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AA  mmaa  eemmbbeerréénneekk  aazz  uuttaazzáássrróóll  mmáárr  nneemm  MMaarrccoo  PPoolloo,,  aa
XXIIIIII..  sszzáázzaadd  nnaaggyy  vviilláággffeellffeeddeezzôôjjee  vvaaggyy  hhaazzáánnkkffiiaa,,  KKôôrröö--
ssii  CCssoommaa  SSáánnddoorr  –– aazz  eellssôô  eeuurróóppaaii,,  aakkii  aa  XXVVIIIIII..  sszzáázzaadd--
bbaann  bbeehhaattoolltt  aa  ttiibbeettii  kkuullttúúrraa  iissmmeerreettlleenn  vviilláággáábbaa  –– jjuutt  eesszzéé--
bbee..  AAzz  uuttaazzááss  aazztt  aa  nnaaggyysszzeerrûû  ééllmméénnyytt  jjeelleennttii  nneekküünnkk,,
aammeellyynneekk  ggaazzddaassáággii  hhaasszznnáárróóll  oollyy  ssookkaatt  hhaalllluunnkk,,  hhooggyy
aa  bbéékkee  lleeggnnaaggyyoobbbb  iippaarráággaa,,  hhooggyy  aazz  oollaajjiippaarr  uuttáánn  aa  vvii--
lláággggaazzddaassáágg  mmáássooddiikk  lleeggjjeelleennttôôsseebbbb  sszzeekkttoorraa,,  aammeellyy  hhaa--
zzáánnkkbbaann  iiss  ttööbbbb  mmiinntt  330000  eezzeerr  eemmbbeerrnneekk  aadd  mmuunnkkáátt,,  ééss
aa  nneemmzzeettii  jjöövveeddeelleemm  kköözzeell  ttíízz  sszzáázzaalléékkáátt  aaddjjaa..

AAkkii  uuttaazziikk,,  mmááss  eemmbbeerr  lleesszz,,  vviilláággllááttáássaa  ssoorráánn  ttoolleerráánn--
ssaabbbbáá,,  bbeeffooggaaddóóbbbbáá  vváálliikk..  MMeeggttaannuulljjaa  eellffooggaaddnnii  mmááss
nnéépp  nnyyeellvvéétt,,  kkuullttúúrráájjáátt,,  ttiisszztteellnnii  vvaalllláássii  hhaaggyyoommáánnyyaaiitt,,
sszzookkáássaaiitt..  DDee  nneemmccssaakk  aazz  éégghhaajjllaatt,,  aa  tteerrmméésszzeett  mmááss,,
mmáássookk  aazz  iillllaattookk,,  aazz  íízzeekk..  AAlliigg  nnééhháánnyy  oorrsszzáággggaall  ooddéébbbb
mmáárr  mmááss  aa  kkeennyyéérr,,  ééss  aa  hhaazzaaii  ééttkkeekkeett  ssee  kkeerreessssüükk!!  FFoo--
ggaaddjjuukk  vviisszzoonntt  jjóó  sszzíívvvveell  ééss  bbiizzaalloommmmaall  aa  hheellyyiitt,,  mmeerrtt  lleegg--
ttööbbbb  oorrsszzáággbbaann  nneemm  ccssaakk  ggaazzddaassáággii  éérrddeekkbbôôll  sszzeerreettiikk  aa
vveennddééggeett!!

AAzztt  sseemm  sszzaabbaadd  aazzoonnbbaann  ffeelleeddnnüünnkk,,  hhooggyy  bbáárrhhooll  iiss
vvaaggyyuunnkk  aa  vviilláággoonn,,  vviisseellkkeeddééssüünnkkkkeell  eeggyy  nneemmzzeetteett  kkéépp--
vviisseellüünnkk!!  AA  ttuurriizzmmuuss  vviilláággnnyyeellvvéénn,,  aammiikkoorr  aazztt  kkéérrddeezziikk
ttôôllüünnkk::  wwhheerree  aarree  yyoouu  ffrroomm??  ((hhoonnnnaann  jjöötttt??)),,  rraajjttuunnkk  kkee--
rreesszzttüüll  ííttééllkkeezznneekk  rróólluunnkk,,  mmaaggyyaarrookkrróóll,,  mmiinnddaannnnyyiiaann
kkiiccssiitt  nnaaggyykköövveetteeii  vvaaggyyuunnkk  hhaazzáánnkknnaakk!!  AAzz  uuttaazzááss  öösszz--
sszzeehhoozzzzaa  aazz  eemmbbeerreekkeett,,  bbaarrááttssáággookk  sszzüülleettnneekk,,  nnyyiittoottttaabb--
bbáá  vváálluunnkk  eeggyymmááss  iirráánntt..  AAzz  eeggyyeess  kkoorroosszzttáállyyookk  uuttaazzáássii
sszzookkáássaaii  uuggyyaann  eellttéérrôôeekk,,  aa  ffiiaattaallookk  sszzáámmáárraa  aa  nnaappfféénnyy,,
tteennggeerr  aa  vvoonnzzóó;;  mmíígg  aa  ttööbbbbeett  mmeeggéélltteekk  mmáárr  ttuuddjjáákk,,  aazz  éélleett
nneemm  oollyyaann  hhoosssszzúú,,  ss  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  éérrttéékk  aa  mmeeggiissmmeerrééss
öörröömmee!!

AAzz  ookkooss  eemmbbeerr  ttaannuull  iiss  uuttaazzáássaaiibbóóll..  GGrróóff  SSzzéécchheennyyii  IIsstt--
vváánn  íírrttaa  BBééllaa  ffiiááhhoozz::  „„aazz  öösssszzeehhaassoonnllííttááss  vviilláággííttjjaa  mmeegg
hheellyyzzeettüünnkkeett  ééss  eeggyyúúttttaall  aa  kköövveetteennddôô  ppééllddáátt  iiss  eelléénnkk  ááll--
llííttjjaa!!””..  ÔÔ  ffiiaattaalloonn,, bbeejjáárrvvaa  EEuurróóppáátt,,  sszzeerrzzeetttt  kköövveetteennddôô  jjöö--
vvôôkkééppeett  MMaaggyyaarroorrsszzáággnnaakk..

AAzz  uuttaazzááss  mmáárraa  éélleettffoorrmmáánnkk  rréésszzee..  HHaa  ááttmmeenneettiilleegg
ssookkaakknnaakk  rröövviiddeebbbb  nnyyaarraalláássrraa,,  kkiikkaappccssoollóóddáássrraa  iiss  tteelliikk,,
ffoonnttooss,,  hhooggyy  iiggéénnyyüünnkk  mmeeggmmaarraaddjjoonn  iirráánnttaa..  AAmmiitt  llááttttuunnkk,,
mmeeggééllttüünnkk,,  aazz  ssoohhaa  eell  nneemm  vveehheettôô  ttôôllüünnkk,,  eeggyysszzeerrûûeenn
ggaazzddaaggggáá  tteesszz!!

HHiisszzeenn  „„uuttaazzááss  aazz  éélleett,,  aazz  éélleett  eeggyy  uuttaazzááss””.. KKíívváánnoomm,,
lleeggyyeenn  bbeennnnee  rréésszzüükk!!  

HHoorrvváátthh  VViillmmooss,,  
a Kisalföld Volántourist igazgatója
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Emléklappal
és Az én hazám

címû CD-vel
gratulált 

dr. Fodor Tamás,
polgármester 

a megszerzett
érettségi 

bizonyítványhoz.

– Az érettségi magában
rejti a boldog jövô lehetôsé-
gét – mondta dr. Fodor Tamás
polgármester abból az alka-
lomból, hogy a városházán
átadta a soproni középisko-
lák vezetôinek a gratuláló
emléklapokat és Az én hazám
címû CD-ket.

– Fontos, hogy a Sopron-
nal való kapcsolat megmarad-

jon, még akkor is, ha a tudás-
vágy vagy a munka más hely-
re szólítja a fiatalokat, és fon-
tos, hogy tudják: Sopron min-
dig számít azokra, akik a vá-
roshoz kötôdnek, az itt vég-
zett diákokat mindig vissza-
várjuk – tette hozzá a polgár-
mester, aki sikert, egészséget,
boldogságot kíván minden
érettségizô diáknak. ��

Útravaló
az érettségizôknek 

Az erdélyi Medgyes (Me-
dias) testvérvárosi küldött-
sége járt Sopronban. A talál-
kozón Thellmann Daniel pol-
gármester és dr. Fodor Tamás
kölcsönösen egyetértettek
abban, hogy a kapcsolat
mindkét várost gazdagítja. A
tizenegy évvel ezelôtt kötött
szerzôdést a két városnak si-
került élôvé és gyümölcsözô-
vé tennie. A továbbiakban is
egyet értettek abban a város-
vezetôk, hogy Medgyes és

Sopron polgárainak, intéz-
ményeinek, civil szervezete-
inek, kulturális csoportjai-
nak, iskoláinak, diákjainak
személyes találkozása, egy-
más megismerése az, amely
igazán gazdagítja mindkét
felet. 

Az uniós csatlakozás óta
eltelt idôszakban Medgyes
városa a helyi hulladék- és
csatornázási programjának
kidolgozását soproni mintára
tette, de nem ez az egyetlen
terület, ahol a testvérvárosi
kapcsolatnak tapasztalható,
konkrét eredménye van. A
közeljövôben soproni iskolá-
sok csereüdülésre utaznak
Medgyesre, és Sopron meg-
hívást kapott a Medgyesen
júliusban megrendezendô
kulturális fesztiválra is. ��

Erdélyi vendégek

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ



2007. július �� 3

Hírcsokor

A négynapos bérleteket az
iskolák tanulólétszám-ará-
nyosan kapták meg, s az is-
kolavezetôk, valamint a di-
ákönkormányzatok osztották
szét az arra legérdemeseb-
bek között. A polgármester
hangsúlyozta, a városvezetés
kiemelt figyelmet fordít az if-
júságra, hiszen Sopron isko-
laváros, ennek következté-
ben biztosítani kell az itt élô
és az itt tanuló fiatalok kultu-
rált szórakozását. Ennek
egyik formája az immár 15.
VOLT Fesztivál.

