepelt:
jó hangulattal, szívélyes fo-
gadtatással és nagyszerû
szervezéssel. A jubileum
megünneplésén Trento/ Tri-
ent (Olaszország) is részt vett.
Az olasz város szintén 20 éve
ápol testvérvárosi kapcsola-
tokat Kemptennel. 

Az ünnepélyes köszöntôn
dr. Ulrich Netzer, Kempten fô-
polgármestere diavetítéssel
elevenítette fel az elmúlt 20
év eseményeit, majd a jelen
lévô városok polgármesterei
bejegyezték üdvözletüket a
város aranykönyvébe. Kemp-
ten és Sopron továbbra is sze-
retné ápolni a hagyományo-
kat és kiszélesíteni a kapcso-
latokat. ��

Olasz tanácsadók

Bad Wimpfen:
15 közös év

Jubiláló testvérvárosi kapcsolatok

FOTÓ: DR. GIMESI SZABOLCS

Kempten:
20 éves barátság
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Sopron legnagyobb
amatôr kerékpáros rendez-

vényévé nôtte ki magát a
Vas-Villa'-kerékpártúra,

amelyet immáron tizenötö-
dik esztendeje tekert le az

évrôl évre nagyobb bringás
tömeg. A program népszerû-

sége is bizonyítja: Sopron-
ban nagyon sokan hívei a

családi, baráti biciklizésnek.

A rendezvény ötletgazdá-
ja, mozgatórugója Borossay
György tanár, aki annak ide-
jén a Vas-Villa' diákjai szá-
mára szervezte meg az elsô 30
kilométeres túrát, a sikeres
rajt után a következô eszten-
dôben már a város felé is nyi-
tott a program. A kezdeti száz
résztvevô ma már több mint
ezer fôre duzzadt, a titok nyit-
ja csupán annyi, hogy min-
denki saját, kényelmes tem-
pójában teljesítheti a közel
harminc kilométeres távot.
A szervezôk nem versenyt
hirdetnek, itt nem számít, ki

mennyi idô alatt teszi meg a
Sopron–Fertôrákos–Balf–
Sopron útvonalat. Olyan túrá-
ról van szó, ahol bátran el-
indulhatnak azok is, akik egy-
egy erôsebb emelkedônél in-
kább leszállnak járgányuk-
ról, és feltolják a dombon.

Ma már számos kerékpár-
barát soproni vállalkozó tá-
mogatja a túrát, a soproni ön-
kormányzat is anyagi segít-
séget nyújt a megrendezésé-
hez. Sokan éppen a Vas-
Villa'-kerékpártúra hatásá-
ra kezdtek el rendszeresen
bringázni, közéjük tartozik
Sass László önkormányzati
képviselô is, aki minden
évben családjával együtt tel-
jesíti a távot:

– Évekkel ezelôtt minden
edzés nélkül tekertem le elô-
ször a harminc kilométert,
ekkor fertôzött meg a kerék-
páros életforma – mesélte
Sass László. – A túra hatásá-
ra kezdtem el rendszeresen
biciklizni, ma már a baráti
társaságunk tagjai is rákap-
tak az ízére, így minden

évben egy hetet tekerünk va-
lahol nyáron. Naponta meg-
teszünk ötven–hatvan kilo-
métert, sokkal többet látunk
a tájból, nagyokat beszélge-
tünk, szerintem ez az egyik
legjobb nyári idôtöltés. Sop-
ronból egyébként akár
Brennbergbánya felé, akár
a Fertô felé jókat lehet te-
kerni.