Azzal, hogy a város a belterületi ha-
tárait kinôtte, s a környezô kertek kör-
nyékén is építkezni kezdtek, szükséges-
sé vált az egykori dûlôutak rendbetéte-
le. A felújításnál a tulajdonosok és a
hegyközség részérôl megfogalmazott
igényeket is figyelembe vették – mond-

ta el a sajtónak Simon István alpolgár-
mester. Az új városvezetés folyamatosan
karbantartja a dûlôutakat. A Mély út
és a Csôszházdûlô rendbetételét is sür-
getônek nevezte az alpolgármester, aki
azt is elmondta, hogy a karbantartásnak
folyamatosnak kell lennie. ��

A dûlôutak karbantartása

Sopron támogatja 
a VOLT Fesztiválta VOLT Fesztivált

A víziközmûves szakma képviselôinek országos tanácsko-
zását tartották Sopronban. Több mint félezer szakember

találkozott a háromnapos rendezvényen. 

A víziközmû-szolgáltatás-
sal kapcsolatos kérdésekrôl
132 elôadás keretében cse-
réltek tapasztalatokat, és
nemzetközi hírû szakértôktôl
hangzottak el elôadások. 33
kiállító cég is bemutatkozott.

A környezetvédelem és
ezen belül a biztonságos ivó-
vízellátás korunk egyik legé-
getôbb problémája. Vízbázi-
saink megnyugtató védelme,
a víziközmûvagyon jövôje
ugyanakkor kérdôjeles mind-
addig, ameddig el nem ké-
szül a víziközmûtörvény, amit
a Magyar Víziközmû Szövet-

ség hiába sürget évek óta –
hangzott el a tanácskozáson.

A határon átnyúló vízel-
látás fejlesztése a célja
annak a szándéknyilatkozat-
nak, amelyet Sopron önkor-
mányzata, a soproni vízmû,
továbbá az észak-burgenlan-
di és közép-burgenlandi víz-
mûvek írtak alá. Már elké-
szíttették a „Határon átnyú-
ló vízellátás-fejlesztés a Pan-
non-Fertô régióban” tanul-
mánytervet, amely 99 millió
euróba került. A közös szán-
dék az, hogy az Ausztria–Ma-
gyarország Európai Területi
Együttmûködési Program
2007–2013. keretében közö-
sen pályázzanak. ��

A tanév végén dr. Fodor
Tamás polgármester és Sass

László bizottsági elnök 
250 VOLT-bérletet adott át
kilenc soproni középiskola

képviselôinek. 

ÁKOS, FÜLÖP ZOLTÁN, LOBENWEIN NORBERT
ÉS DR. FODOR TAMÁS A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN

XI. víziközmû konferencia

Együtt,
de hogyan?

Az Európai Parlament és
a nemzeti parlamentek kép-
viselôi Európa jövôjérôl ta-
nácskoztak Brüsszelben. Firtl
Mátyás, a Magyar Országgyû-
lés Európai Ügyek Bizottsá-
gának alelnökeként  felszó-
lalt az Európa jövôjérôl tar-
tott konferencián. Az
„Együtt, de hogyan?” elne-
vezésû tanácskozáson az
unió elôtt álló kihívásokkal
foglalkozó munkacsoportok
következtetéseit összegez-
ték. – Egységes energiapoliti-
kára van szükség, hogy egy
energiapolitikai kérdés ne
válhasson biztonságpolitika-
ivá, amint az a közelmúltban
megtörténhetett – fogalma-
zott Firtl Mátyás. ��

FOTÓ: TÓTH ÉVA 

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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Az EMAS-hálózat a fenn-
tartható fejlôdésért projekt
célja, hogy kialakítson egy
olyan egyszerû és költségha-
tékony módszert, amelynek a
segítségével a kis és erôfor-
ráshiányos helyi önkormány-
zatok is be tudják vezetni az
Európai Unió önkéntes kör-
nyezetvédelmi vezetési és hi-
telesítési rendszerét. 

A projekt megvalósulása
révén Sopron Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hiva-
tala tevékenysége nyomán
közvetlenül és közvetve ha-
tással van környezetére. 
A projektben az angliai
Kirklees város vezetésével
három lengyel, három görög
és négy magyar önkormány-
zat vezeti be a rendszert. Az
önkormányzatok mindettôl
a környezetvédelmi ered-
ménytôl hosszabb távon szá-
mottevô pénzügyi megtakarí-

tást várnak, mivel az ener-
giafelhasználás csökkenté-
sével és az erôforrások fel-
használásával a költségek
csökkenthetôk.

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester a soproni EMAS-ta-
nácskozás záróelôadásán el-
mondta: a polgármesteri hi-
vatalban bevezették a sze-
lektív hulladékgyûjtést. A vá-
rosban felszerelt mérôállo-
mások segítségével folyama-
tosan mérhetô a közlekedé-
si eredetû légszennyezés. Si-
keres a panelszigetelési, va-
lamint a lakossági komposz-
táló és a környezeti szemlé-
letformáló program. Az ön-
kormányzat jó kapcsolatot
ápol a helyi környezetvédô
szervezetekkel. 

A záróértekezlet résztve-
vôi arra számítanak, példáju-
kat további hazai önkor-
mányzatok követik. ��

Hûségéért Magyar Örökség-díjat kapott Sopron. A Magyar
Örökség és Európa Egyesület által adományozott elismerést

június 23-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermé-
ben dr. Fodor Tamás polgármester vette át. ��

Magyar Örökség-díj Sopronnak

EMAS: A KÖLTSÉGEK CSÖKKENTHETÔK

A fenntartható
fejlôdésért

Rendkívüli ülésen tárgyal-
ta a Gyôr-Moson-Sopron Me-
gyei Közgyûlés a Sopron,
Deák tér 1. szám alatti mú-
zeumépülethez, közismert
nevén a Lenck-villához kap-
csolódó üvegpavilon restau-
rált állapotban történô visz-
szaépítésére benyújtott pá-
lyázatának részleteit. 

Firtl Mátyás megyei alel-
nök a Soproni Közéletnek el-
mondta: a Deák téri múzeum
üvegpavilon részének a fel-
újítására a megyei önkor-
mányzat a regionális fejlesz-
tési tanács pályázatán el-
nyert 10 milliós összeghez to-

vábbi 13 millió forintot fog
hozzátenni, azért, hogy az
üvegpavilon rekonstrukció-
jának következô üteme meg-
kezdôdhessen. Ezt a megyei
önkormányzat azért tartja
fontosnak, hogy az elkészülô
Deák tér összképéhez illôen,
amint lehet, a Lenck-villa is
megújuljon. A födémcsere is
napirenden van, és hamaro-
san befejezôdik az evangéli-
kus sírkôfal rekonstrukció-
ja, amelyre az elmúlt idô-
szakban 27 milliót nyert a
megyei önkormányzat, ame-
lyet még 3 milliós önrésszel
egészített ki. B. T. É.

Éneklô Egyház
Az Éneklô Egyház címmel jelent megy egy,

a Római Katolikus Népénektár válogatását tar-
talmazó igényes, magyar és angol, kétnyelvû ki-
advány. A múlt századi imakönyv reprezenta-
tív fakszimile kiadása mellett egy CD-n Szvorák
Katalin népdalénekes elôadásában meg is szó-
lalnak az eredeti népi dallamok.

,,A zene alapvetô emberi tapasztalat. Minden ember ma-
gában hordozza a szívdobogás ritmusával. A zene megérin-
ti a lelket és felemeli a szívet Istenhez, aki emberré lett és
szíve értünk dobog. (…) Szent X. Piusz pápa az egyház ôsi ta-

nítása szerint a liturgikus ének három alapve-
tô tulajdonságát jelöli meg: legyen szent, mû-
vészi és egyetemes. Ennek megértésében segí-
tenek minket a jelen CD-n hallható népénekek"
– írja a kiadvány elôszavában Erdô Péter bíbo-
ros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A so-
rozat védnökeként a kiadványt Szájer József
EP-képviselô mutatta be és adta át Brüsszel-
ben Firtl Mátyásnak, Sopron országgyûlési kép-
viselôjének. Szájer József elmondta: szemé-
lyes emlékek állnak a bemutató hátterében.

Egy idôben voltak egyetemisták Szvorák Katalinnal, az ott-
hontól messze szakadt fiatalok számára a Bibó István Szak-
kollégiumban Szvorák Katalin tette családiassá a karácso-
nyi ünnepeket. B. Tóth Éva

A Lenck-
villa
A Lenck-
villa
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Pénzügyi
vetélkedô

Teológus-
találkozó

Ökumenikus lelkész-, il-
letve teológustalálkozót tar-
tottak az alapításának 450.
évfordulóját ünneplô Líce-
umban. A kétnapos rendez-
vényre meghívtak minden, a
Berzsenyibôl, illetve a teoló-
giai fakultásról induló, egy-
házi szolgálatot végzô vagy
azon az úton már elindult te-
ológust és a Líceumban vala-
ha tanító hitoktatót és lel-
készt – mondta el a teológus-
találkozót szervezô Mester-
házy Balázs iskolalelkész. ��

Soproni diákok pénzügyi
vetélkedôje 2007 elnevezés-
sel rendeztek a kamara kez-
deményezésére vetélkedôt a
soproni középiskolák harma-
dikos diákjai számára. A ver-
seny kétfordulós vetélkedô-
bôl és egy TV-reklám-ver-
senybôl állt. Nyolc iskola 18
csapata, összesen 54 diák
mérte össze felkészültségét
általános pénzügyi ismere-
tekrôl, pénzforgalomról,
bankkártyákról, hitelezésrôl,
takarékosságról, bankokról.
A program célja a tanulók
pénzügyi ismereteinek és gya-
korlatának bôvítése, a pénz-
ügyekhez értô állampolgárrá
és vállalkozóvá válásának elô-
segítése volt.

A hetekig tartó megméret-
tetés végül a Szent Orsolya-is-
kola 11/AG osztályába járó
csapat (Daróczi Ildikó, Juhász
Vivien, Kondákor Miklós) sike-
rét hozta. Második lett az Eöt-
vös-gimnázium 11/A osztályos
csoportja (Csóka Györgyi, Hor-
váth Mátyás, Németh Tímea),
harmadik pedig az idegenfor-
galmi szakképzô iskola 10/A
osztályos csapata (Nagy Ró-
bert, Rozsenich Balázs, Siklósi
Ákos). Mindnyájan tárgyjutal-
mat kaptak és bécsi kirándu-
láson vehetnek részt. Külön-
díjban részesült a Széchenyi-
gimnázium 11/C osztályos
„Wall Street's Stars” csapa-
ta (Bordás István, Gosztola Zsó-
fia és Pálfy Ádám), akik a leg-
jobb tévéreklámot készítet-
ték el. ��

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, 
a Sopron és Vidéke Ipartestület, illetve az

ellenôrzô hatóságok egyeztetését dr. Simon
István alpolgármester vezette, aki úgy

vélte, egyfajta véleménycserére van szük-
ség a vállalkozói érdekképviseletek és a

hatóságok között. 

A találkozón célként megfogalmazták,
szükség esetén arányos szankciókra van szük-
ség, elsôsorban azért, hogy a vállalkozások
jobb tájékozottság birtokában az elôírásoknak
megfelelôbben tudjanak mıködni. Horváth
Vilmos kamarai elnök és Károlyi Gyula, az

ipartestület elnöke a helyi vállalkozók nevé-
ben azt tette szóvá, hogy megítélésük szerint
a hatóságok gyakran a büdzséjük bevétele
céljából büntetnek, és azt kérték, hogy a ha-
tóságok a jó szándékú, összehangolt, elsôdle-
gesen a törvényesség és az elôírások betartá-
sa érdekében végrehajtott ellenôrzésekre
helyezzék a hangsúlyt. A jelenlévôk elmond-
ták: ellenôrzéseik célirányosan történnek,
hatásköri és illetékességi szempontok figye-
lembevételével, vélt jogtalan intézkedés ese-
tén lehetôség van a jogorvoslatra. Kiderült,
esetenként a vállalkozók tájékozottsága nem
megfelelô, aminek következtében az ellenôr-
zésekhez való viszonyulásuk sem az. ��

Vállalkozói párbeszéd

48 millió a kórháznak

TÓTH-SZÖLLÔS MIHÁLY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ, AKI MÉG A VOLT TEOLÓGIA
ÉPÜLETÉBE JÁRT, DEMÉNÉ SMIDÉLIUSZ KATALIN LELKÉSZNEK, A MAI DEÁK TÉRI
ISKOLA KILINCSÉN A LUTHER-RÓZSÁT MUTATJA.

Az Erzsébet-kórház részére 48 millió forintot nyert az ön-
kormányzat az Egészségügyi Minisztérium pályázatán. Az
összegbôl felfekvésmegelôzô ágymatracokat, ultrahang- és
EKG-készüléket, defibrillátort, illetve EKG-vizsgálathoz
szükséges eszközöket vásárolnak. A szerzôdést Fodor Tamás
polgármester és Istántsuly Dezsô, a megyei egészségbiztosí-
tási pénztár igazgatója írta alá. Fodor Tamás az aláírást kö-
vetôen elmondta: az önkormányzat mint fenntartó pályáza-
tot nyújtott be a minisztériumhoz a szakellátási normatíva
felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a
fekvôbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló
intézményátalakítások költségeinek támogatására. Az ön-
kormányzat a nehéz körülmények ellenére is mindent meg-
tesz az Erzsébet-kórház támogatása érdekében, a szívsza-
natórium sikeres pályázatának pedig szintén örül. ��

FOTÓ: B. T. É. 
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Lehet-e álmodni
akkor, amikor sok

minden gúzsba köti az
építeni vágyó kezét? –

ez a gondolat talán
Sopron fejlesztésében

is elôkerül, hiszen
éppen városunk dí-
szei, a mûemlékek

szabnak sokszor korlá-
tot a fantáziának.

Vagy éppen ez az
építészeti adottság

állítja nagyobb kihí-
vás elé a tervezôket?

Hiszen Sopron meg
akarja ôrizni önma-

gát, az itt élôknek
azonban meg akarja

oldani a közlekedési,
oktatási, lakhatási 

(és még lehetne 
sorolni…) gondjait.

A jelenlegi városvezetés
hosszú távú elképzeléseirôl
beszélgettünk már a korábbi
lapszámunkban is dr. Fodor
Tamás polgármesterrel. Most
ott folytatjuk, ahol négy hete
abbahagytuk. Vagyis a leg-
kritikusabb városi problémá-
nál, a közlekedésnél.

– A város neuralgikus pont-
jai a vasúti átjárók, hiszen a
sínpályák által kettészelt
város lakói ezeken keresztül
tudnak eljutni munkahelye-
ikre, iskoláikba, a templomok-
ba vagy éppenséggel szórakoz-
ni. Úgy tûnik: a Frankenburg
úti aluljáró nem bírja átve-
zetni a Lövérek és Bánfalva
felôl érkezô forgalmat…

– Éppen ez indokolja, hogy
megépüljön még egy, a város
keleti oldalán fekvô külön
szintû átkelési pont. A készü-
lô megvalósíthatósági tanul-
mány megvizsgálja az alul-
és a felüljáró megépítésének
lehetôségét is. Ezt olyan mé-
retûre kell terveznünk, hogy
a Harka-Neckenmarkt hatá-
rátkelô irányából várható
forgalmat is elbírja. A pro-
jekt várható teljes költségve-
tése 3.140.263.000 forint,
melyhez 2.826.236.000 forint
támogatást igényelünk, az ön-
rész pedig 314.027.000 forint
lesz. Ha sikerül a pályázati
támogatást megnyernünk, az
építkezés 2008 áprilisában
indulhat, és a forgalom elôtt
2010 decemberében szeret-
nénk megnyitni.

– Ez csak a városba tartók
közlekedését oldja meg. Évek
óta beszélnek, cikkeznek a te-
hermentesítô útról. Ebbôl lesz
valami?

– Igen, az északnyugati te-
hermentesítô útszakasz ki-
építésének javaslata már év-

tizedek óta része az általá-
nos rendezési tervnek. Sop-
ron közlekedésében jelentôs
gondot okoz, hogy a Sopron-
ba érkezô jármûvek a város
nyugati területeit jelenleg is
nagy forgalmú útvonalakon
tudják megközelíteni, továb-
bá ezek az útvonalak érzé-
keny területeken haladnak

keresztül. Az Ágfalva és Bán-
falva felé irányuló forgalom
is a belváros úthálózatát ter-
heli. További gondot jelent,
hogy a nyugati iparterületre
tartó gépjármûvek jelentôs
része a Jereván-lakótelepen
keresztül közlekedik. A ter-
vezett út külterületen halad
majd keresztül, a 84-es számú
fôúttól az Ágfalvi útig tart…

– Érintettük a közutat, a
vasutat, de nem beszéltünk
még Sopron vizeirôl…

– Sopron egyik patakjá-
nak, az Ikvának a medrét
immár több mint száz éve
rendezték jelentôsen. Itt az
ideje az Ikva patak város fö-
lötti, belvárosi és a város
alatti több célú mederrende-
zésének, kivitelezésének.
Ezzel együtt a történelmi vá-
rosrész vizeinek elvezetését
kártétel nélkül kell megol-
danunk. Jelenleg a záportá-
rozók és a több célú meder-
rendezés tervezése folyik. Az
elkészült tervek és engedé-
lyek megléte után indulhat
a kivitelezés. A projektnek
jelentôs turisztikai kihatásai
lehetnek, az ehhez kapcsoló-
dóan kialakítandó mestersé-

ges tó rekreációs célokat is
szolgálhat. A projekt teljes
költségvetése 1.490.000.000
forint, az igényelt támogatás
ebbôl 1.341.000.000 forint. Az
önrész pedig 149.000.000 fo-
rint. A beruházás kezdetét
2009 januárjára tervezzük, a
befejezést pedig 2012 elejére
datáljuk.

– Egyre többet hallani az
alternatív energiákról, sôt,
több önkormányzatnál is tö-
rekvést látni az önellátásra,
fôként az energiaellátás terü-
letén. Vannak-e Sopronban is
erre tervek?

– Sajnos, az energiaárak
egyre növekednek, ehhez
azonban az emberek jövedel-
me nem emelkedik megfele-
lôen. Az ebbôl fakadó szoci-
ális támogatási igények
újabb terhet rónak az önkor-
mányzatra, miközben az ön-
kormányzat és a hozzá tarto-
zó intézmények mûködésé-
hez is szükség van energiára,
amit szintén fizetni kell.
Emellett a központi költség-
vetés egyre szûkmarkúbb az
önkormányzatokkal szem-
ben. Ez a tendencia egyrészt
arra készteti a településeket,
hogy próbáljanak meg szol-
gáltatások útján is újabb be-
vételt teremteni, másrészt
próbálják meg kiváltani a
megszokott energiákat. Sop-
ron és környékének földraj-
zi és ökológiai helyzetét
olyan adottságok jellemzik,
amelyek egyedülállóak a ré-
gióban, sôt, talán az egész or-

Földön – vízen 
– vasúton (2.)