Borossay Györgyöt is a ke-
rékpáros szenvedélye vitte
rá a túra megszervezésére,
családjával minden hétvé-
gén nagyokat kerékpározik.
Sopronban jó néhány pozi-
tív lépést fedezett fel az utób-
bi idôben, amely a biciklis-
ták életét megkönnyíti, így a
Frankenburg úttól az Ágfal-
vi úti lakópark felé vezetô
kerékpárutat. Meglátása sze-
rint nagy szükség lenne a
belvárosban is „kerékpárba-
rát” utak kialakítására, illet-
ve a Fertôre az erdôn keresz-
tül vezetô kerékpárút kar-
bantartására. Hasznosnak
tartja, ha egy autós idônként
nyeregbe pattan, mert attól

kezdve másként néz a kerék-
párosokra, jobban vigyáz
rájuk az utakon, a volán
mögül is. Köves Andrea

Nagy lépések – tekerveNagy lépések – tekerve
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Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk június 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: Szabóné Elek Anna (Gyóni
Géza utca). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…
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Amint arról Schneider Ist-
ván, a szövetség elnöke be-
számolt, az emlékezéssoro-
zat a februári vitorlásbállal
kezdôdött, s most pedig itt a
szezon. Az évadnyitó ver-

senyt május elején rendez-
ték, s most a szövetség a sze-
zon három kiemelt viadalá-
nak megrendezésére készül.
Június 23–24-én rendezik a
közép-európai bajnokságot,

kadet hajóosztályban. Ezen
a térség e hajóosztályban ver-
senyzô országainak legjobb-
jai indulnak, a mieinké mel-
lett várható német, cseh, len-
gyel és esetleg horvát és szlo-
vák egységek indulása. Júli-
us 14–19-e között a Fertô
tavon kerül sor Magyar Köz-
társaság bajnokságának fu-
tamaira a kalóz hajóosztály-
ban, a kiemelkedô versenyek
sora pedig a Fertô-bajnok-
sággal zárul, amelyet augusz-
tus 18–20. között rendeznek,

s amely a Fertôn használa-
tos összes versenyhajóosz-
tályban (optimist, kadet,
laser, radial, finn dingi) rang-
listaverseny lesz. A jelen vi-
adalai mellett a múltról sem
feledkeznek meg a FVSZ-nél.
Erre ugyanis egy vándorki-
állítás emlékeztetheti a
Fertô tavi vitorlázás történe-
te iránt érdeklôdôket. Az 50
évet kronológiai sorrendben
átfogó kiállítás anyagát Abdai
Krisztina gyûjtötte s rendsze-
rezte. B. L. 

Ahogy az MKB-Euro-
leasing Sopron felnôtt nôi
kosárlabdacsapata, úgy a

soproni utánpótlás-egyesü-
let, a Soproni Darazsak is
kiemelkedô szezont zárt,

illetve zár, mert néhány
korosztályban még hátra-

van a versenysorozat vége.

Egyedülálló bravúrt haj-
tott végre a Soproni Dara-
zsak leány utánpótlás-nevelô
kosárlabda-egyesület! A Da-
razsaknak öt korosztályban
hét csapata jutott be az or-
szágos döntôkbe, s a gyermek
korosztály „A” csapata Nyír-
egyházán meg is nyerte saját
versengését. Ezen túlmenôen
rengeteg egyéb dolog történt
a kis kosaras lánykáknál,
akiknek szülei már csak azért
is örülhetnek, hogy gyerme-
kük e közösséghez tartozik,
mert szabadidejüket értel-
mesen, sportolással, mozgás-

sal töltik, s ez nem kis dolog
manapság.

A közelmúltban a serdülô
és a kadetcsapat is színvona-
las nemzetközi tornán vett
részt külföldön. A részvétel-
hez a felnôtt csapat azon
szurkolói is hozzájárultak,
akik tombolát vásároltak a
mérkôzéseken. Egy fapados
légitársaság is jelentôs segít-
séget nyújtott. A serdülôk
Franciaországban igen ma-
gas színvonalú sorozaton a
legjobb négy közé jutottak.
A torna korosztályánál egy
évvel fiatalabb soproniaknak
a fináléba ugyan nem sike-
rült bejutniuk, de a Rétfalvi
Edina és Juray Balázs vezet-
te csapat eredménye így is
figyelemre méltó. A kadetek
Spanyolországban szerepel-
tek. Köztudott, hogy hihetet-
len erôs utánpótlásbázissal
rendelkeznek a spanyol csa-
patok. 

Az elsô két meccsen alul-
maradtak a soproniak, töb-

bek között a Barcelona együt-
tesével szemben, amelyben
több korosztályos válogatott
játékos is szerepelt, ám a tár-
saságnak volt tartása, s az
utolsó két meccsét nagy küz-
delemben megnyerve az érté-
kes 5. helyre futott be.