TÖRTÉNELMI 
ADOTTSÁGOK
ÉS FEJLESZTÉSI 
LEHETÔSÉGEK

„Sopron földrajzi és ökológiai adottságai
egyedülállók a régióban.
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A nyári, két hónapos
szünet elôtti utolsó közgyû-

lését tartotta meg június
28-án Sopron képviselô-

testülete. A közgyûlésen
több mint harminc témában

született döntés.

Szomorú bejelentéssel
kezdôdött a képviselô-testü-
let júniusi ülése. Dr. Mészá-
ros Károly, a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem általános
rektorhelyettese életének 54.
évében elhunyt. A városháza

dísztermében egy perces
néma felállással tisztelegtek
emléke elôtt. 

A fôhajtás után kemény
munka kezdôdött. Zárt ajtók
mögött tárgyalták a Gyermek-
és Ifjúsági Központ Kht. be-
olvadását a Pro Kultúra kht.-
be. A döntés kihirdetésénél
nyilvánvalóvá vált: szeptem-
ber 1-tôl a GYIK változatlan
feladatkörrel a Pro Kultúra
részeként folytatja tovább
mûködését. Igazgatójának
megbízási szerzôdését fel-
bontják. 

Vállalta az önkormányzat,
hogy gondoskodik az evangé-
likus egyház tulajdonába
visszakerülô Bünker János
Rajnárd közben lakók elhe-
lyezésérôl, amennyiben az
állam megfizeti a megítélt 91
millió forintot. Döntöttek a
brennbergbányai általános
iskola átszervezésérôl is, az
intézmény a Fenyô téri isko-
la tagiskolájaként mûködik
tovább. 

Az intézmények alapító
okiratának módosításában az
egyik legfontosabb változás,

hogy a Handler-iskola, az
AMI támogatásával, mûvé-
szeti intézményként mûkö-
dik majd. Városi zászlót ado-
mányoztak az Európai Bor-
lovagrendnek, döntöttek a
Haydn-munkacsoportban
való részvételrôl és jóváhagy-
ták a megye városai, valamint
a megyei önkormányzat kö-
zötti együttmûködési megál-
lapodást is. ��

szágban is. Ezért kiemelt fon-
tosságú, hogy a fenntartha-
tóság elvét követve tervez-
zünk, és az energiatermelés
rendszerébe olyan megúju-
ló energiaforrások, környe-
zetkímélô technológiák ke-
rüljenek bevonásra, amelyek
csökkenthetik az energiater-
melés környezetre gyakorolt
káros hatásait. Városunkat
földrajzi fekvése ideálissá
teszi egy vagy akár több szé-
lerômûpark felállítására is,
így a „zöldáram”-termelés-
ben nagy szerepet vállalhat-
na. A tervezés, helyzetfelmé-
rés viszonylag hosszadalmas
idôszak, továbbá Sopron ese-
tében figyelembe kell venni
a szélpark turizmusra gyako-
rolt hatását is. A lehetôsége-

ket jelenleg vizsgálják a szak-
emberek.

– Környezettudatosság je-
lenik meg az alternatív ener-
giák felhasználásában. A
város csatornázási rendszeré-
nek felújítása és a szennyvíz-
tisztító üzem bôvítése is ezt
szolgálta a korábbi években.
Most úgy tudni, hogy a hulla-
dékgazdálkodás alakul át. Mi
ennek a lényege?

– A Sopron és Térsége
Hulladékgazdálkodási Rend-
szer-program a települési ön-
kormányzatok bevonásával
integrált, komplex hulladék-
gazdálkodási rendszerek ki-
alakítását célozza meg, be-
leértve a szelektív hulladék-
gyûjtést, -kezelést és újra-
hasznosítást, illetve az újra-

hasznosítás elôfeltételének
megteremtését, valamint a
nem hasznosítható hulladé-
kok számára környezetvédel-
mi szempontból kifogástalan
ártalmatlanítását, biztonsá-
gos lerakóhelyek kialakítá-
sát is. Ehhez a rendszerhez
45 település csatlakozott,
amit a kétkannás gyûjtési
mód mellett 154 szelektív
gyûjtôsziget, 22 hulladékud-
var, 2 átrakóállomás és a
cséri komplex hulladékke-
zelô-központ alkot. A prog-
ram megvalósulása kereté-
ben 18 illegális és legális – a
jelenlegi környezetvédelmi
elôírásoknak nem megfele-
lô – hulladéklerakót rekul-
tiválunk, ezzel is védjük ter-
mészeti értékeinket, szebbé

tesszük környezetünket. Ter-
mészetesen mindez komoly
anyagi hátteret igényel, a ter-
vek szerint a projekt teljes
költségvetése 13.263.000.000
forint, az igényelt támogatás
11.936.700.00 forint, az önrész
pedig 1.326.300.000 forint.
Meg kell még említenem,
hogy a pályázati engedélyes
és kiviteli tervek elkészül-
tek, most folyik az engedé-
lyeztetésük.

Végezetül hadd mondjam
el: a város célja az, hogy a kí-
nálkozó pályázati lehetôsé-
geket a lehetô legnagyobb
mértékben kihasználva, a fej-
lesztési programcsomagból
minél több beruházást meg
tudjon valósítani.

Surbán

Rendkívüli ülés

A rendes ülést rendkívüli kö-
vette, amelyen tíz témában
döntöttek a képviselôk, többek
között arról, hogy a 336 mil-
lió forint összegû Panel Plusz
Program hitelfelvételét ennek
az összegnek megfelelô köt-
vénykibocsátással a város ki-
váltja.

Nyári szünet 
a képviselôknek is
Nyári szünet 
a képviselôknek is
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– Ãseim apai ágon brenn-
bergbányai bányászok, akik-

nek mindig is helyt kellett
állniuk a legnehezebb körül-
mények közepette is. A küz-
dést, a célok eléréséhez szük-
séges szorgalmat valószínû-
leg tôlük és édesanyámtól
örökölhettem, akit az Erzsé-
bet-kórház sebészetének ad-
minisztrátoraként ma is
sokan ismernek. Soproni is-
kolákban alapoztam meg a
pályámat. A Fáy-szakközép-
iskola, a Pénzügyi és Számvi-
teli Fôiskola, majd a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Köz-
gazdaság-tudományi Kará-
nak elvégzése után belekós-
tolhattam a bankok világá-
ba, de már korán, 1998-ban
kapcsolatba kerültem az ön-
kormányzati munkával is, hi-
szen ekkor lehettem az ön-
kormányzat pénzügyi bizott-
ságának külsô szakértôje –
mondja Hruby József, aki az
elmúlt ciklusban a város gaz-
dasági ügyeiért felelôs alpol-
gármestere volt, jelenleg
pedig az egyedüli baloldali
képviselô, aki elnök, termé-
szetesen a pénzügyi bizott-
ságban.

– Most szinte „civilnek”
érezhetem magam – folytatja

– , hiszen négy év után vissza-
kerülhettem eredeti szak-
mámba és banki fiókvezetô-
ként dolgozom. Mi tagadás,
valamivel több idôm jut a
családomra is. Feleségem-
mel jobban megoszthatom a
teendôket a másfél éves
Marci és a négy és fél éves
Réka nevelésében.

Hruby József legszíveseb-
ben szûkebb pátriája, a Je-
reván-lakótelep mindennap-
jairól beszél. Büszkeség tölti
el, ha az itteni változások ke-
rülnek szóba, mint például a
körforgalmak kialakítása, a
panellakások és a játszóte-
rek felújítása, valamint a par-
kosítások. Nem titkolja, a Je-
reváni Napokat szinte „saját
gyermekének” tekinti. A Ko-
dály Zoltán téren 2003 óta
megtartott rendezvényen
mindig sok százan gyûlnek
egybe. A családokról, a gyere-
kekrôl szól ilyenkor minden.

– Magam is nagyon kötô-
döm a családomhoz, a bará-
taimhoz – veszi át ismét a szót
a képviselô. – Diákéveimben
például bebarangoltuk Ma-
gyarország hegyeit, felkeres-
tük az ott található történel-
mi várakat. Most ilyesmire
nem nagyon jut idô, de min-
den vasárnap este kispályás
focimérkôzéseket játszunk az
egyik iskola tornatermében.
Közösségi embernek tartom
magam. Úgy tapasztaltam,

hogy a körzetemben élôk a
legkisebb fejlôdést is nagy
örömmel nézik, de lehet is
rájuk számítani, ha össze kell
fogni valamiért. Jó példa
erre a jereváni nyugdíjas
klub. Az itt tevékenykedô
nyugdíjasok fiatalokat meg-
szégyenítô aktivitással vesz-
nek részt a problémák meg-
oldásában. Képviselôi mun-
kámat is támogató kritikával
segítik. Kuntz Zoltán

Vallásos embernek tartja
magát

Hruby József nem titkolja,
hogy vallásos embernek tart-
ja magát. A nyolcvanas-ki-
lencvenes években sokszor
részt vett a fiatalok körében
népszerû diákmiséken a Szent
György-templomban. Eljárt a
gyôri szemináriumba is, ahol
lelkigyakorlatokon mélyítette
el hitéletét. A szeretet és türe-
lem erényeit, a szociális érzé-
kenység fontosságát ekkor is-
merte meg. Szeretettel emlék-
szik vissza arra a kanonok nagy-
bácsijára, aki gyerekkorában a
nyarakat náluk töltötte. Ô nem
csupán szavakban, de cse-
lekedeteiben is az egyházát, hí-
veit és a Jóistent szolgálta.

Ha kell, 
vitázik

– Habár már nem csak
az önkormányzati munka
tölti be mindennapjaimat,
de az sem igaz, hogy az
egyik legfontosabb bizott-
ság elnökeként csak kívül-
rôl szemlélem Sopron pénz-
ügyi, gazdasági helyzetét –
mondja Hruby József. – Ha
kell, vitába szállok az ellen-
tábor képviselôivel. És bi-
zony akad, amikor homlok-
egyenest ellenkezô vélemé-
nyen vagyunk. Most, ami-
kor soha nem látott uniós
támogatásokra pályázhatna
Sopron, komoly együttmû-
ködésre és nem a konfliktu-
sok elmélyítésére volna
szükség. Példa azért arra is
akad, hogyan kell együtt
cselekedni valami fontos
közügyért. Sopronnak és a
környezô negyvenöt telepü-
lésnek égetôen szüksége
van az uniós normáknak
megfelelô új hulladéklera-
kóra. A megoldás érdeké-
ben már létezik egy projekt,
ennek útját egyengeti az a
hulladékgazdálkodási tár-
sulás, amelynek társadal-
mi munkában vállalt elnö-
ke vagyok. Elmondhatom,
a tagok többsége jobbolda-
li kötôdésû szakember, po-
litikus. Mindenki szívvel-
lélekkel a város a térség ér-
dekeit szolgálja ebben a
fontos kérdésben.

A helytállást 
tanulta ôseitôl
A helytállást 
tanulta ôseitôl

Szakmai tudását még ellenfelei sem kérdôjelezik meg.
Hruby József alpolgármesterként dolgozta végig az elôzô

ciklust, most lehetôséget kapott arra, hogy képviselôi
szerepében tegyen sokat környezetéért és a Jereván-

lakótelepen élô emberekért.

HRUBY JÓZSEF A JEREVÁNI NYUGDÍJASKLUB TAGJAIVAL.

FOTÓ: MAGASI



2007. július �� 9

Gazdag életútját szakmai
sikerek, széles körû tapasz-
talatok, külföldi kiküldeté-

sek és mindenek elôtt a
család szeretete kísérte

végig. Nyitottsága, a köz
ügyeiért való lelkesedése

nyugdíjazása után sem
hagyták tétlenségben élni.

Dr. Zombori István új kihí-
vásként vállalta el képvise-

lôi feladatait.

– Testvéreimmel együtt
már korán megtanultuk édes-
apánktól a fegyelmezett, ki-
tartó és küzdelmes életfor-
ma alapelveit. Ãt mindenki
ismerte és emlékszik rá még
most is, hiszen a város sport-
életében maradandót alko-
tott. Tizenöt sportágban ver-
senyzett és ötnek mester-
edzôje volt – mondja Zombo-
ri István, aki a családi gyöke-
rek fontosságát nem gyôzi
hangsúlyozni. – Két lányom-
nak és fiamnak is igyekeztem
felségemmel együtt átadni
azt a példát, amit szüleinktôl
kaptunk. Idôsebb lányunk,

Zille a vállalkozó szellemet,
míg legfiatalabb gyerme-
künk, Zsófia az utazás, a sport
szeretetét viszi tovább. Gyuri
fiúnk viszont a természetet
kedveli, és fôzési tudományá-
val összekötô kapocs mind-
annyiunk között. Bárhová is
vezet a családtagok útja, a
soproni vasárnapi ebédek és
az azt követô beszélgetések

jelentik számunkra a feltöl-
tôdést.

– A soproni iskolák és a
faipari mérnöki kar elvégzé-
se után rövid ideig Budapes-
ten, Egerben majd tíz eszten-
deig Bábolnán éltem. Ez az
idôszak egybeesett a Bábol-
nai Mezôgazdasági Kombi-
nát aranykorával, és jóma-
gam is lehetôséget kaptam
arra, hogy tudásom legjavát
a gyakorlatban kamatoztat-
hassam. Magas színvonalú
farmokat hoztunk létre szer-
te a nagyvilágban. Nem csu-
pán szakmai tapasztalatokat
szerezhettem ezáltal, de az
igazi emberi értékek megis-
meréséhez is hozzásegített.

Zombori István élete
újabb állomásaként 1980-ban
visszatért szeretett szülôváro-
sába, Sopronba. A Tanulmá-
nyi Állami Erdôgazdaság új
fûrészüzemének beindítása
várt rá itthon. Hamarosan a
faipari egyetemi hallgatók
fûrészüzemi gyakorlatainak
megszervezésére is megbí-
zást kapott, ami a faipari
szakközépiskolások gyakor-

latainak lebonyolításával bô-
vült. – 2003-ban léptem be a
Fideszbe, ahol szervezôi,
majd kampányfônöki felada-
tot láttam el. Képviselôként
és a városfejlesztési bizott-
ság tagjaként tapasztalatai-
mat a város érdekében ka-
matoztathatom – veszi át szót
ismét. – Most még nyitottabb
szemmel járom a körzetem
és a város utcáit.

Kuntz Zoltán

Képzeletben újra beutazza 
a megismert országokat

Zombori István sokat uta-
zott, számos európai, közel-
keleti országban és Ausztráliá-
ban is járt. Ennek ellenére, mint
mondja, a legtöbbször csak a
munkák helyszíneit és azok
környezetét ismerhette meg.
Most nyugdíjas éveiben, kép-
zeletben, újra beutazza a meg-
ismert országokat és ismeret-
terjesztô, földrajzi és mûvé-
szettörténeti elôadások, filmek,
leírások, könyvek segítségével
mélyíti el tudását a bejárt terü-
letek, népek kultúrájáról. Ked-
venc idôtöltése újabban az
ókori Római Birodalom törté-
nelmi színhelyeinek tanulmá-
nyozása. Lelkes lokálpatrióta-
ként vallja, hogy Scarbantia ré-
gészeti hagyatéka az, amire
igazán büszkék lehetünk és
aminek feltárására, méltó be-
mutatására és megismerteté-
sére nagyobb erôfeszítéseket
kell tennünk.

Címek, elismerések

Doktori címének megszerzése után az egyetem felkérte mér-
nöktovábbképzô elôadások megtartására, diplomamunkák op-
ponensi feladatainak ellátására, vizsgabizottsági tagnak, szak-
lektornak. Külsô kutatómunkát is végzett, tudományos cikkei je-
lentek meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban, tankönyvek
társszerzôjeként is sok feladat várt rá. 1989-ben megkapta a Fa-
ipar Fejlesztéséért emlékérmet, 1990-ben kiváló szakírói elis-
merést. 1995-97. években az FM Erdészeti Hivatal nemzetkö-
zi képviseletet ellátó szakértôje volt. 2000-tôl a TAEG Rt. köz-
pontjában minôségbiztosítási igazgatóként dolgozott nyugdí-
jazásáig. Feladatai kapcsán az EU-szabványok alkalmazásában
is gyakorlatot szerzett.

DR. ZOMBORI ISTVÁN: HOSSZÚ ÉLETÚT TAPASZTALATAIT SZERETNÉ KAMATOZTATNI

Célja a közösség képviselete

FOTÓ: MAGASI
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Sopron közterületeinek vi-
rágosítása a Sopron Holding
feladata. A kertészeti divízi-
ónál dolgozók – mintegy
negyvenen – emellett rend-

ben tartják a parkokat, fákat
ültetnek, nyesnek, kezelik az
illemhelyeket, játszótereket
újítanak fel és tartanak kar-
ban, irtják a kártevôket, ha
baj van és parkerdôt is gon-
doznak. Nincs könnyû dol-
guk, pláne ilyen melegben,
amikor minden élôlény eny-
hülésért rimánkodik. A nö-
vények pedig vízért…

El lehet képzelni ebben a
helyzetben, mit érezhet a
kertész, aki elültette a facse-
metét, várta, leste, hogy meg-
ered-e, aztán egy zord napon
derékba törve találja véden-
cét. De annak sem könnyû,
aki a hetvenötezer palántá-
ból jó pár ezret saját kezû-
leg ültetett a földbe, megön-
tözte, szemet gyönyörködtetô-
en elrendezte – aztán ugyan-
itt néhány nap múlva kutya-
piszokkal teli összetaposott
ágyást talál. Pedig nekünk,
soproniaknak ültette, a mi
örömünkre...

A virágágyások mellett
negyvenhat muskátlioszlopot
is elhelyeztek a szakembe-
rek a város legforgalmasabb
utcáin, terein, és jutott a kan-

delláberekre is. A dekoratív
oszlopok a hôségben minden
csepp vizet meghálálnak.
Szerencsére akad rá példa,
hogy olyan kezek is megöntö-
zik ôket, akiknek nem ez
lenne a dolga. De ôk szeretik
a virágot – jó emberek.

A júniusi kánikula – tud-
tuk meg a holdingnál – egyéb-
ként jelentôs pluszterheket
és kiadásokat jelentett a ker-
tészeti területen is. Ráadá-
sul nem a legkorszerûbb ön-

tözéstechnikával vannak fel-
szerelve, a kis locsolókocsit
szinte minden nap látni vala-
hol. A legfejlettebb, automa-
ta öntözôberendezés a Szé-
chenyi tér növényeit szolgál-
ja, de sok odafigyelést igé-
nyelnek például a körforgal-
mak zöld szigetei is. 

Vigyázzunk rájuk!

Zöld 
parkjaink, 
tarka
virágaink

Zöld 
parkjaink, 
tarka
virágaink

Hetvenötezer virágpalánta díszíti Sopron közterületeit. 
A kánikulában is örömünk telhet bennük, hiszen szakembe-

rek gondoskodnak róluk. Nekünk „csak” óvnunk kell(ene)
ôket és gyönyörködni bennük.

Hetvenötezer virágpalánta díszíti Sopron közterületeit. 
A kánikulában is örömünk telhet bennük, hiszen szakembe-

rek gondoskodnak róluk. Nekünk „csak” óvnunk kell(ene)
ôket és gyönyörködni bennük.