A másik óriási elôrelépés,
hogy a tombolából befolyt
összegekbôl, valamint ma-
gánszemélyek – köztük a csa-
pat játékosa, Károlyi Andrea
– felajánlásaiból az MKB-
aréna kistermébe sikerült
egy többszázezer forint érté-
kû eredményjelzôt vásárol-
ni, amely az utánpótlás-mér-
kôzések követésében sokat
segít a szülôknek. S ha már a

szülôknél tartunk, közülük
néhányan igen jelentôs áldo-
zatokat vállalnak  a klubért.
A szülôkkel való folyamatos
kapcsolattartás is szerves
része az utánpótlás-nevelô
egyesületben folyó folyama-
tos színvonalas szakmai mun-
kának. 

Hogy szakmailag igazán
mennyire is nívós ez a mun-
ka, azt csak majd pár év múl-
va lehet lemérni, amikor a
ma még kisleánykák felnô-
nek. Azért reméljük, hamaro-
san új Honti Katák, Horváth
Zsuzsák, Cserny Rékák ke-
rülnek majd ki a „darázsfé-
szekbôl”…

Botár László

Példaképek

Két dolgot még feltétlenül ki kell emelni! Az egyik, hogy a ve-
zetôség jóvoltából a kis Darazsaknak nagyon szoros a kapcsola-
tuk az elsô csapat játékosaival, akik akár példaképek is lehetnek.
Idôrôl idôre közös klubesteket tartanak az elsô csapat egyik-másik
játékosának részvételével. A felnôtt együttes edzôsködéssel is ka-
cérkodó, sôt hazája U20-as válogatottjánál másodedzôként do-
gozó bolgár játékosa, Albena Branzova pedig egyéni foglalkozást,
technikai jellegû képzést tart a kosaras palántáknak.

Külföldön is csíptek 
a Soproni Darazsak

Fél évszázad 
a Fertô tavon

Idén ünnepli 50. évfordulóját a Fertô tavi 
vitorlásszövetség. A testület szeretné emlékezetessé 

tenni a szép, fél évszázados jubileumot.
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Bajnokok 
edzôje

Székely Norbert,
az MKB-Euroleasing

Sopron nôi kosár-
labdacsapat edzôje

csapatával sporttör-
ténelmet írt. 
Megnyerték 

a Magyar Kupát és
a bajnokságot is.

FOTÓK: PLUZSIK
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A város elismerése

A képviselôk az MKB-Euroleasing Sopron nôi kosárlabdacsa-
pat jutalmazásáról határoztak. A Magyar Kupán és a Magyar Baj-
nokságban egyaránt gyôztes csapatot Sopronért-emlékéremmel
tüntette ki a testület. Dr. Fodor Tamás polgármester és Abdai
Géza sportért felelŒs alpolgármester köszöntötte a lányokat, és
nemcsak nekik, de edzôiknek is gratulált, valamint mindazok-
nak, akik támogatták, segítették a csapatot. Mint fogalmazott, a
soproniak nemzetközi szintû elismerést vívtak ki a kétszeres gyô-
zelemmel. A csapat ötmillió forint jutalmat is átvehetett.

– A bajnoki döntô negyve-
nedik percében megszólalt a
mérkôzés végét jelzô dudaszó.
Kikre gondoltál elôször, kik-
nek lehetsz hálás ezért a si-
kerért?

– Nagyon sokaknak! Ter-
mészetesen elsôsorban csa-
ládomnak, a szüleimnek,
akik minden pillanatban
mellettem álltak és egyfajta
pozitív gondolkodást sugá-
roztak felém azokban a pilla-
natokban, amikor erre leg-
inkább szükségem volt. Mert
mi tagadás, ha nem is válsá-
gos, de nehéz helyzetek azért
akadtak, különösen így a

vége felé… Hogy úgy mond-
jam, szakmai jellegû hálával
is sokaknak tartozom, hisz az
évek során több olyan szak-
emberrel is találkoztam, aki-
ket minden körülmények kö-
zött tanítómestereimnek te-
kintek. Elsônek dr. Ránky
Mátyás nevét kell említenem,
aki a TF-en volt tanárom, de
ide tartozik mindenképpen
Gyimesi János, Buttás Pál,
Zsoldos András és természe-
tesen Natalia Hejkova, akik-
tôl mind-mind rengeteget ta-
nultam. 