FOTÓK: MAGASI



Egyes kerttulajdonosok
kivágták meggy- és cseresz-

nyefáikat az úgynevezett
„tûzhalál” terjedésének

megfékezése miatt. Rosszul
tették. Szakértônk, dr.

Varga Mária szakmai köte-
lességének tartja, hogy

ezzel kapcsolatos ismereteit
megossza a Soproni Közélet

olvasóival, és a „tévedés”
további lehetséges „áldoza-

tait” megmentse a fejszétôl.

Az almatermésûek tûzel-
halása baktériumos betegség
és hazánkban elôször 1995-
ben fedezték fel. Amint a ne-
vében is szerepel, kizárólag
az almatermésû gyümölcsfá-
kat (alma, körte és birs és
naspolya), valamint vad- és
dísznövényeket (galagonya,
berkenye, madárbirs, tûztö-
vis, japánbirs, fanyarka) tá-
madja meg. Bármennyire is
hasonlít a csonthéjasok
(meggy, cseresznye, sárgaba-
rack) moniliás hajtás- és vi-
rágpusztulásához, ez semmi-

képpen sem keverendô össze
az elôbbivel. A monilia gom-
babetegség, és eredménye-
sen tudunk ellene védekezni,
ha idôben és megfelelô nö-
vényvédô szerrel permete-
zünk: rügyfakadás elôtti stá-
diumban Bordóilé 1-2 alka-
lommal, majd virágzás ide-
jén kétszer speciális fungi-
ciddel (Sumilex, Chorus, Sig-
num, Topas, Teldor, stb.). Ér-
demes ôsszel, lombhulláskor
is a kert valamennyi fás nö-
vényét Bordóilével kezelni.
Az elsô ijedelem után – ami-
kor egész gyümölcsöst vág-
tak ki Nyárlôrincen – ma már
a tûzelhalás megfékezésére
is számos lehetôséget isme-
rünk (réz és antibiotikum –
Kasumin –, a fertôzött hajtá-
sok eltávolítása és megsem-
misítése, védekezés elôrejel-
zési program segítségével,
stb.). Ez a betegség Ameriká-
ban ôshonos és ott együtt
élnek vele, vagyis rendelkez-
nek megfelelô tapasztalatok-
kal. Ezt a bevált technológi-
át alkalmazzuk mi is az elôb-
biekben leírtak alapján.

Dr. Varga Mária szaktanácsadó

Információk 
kertészkedôknek Globális változás

– lokális hatás
Van közöm a környezet- és természetvédelemhez? Gyakorol
rám hatást a globális környezetváltozás? Hajlamosak vagyunk
ezekre a kérdésekre néha elhamarkodott választ adni: ezek a
problémák nem tartoznak a fontosabb gondjaink közé. Ugyan-
akkor felháborít bennünk a közelünkben és fôként a lakóhe-
lyünkön történô környezetszennyezés. Gondoljunk arra a bûz-
terhelésre, amit Sopron egy ideig a hulladéklerakónál elhelye-
zett szennyvíziszap miatt kapott, vagy az Ausztriából érkezô
Rába habzására…
A hazai nehézipar leépülésével csökkent az ipari üzemek kör-
nyékének légszennyezettsége. Ugyanakkor növekedett a gép-
kocsiállomány. A hatalmas közlekedés nagy mértékben meg-
növelte a nitrogénoxid-szennyezôdést, ami önmagában is
káros és felelôs a felszín közeli légrétegben megnövekedett
ózonkoncentrációért. Jóllehet a soproni légszennyezettséget
mutató táblákon az adatok általában nem érik el a határérté-
ket, de magasak, és nyilván nem használnak az egészségnek.
Tiszta, szélcsendes idôben jól látható távolról az a sárgás ár-
nyalatú szmog Sopron fölött, amit elsôsorban az autók kipu-
fogógázai okoznak.
Statisztikailag egyértelmûen kimutatható, hogy az utóbbi év-
tizedekben a Kárpát-medencében is nô a hômérséklet, egyre
sûrûbbek a száraz esztendôk. Melegrekordok dôlnek, kései fa-
gyok jelentkeznek, trópusi, ciklonerejû viharok lepik meg az
ünneplô tömeget és a hatalmas felhôszakadások miatt eddig
ismeretlen nevû patakok árasztanak el falvakat. A melegedô-
szárazodó klíma pusztítja erdeinket. A Soproni-hegységben
járva is tapasztalhatjuk a lucosok kiszáradását. Megváltozó klí-
mánk olyan növény- és állatfajok számára vált kedvezôvé,
amik közül jó néhány hatalmas tömegben szaporodik el, mivel
természetes ellenségeik nem követték ôket. Mennyire van
közünk tehát a globális változáshoz?
Az elôrejelzések szerint a jövôben még drasztikusabb válto-
zások várhatók. Tenni ez ellen nemcsak a gazdaságpolitiká-
nak kell, hanem nekünk is! Éljünk hát a megújuló energiák-
kal, kevesebb autót járassunk, üljünk kerékpárra és gyalogol-
junk! Ezzel a környezetünk mellett még az egészségünket is
védjük. Dr. Berki Imre

Sopron önkormányzata 2007-ben is meghirdeti környe-
zetszépítô versenyét. A három kategória, amelyben a neve-
zéseket várják: intézmények, vállalkozások, továbbá lakókö-
zösségek és családi házak. A versenyben való részvétel fel-
tétele a nevezés megtétele, amelyet a polgármesteri hivatal
városüzemeltetési iroda, 9400 Sopron, Fô tér 1. címre kell be-
küldeni augusztus 3-ig. Az értékelést a nevezések alapján sza-
kértô bizottság végzi augusztus folyamán. A gyôztesek, kate-
góriánként, vásárlási utalványt kapnak, 25, 15, illetve 10 ezer
forint értékben.

Környezetszépítô
verseny
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Nem panaszkodhatnak
idén a fürdôüzemeltetôk, a
nyár teljes hôfokon égeti bô-
rünket, aki teheti, víz közelé-
ben keres enyhülést. Sopron
bôvelkedik a választékban,
hiszen a városban a Lövér
Fürdô Csik Ferenc Uszoda,
kicsit messzebb, de autóbusz-
szal vagy kocsival könnyen
elérhetô távolságban a Fertô
tó és a Tómalom várja a ven-
dégeket. S ha már az autók-
nál tartunk, a Fertô kivételé-
vel ingyenes parkolási lehe-
tôség áll a jármûvel érkezôk
rendelkezésére az uszodánál
és Tómalmon is.

Varga Tibor, a Sopron és
Környéke Víz- és Csatorna-
mû Zrt. fürdô-üzemmérnök-
ségének vezetôje felkészül-
ten sorolja a tudnivalókat. A
Fertô tónál 490 forint a fel-
nôtt belépô ára, 340 forintot

kell fizetniük a diákoknak és
a nyugdíjasoknak, a 3–6 éves
korosztálynak pedig 200 fo-
rintot. A Tómalmon ugyene-
zek a kategóriák 440, 280, il-
letve 140 forint kiadást jelen-
tenek a fürdôzôknek. 

A Lövér-stradon 800 forint
a teljes árú belépôjegy, 470
forint a diák és nyugdíjas, il-
letve 270 forint a gyerekek
belépôje. Vannak azonban
kedvezmények, amikrôl jó,
ha tudunk: a Lövérben dél-
után három órától 520, 350,
illetve 140 forintért lehet

igénybe venni a szolgáltatá-
sokat, a Fertôn és a Tómal-
mon zárás elôtt két órával
lehet olcsóbban fürdôzni.

S hogy mit kap a kedves
vendég a pénzéért? A Fertôn
játszótér és sportolási lehe-
tôségek (strandfoci és -röp-
labda), zuhanyozók, folya-
matosan tisztán tartott vizes-
blokkok, öltözôk várják a
vendégeket. Pluszkiadás, de
nagy élmény a vízibiciklizés,
a szörfözés, az elemes csó-
nakkal ringatózás – amikre
itt mind lehetôség van. Nem

is beszélve a tizennégy büfé
és étterem nyújtotta szolgál-
tatásokról, amik hozzátar-
toznak az igazi tóparti für-
dôzéshez.

A Tómalmon is hamisítat-
lan vízi élményekkel lehet
gazdagabb az idelátogató.
Van itt trambulin, vadonatúj
játszótér és kölcsönözhetô ví-
zicsopper. Aki kerékpárral
érkezik a tóhoz, annak ingye-
nesen gondoskodnak kétke-
rekûje ôrzésérôl. Ez is fon-
tos szempont...

Kedvezô körülmények
várják a vendégeket a Lövér-
fürdôben is, ahol a belépô-
jegy a fedett uszoda látogatá-
sára is jogosít. A napenergi-
ával fûtött gyerekpancsoló-
ban 28 fok körüli a víz hô-
mérséklete, a nagy medence
vize pedig általában 25–26
fok körüli. N. M.

Jaj, úgy élvezem 
én a strandot!
Jaj, úgy élvezem 
én a strandot!

Nyitva tartás

A Lövér-strand mindennap 
9-tôl 20 óráig, a fedett uszo-
dában reggel 6-tól este nyol-
cig lehet igénybe venni a szol-
gáltatásokat. A Fertô tavon 8-
tól 20 óráig üzemel a strand,
a Tómalom pedig 8 és 19.30
között várja a fürdôzôket.