– A csapattal együtt egyfaj-
ta médiasztár lettél az elmúlt

napokban, nyilván kérdések
özönét tették föl neked, de mi
az, amit vártál, jólesett volna,
hogy megkérdezik, de ezzel
nem találtak meg?

– Amit az elôbb te kérdez-
tél! Mindenki a jövôt, a ho-
gyan továbbot firtatta. Hála
Istennek, nagyon sok média
foglalkozott most velünk, úgy
gondolom, hogy mind a vá-
rosban, mind országszerte
most sokan fölkapták fejüket
a kettôs gyôzelmünkre. 

– Elôttünk a nyár, ahogy
mondani szokták, következik a
jól megérdemelt pihenés…

– …ami rövid lesz, hisz az

U21-es válogatottal hamaro-
san elkezdôdik a fölkészülés
a moszkvai világbajnokság-
ra, mely után mintegy két
hétre valóban elfelejthetem
a palánkok világát, ez lesz a
nyaralás! 

Ezt követôen a felnôtt vá-
logatott edzôtáborába vonu-
lok be, ahol másodedzôként
szerepelek, és máris itt az
ôsz, kezdôdik a bajnokság, a
nemzetközi kupaszereplés,
ahol elkövetkezô csapatunk
sikereinek letéteményesei
reményeim szerint a fiatalok
lesznek!

Pluzsik Tamás

FOTÓK: PLUZSIK
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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: Takácsné H. Mariann (Malomházi utca), nyereményét, az önkor-
mányzat könyvajándékát átveheti a Kisalföld Médiaközpontban (Frankenburg u. 2/A.,
munkaidôben). Gratulálunk!

UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK…
Tapossunk a virágágyásba. Tegyünk sót a mézbe. Nyomjuk
el a csikket a festményen. Csináljunk hegedıbŒl, verseskö-
tetbŒl gyújtóst. Böfögjünk bele röhögve a dalba. Rajzoljunk
bajuszt anyánk esküvŒi fényképére. Dolgozzuk be apánk
sírkövét a lábazatba.  Legyünk bátran otrombák. 
(Akiknek fájnak ezek a mondatok, higgyék el: sokunknak
az ilyen képek fájnak…) (–só–)


	SK_0606_01_00_CMYK.pdf
	SK_0606_02_00_CMYK.pdf
	SK_0606_03_00_CMYK.pdf
	SK_0606_04_00_CMYK.pdf
	SK_0606_05_00_CMYK.pdf
	SK_0606_06_00_CMYK.pdf
	SK_0606_07_00_CMYK.pdf
	SK_0606_08_00_CMYK.pdf
	SK_0606_09_00_CMYK.pdf
	SK_0606_10_00_CMYK.pdf
	SK_0606_11_00_CMYK.pdf
	SK_0606_12_00_CMYK.pdf
	SK_0606_13_00_CMYK.pdf
	SK_0606_14_00_CMYK.pdf
	SK_0606_15_00_CMYK.pdf
	SK_0606_16_00_CMYK.pdf
	SK_0606_17_00_CMYK.pdf
	SK_0606_18_00_CMYK.pdf
	SK_0606_19_00_CMYK.pdf
	SK_0606_20_00_CMYK.pdf
	SK_0606_21_00_CMYK.pdf
	SK_0606_22_00_CMYK.pdf
	SK_0606_23_00_CMYK.pdf
	SK_0606_24_00_CMYK.pdf
	SK_0606_25_00_CMYK.pdf
	SK_0606_26_00_CMYK.pdf
	SK_0606_27_00_CMYK.pdf
	SK_0606_28_00_CMYK.pdf
	SK_0606_29_00_CMYK.pdf
	SK_0606_30_00_CMYK.pdf
	SK_0606_31_00_CMYK.pdf
	SK_0606_32_00_CMYK.pdf