Féláras diákbelépô

Az önkormányzat támogatá-
sának köszönhetŒen július 1-
jétŒl augusztus 31-ig minden
soproni lakó- vagy tartózkodá-
si hellyel rendelkezŒ diák, ér-
vényes diákigazolvánnyal, fél-
áron veheti igénybe a sopro-
ni fürdŒhelyeket – tájékoz-
tatta a Soproni Közéletet
Havas András alpolgármester. FOTÓ: PLUZSIK
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Mint kijelentette, a sike-
res soproni cég példa arra,
hogy kitartással és szakérte-
lemmel akár nyugati piaco-
kon is hódíthat a magyar vál-
lalkozó. Az elnök a kamara
soproni székházában szakí-
tott idôt arra, hogy interjút
adjon a Soproni Közéletnek.

– Egyértelmûen fogalmaz,
amikor kijelenti: az adók szint-
jénél is fontosabbnak tartja a
kiszámítható gazdaságot. Mit
tud tenni ennek érdekében a
kamara?

– Véleményem szerint egy
ország sikere múlhat azon,
hogy milyen víziója van. Hogy

tudja-e pontosan, hová akar
eljutni, mit akar megvalósíta-
ni. Képes-e ennek megfele-
lôen mozgósítani az erôfor-
rásait, megfogalmazni vilá-
gos gazdaságpolitikáját s a
prioritásokat. Igen, fontos-
nak tartom a kiszámítható
gazdaságpolitikát, ami saj-
nos, ma Magyarországon tel-
jes mértékben hiányzik. Sod-
ródunk. Költségvetési kény-
szerhelyzet motiválja a dön-
téseket. A struktúrák pazar-
lóak. Hatalmas létszámot fog-
lalkoztatunk adminisztratív
feladatokkal, s ez nemcsak a
gazdaságból, a társadalom
egészébôl szívja el a pénzt.
Márpedig ha nem változtat-
nak a rendszer felépítésén,
nyilvánvalóan csakis megszo-
rításokkal tarthatják egyen-
súlyban a költségvetést. De
vannak már pozitív jelek. A
politika felismerte: változtat-
ni kell. Tényleges reformok
is indultak, az már más kér-
dés, hogy ezek nincsenek kel-
lôen átgondolva. Az egyeditôl
haladunk az általános felé,
pedig fordítva kellene. A jó
reform a probléma felisme-
résétôl indul, amit pontos ál-
lapotfelmérés követ. Aztán
jöhet a cél megfogalmazása,
a terv elkészítése, a straté-
gia kidolgozása. De mindez
csakis a legszélesebb körû
párbeszédet követôen! A po-
litikai döntéshozatal és a vég-

rehajtás csak ezután követ-
kezhet. Ha nem ilyen elôké-
szítéssel reformálunk, ellen-
kezô hatást érhetünk el, újra
„elszúrjuk”.

Hogy mit tesz a kamara a
pozitív folyamatok elôsegíté-
se érdekében? Elôször is el-
mondjuk, mit kellene csinál-
ni. Ez fontos, már ha meg-
hallgatják a mondandónkat.
A kamara a reformok végre-
hajtásában is közremûköd-
het. Vannak is olyan terüle-
tek, ahol kifejezetten támasz-
kodnak a kamarára, de olyan
is, ahol csak formális a pár-
beszéd. És persze van, ami-
kor csak a morgás joga ma-
rad... Élünk is vele.

– Korábbi nyilatkozataiban
tôkeszegénynek nevezte a
hazai kis- és középvállalkozá-
sokat, különösen nagy gond-
nak tartva, hogy a hitelkonst-
rukciók, pályázati lehetôsé-
gek el sem jutnak e réteghez.

– Így van. Azt is kijelen-
tem, hogy e téren a döntésho-
zók gondolkodásmódján kel-
lene elsôsorban változtatni.
Magyarországon két gazda-
ság van egymással párhuza-
mosan: a multiké és a magyar
tulajdonú vállalkozóké.
Egyetlen számot mondok: az
export nyolcvan százalékát
a többségi külföldi cégek
adják. Ez nem baj, de a dön-
téseknél ezzel tisztában kell
lenni. Én a másik nagy prob-
lémát inkább az uniós pén-
zek elosztásában és felhasz-
nálásában látom. Történel-
mi lehetôség elôtt áll az or-
szág, a következô öt esztendô
kulcskérdése, hogy miként
tudunk élni az EU-források-
kal. Mercedest veszünk be-

lôle, mint az egyszeri vállal-
kozó vagy gyárat? Sajnos azt
kell látnom, hogy különbözô
lobbik hatására úgynevezett
közösségi beruházások cí-
mén betonba fektetjük a fej-
lesztésre szánt eurómilliár-
dokat. Uszodát építünk be-
lôle például, ami munkát ad,
de csak néhány hónapra,
aztán meg ki kell majd fizet-
ni a fenntartási költségeket.
A gazdaságot kellene inkább
fejleszteni!

– A kamara érdekérvénye-
sítô munkája során akaratla-
nul is politikai szereplôvé vál-
hat. Hogy tudja függetlenségét
megôrizni az elnök, illetve füg-
getlennek kell-e maradnia?

– Az elnök és a szervezet is
független, politikailag nem
foglalunk állást. Nem kormá-
nyokat és pártokat támoga-
tunk, hanem programokat. A
rendezôelv nálunk kizárólag
a gazdaság. Azon pedig nem
kell csodálkozni, hogy a ka-
mara hangja egyre erôsebb.
Erôs gazdaságot, erôs orszá-
got csak erôs kamarával épít-
hetünk! N. M

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

„Szót kér a gazdaság”

Parragh László

Undon született negyvenöt
évvel ezelôtt, a soproni Szé-
chenyiben érettségizett, majd
Pécsett szerzett jogász diplo-
mát. Vállalkozói tevékenysé-
gét is a leghûségesebb ma-
gyar városban indította. Je-
lenleg ingatlanhasznosítással
foglalkozó fôvárosi céget
vezet, emellett a GySEV Rt. al-
elnöke és társadalmi megbiza-
tásban a kamara országos el-
nöke. Felesége pedagógus.

Egy ország sikere múlhat azon, hogy vezetôinek milyen
vízió vannak, s céljaik eléréséhez meg tudják-e világosan
fogalmazni politikájukat – véli Parragh László, a Magyar

Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki személyesen
gratulált a Csonka és Fiai Kft. fennállásának

25. jubileumán a családnak.

PARRAGH LÁSZLÓ: A DÖNTÉSHOZÓK GONDOLKODÁSMÓDJÁN KELLENE VÁLTOZTATNI

A kamara reformot sürget
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Sopron idén emlékezik
meg szabad királyi várossá

válásának 730. évfordulójá-
ról, története azonban több

ezer évre nyúlik vissza. 

Külföldön tapasztaljuk,
sokszor kevésbé jelentôs he-
lyeken is technikai bravúr-
ral mutatják be az egymásra
települt korok mindennapi
életét, kiemelve azt a múze-
umi tárlókból és a történe-
lemkönyvek lapjairól. Ma-
gyarországon is szép példá-
kat láthatunk a régészeti par-
kok esetében. Az antik em-
lékek bemutatásának több
helyszínen a civil társaságok
a fô mozgatórugói.

Sopronban a város római
kori nevét viselô Scarbantia
Társaságot 1992-ben jegyez-
ték be a bíróságon. A vezetô-
jük dr. Gömöri János régész,
akit munkájukról és a terve-
ikrôl kérdeztünk.

– A Scarbantia Társaság –
emlékeim szerint – Gömöri
János régész és az egyik nyári
ásatási diáktáborban résztve-
vô gimnazisták kezdeményezé-
sére alakult. Tervük többek
között az volt, hogy az antik
hagyományokat ápolják és a
római emlékeket a mai mo-
dern városban is megjelen-
tessék. Nem ellentmondás ez?

– A közel fél évszázados
soproni városkutatás a római
korból is jelentôs építészeti
részleteket hozott napvilág-
ra. A régészek feladata nem-
csak az, hogy az egyszer már
föld alá került, veszélyezte-
tett emlékeket megmentsék a
nyomtalan megsemmisülés-
tôl, hanem beszédessé kell
tenniük ezeket a maradvá-
nyokat. Hiteles leírásuk, res-

taurálásuk, kiállításuk mel-
lett esetleg helyszíni bemuta-
tásával vagy éppen az esemé-
nyek hagyományôrzô újraját-
szásával válnak beszédessé
az ôsi romok. A múlttal való
ilyen foglalkozás csak csa-
patmunkával valósulhat meg.
Úgy gondolom, hogy a két-
ezer éves Scarbantia életét a
tudományos rekonstrukción
és a múzeumi bemutatón túl-
menôen szélesebb közönség
számára is megismerhetôvé
tehetjük.

– Konkrétan milyen terve-
ik vannak?

– A Sopronba látogatók-
nak már most kínálhatunk
egy komplett Scarbantia-
programot, amelyben nem-
csak a római emlékeket lá-
togatják végig a fórumtól a
városfalakig és az amfiteátru-
mig, hanem a vaskori elôz-
ményeket is megtekinthetik
a Várhelyen. A korábban fel-
tárt, helyenként már romos
mûemlékek puszta bemutatá-
sa nem eléggé vonzó a kevés-
bé történeti érdeklôdésûek
számára, ha azonban élet-
mód-bemutatókat tudunk
kapcsolni a régészeti-mûem-
léki helyszínekhez, ezen a
téren is felpezsdülhet a turiz-

mus. Tehát a kelta, a római és
a középkori hagyományok-
hoz kapcsolódva az akkori öl-
tözékekben egy háromnapos
Scarbantia-fesztiválon kelle-
ne feleleveníteni a korabeli
mesterségeket, harcmûvésze-
ti játékokat. Ehhez haszná-
latba lehet venni a hajdani
amfiteátrumot, s egy mobil
lelátóval-színpaddal a római
kori színjátszás és a mai sza-
badtéri színház ötvözetét lét-
rehozni. Színhelyek lehetné-
nek még a várhelyi sáncok
és a tágas középkori falszoro-
sok, zwingerek is.

– A fesztiválok kapcsán
hadd utaljak a Savaria Kar-
neválra Szombathelyen. Nem
jelentene konkurenciát?

– Tudjuk, hogy a nagy
múltú közeli városok óriási
római ünnepeket eleveníte-
nek fel. Már korábban szó
volt arról, hogy a három
város, Felsô-Pannónia egyko-
ri székhelye, Carnuntum
(Ausztria), illetve a késô-
római Pannónia Prima tarto-
mány központja, Savaria és
a köztük fekvô kisváros, Scar-
bantia e téren összefog. Most
civil szervezeti szinten ismét
felvettük a kapcsolatot, a
közös látványosságok létre-

hozása céljából, hogy Scar-
bantiában is minden korosz-
tály megtalálja a kedvére
valót, miként az Carnuntum
és Savaria karneváljain lát-
ható is. Surbán

A múlt kutatásával 
a jövô tervezéséhez

Recept az egyensúlyért

Az 1991-ben alakult társaság
az antik kultúra hagyománya-
inak ôrzésére, a római kori
mûemlékek védelmére, az an-
tikvitás korának tanulmányo-
zására, valamint a hazai, az
ausztriai, szlovéniai, olaszor-
szági, szlovákiai római kori vá-
rosok hasonló tevékenységû
egyesületeivel való szakmai
kapcsolat tartására helyezi a
fô hangsúlyt. Segítik a régé-
szeti ásatásokat, ismeretter-
jesztô elôadásokat szervez-
nek, alkalmanként kiállításo-
kat rendeznek. Kirándulásai-
kon, tanulmányútjaikon szer-
zett tapasztalataikat a Scar-
bantia Régészeti Park terve-
zéséhez, fejlesztéséhez is fel-
használják. Idén, a Soproni
Történészeti és Mûvészeti Egy-
let alapításának 140. évfordu-
lóján elsô alkalommal adták
át a Scarbantia-emlékérmet,
melyet dr. Nováki Gyula – sop-
roni születésû és itt is tevé-
kenykedô – régész kapott
életmûvéért.

FOTÓ: DR. GÖMÖRI JÁNOS
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Szeretünk azzal hivalkod-
ni, hogy mindent, ami az eu-
rópai kultúrában megemlí-
tésre méltó, a görögöktôl
fogva ismerünk, a fagylalttal
kapcsolatban azonban fejet
kell hajtanunk a kínaiak
elôtt. A kínaiak ugyanis már
több ezer évvel ezelôtt is-
merték a fagylalt korai válto-
zatát. A hideg csemege a per-
zsák és az arabok által jutott
el a Földközi-tenger menti
országokba, hazánkba az ola-
szok közvetítésével. Hippok-
ratész orvosságként ajánlot-
ta betegei számára, Nagy
Sándor élénkítôszer gyanánt
adta katonáinak a csaták
elôtt, Néró császár pedig
akár négyszáz kilométeres
messzeségbôl is hozatott
jeget, hogy elkészíthessék
számára a mézzel, ibolyával,
rózsavízzel, fahéjjal és gyü-
mölcsökkel kevert fagylalt-
féleséget.

Korábban több névvel il-
lették. Kezdetben az olasz

közvetítés miatt egyszerûen
gelatonak, majd a német
hatás miatt eisnek hívták. Ké-
sôbb a magyarok körében fa-
gyosként illetve jeges nya-
latként vált közkedveltté e
hideg nyalánkság. Fagylalt-
nak hazánkban elôször egy
Báróczi Sándor nevû testôr
nevezte az 1700-as években.
Azóta ezzel a névvel illetjük.

A fagylalt kezdetben keve-
sek kiváltsága volt, az ókor és
a korai középkor luxusának
egyike. Térhódítása egy újí-
tásnak volt köszönhetô, mely
Marco Polo korából szárma-
zik. Ekkor jöttek rá, hogy a
fagylaltkészítô edényt kell
lehûteni, ahelyett, hogy a
jeget kevernék a masszához. 

A világ elsô nyilványos
fagylaltozóját 1672-ben, Pá-
rizsban alapították. Habár
eleinte csak a nyári szezon-
ban volt nyitva, és kizárólag
citromfagylaltot árult, nagy
népszerûségnek örvendett.
Olyan történelmi alakok ked-

venc helyei közé tartozott,
mint Voltaire, Rousseau,
Diderot vagy Napóleon. Ma-
gyarországon a XVIII. szá-
zadban már elterjedt nya-
lánkságnak számított a fagy-
lalt. A befagyott folyók vagy
a Balaton jegét szalmából
bélelt veremben gyûjtötték.
Ez szolgált fridzsiderként a
kész fagylalt tárolására. Ami-
óta a fagyasztást elektromos
úton lehet végezni, a fagylalt
mindenki számára elérhetô-
vé vált.

Míg korábban az alapízek
domináltak, mint csokoládé,
vanília és citrom, addig ma-
napság a választéknak és az
ízkavalkádnak csak a fantá-
zia hiánya szabhat határt. A
kiváló mestereinknek kö-
szönhetôen nálunk minden
fogyasztó élvezheti e hûvös
csemege sokoldalúságát és
harmóniáját. A fagylalt kö-
zeli rokona a parfé és a jég-
krém, melyekkel gyakran ta-
lálkozunk az éttermek desz-

szertkártyáin és a szupermar-
ketek mélyhûtôiben. Bárhogy
alakuljon is a fagylalt ízvilá-
ga és divatja, én Rózsi néni
citromfagylaltjára esküszöm.

Üdvözlettel:

Mészáros Tibor Schnitta-díjas 
éttermi mester – Sopron régió

VANÍLIAFAGYLALT

KLASSZIKUS MÓDON

Hozzávalók: 3,5 dl tej, 1,5
dl tejszín, 2 egész tojás, 10
dkg porcukor, 1 zacskó vaní-
liás cukor, fél rúd vanília, csi-
petnyi só. 

Elkészítés: az egész tojá-
sokat habosra verjük a cu-
korral és a vaníliás cukor-
ral, majd megsózzuk. A tejet
a vaníliával felforraljuk, és
apránként hozzáöntjük a to-
jásos cukorhoz. Folytonos
kevergetés közben épp csak
forráspontig melegítjük, ad-

Vitathatatlanul
itt a nyár. A forró-

ság elôl árnyas fák
alá, a vízpartra,
légkondicionált

helyiségekbe me-
nekülünk. Jéghideg

frissítôket iszunk, 
s természetesen

betérünk kedvenc
fagylaltozóink

egyikébe, hogy
tölcséres vagy

kehelyváltozatban
élvezzük a nyár

csemegéjét, 
a fagylaltot.

Gombócból 
sosem elég!

Gombócból 
sosem elég!
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digra kissé be is sûrûsödik.
Hagyjuk, hogy kihûljön. Köz-
ben a tejszínbôl kemény
habot verünk, amit óvatosan
beleforgatunk a tejes tojás-
ba. A vaníliát kivesszük a tej-
bôl, és a masszát lehûtve be-
leöntjük a fagylaltgép tartá-
lyába, majd jó keményre fa-
gyasztjuk.

MÁKFAGYLALT

Hozzávalók: 3 dl tej, 2 dl
tejszín, 2 evôkanál ôrölt mák,
8 dkg mazsola, 1 teáskanál
reszelt narancshéj, 1 evôka-
nál cukrozott narancshéj, 0,5
dl méz. 

Elkészítés: a mazsola, va-
lamint a cukrozott narancs-
héj kivételével az összes hoz-
závalót beleöntjük a turmix-
gép poharába, és addig ke-
verjük, amíg habos, egyne-
mû massza nem lesz belôle.
A fagylaltgépbe beletöltjük
és megfagyasztjuk. Néhány

perccel azelôtt, hogy elké-
szülne, a fagylaltgép nyitott
ablakán keresztül a mazso-
lát és a narancshéjat egyen-
letesen elosztva, szemen-
ként beleszórjuk a forgó
masszába.

MEGGYES CSOKOLÁDÉ-
FAGYLALT

Hozzávalók: 3 dl tej, 5 dkg
fôzôcsokoládé, 20 dkg kimago-
zott meggy, 15 dkg porcukor, 1
egész tojás, csipetnyi só.

Elkészítés: a kimagozott
meggyet turmixgép poharába
rakjuk és kevés tejjel simára
turmixoljuk, majd hozzáönt-
jük a tojást, a maradék tejet,
a porcukrot és a sót. A csoko-
ládét gôzön vagy mikrohul-
lámú készülékben felolvaszt-
juk, és belecsorgatjuk a
habos keverékbe. Ezután
még további 1 percig kever-
jük. A fagylaltgép tartályába
beöntve, az elôírás szerint
megfagyasztjuk. ��

Fagyi a vitrinben

Aki bôvebb ismeretre vágyik e
témában, látogassa meg a
Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátó-ipari Múzeumot, ahol
végigkísérhetik a fagylalt újko-
ri diadalútját, valamint bepil-
lanthatnak készítési módjá-
nak fejlôdésébe.

Sopronban a Kékfrankos Fvárosában®

 nap  program  helyszín
www.kekfrankosnyar.hu  info@kekfrankosnyar.hu  (+36)30-336-53-60

Fő támogatók Támogatók Médiapartnerek

BorHírlap

FOTÓ: MAGASI
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A Zeneegyesület és az Iro-
dalmi Kör után 1897. április
11-én alakult meg Sopronban
a Képzômûvészeti Kör is. 

Az egyesület utódjának, a
Soproni Képzômûvészeti
Társaságnak a 110. születés-
napját kiállítással ünnepel-
ték a Festôteremben, ahol a
kör hagyományait folytató,
mai negyvennégy alkotó 54
mûvét láthatja a soproni kö-
zönség július 8-ig, azon a he-
lyen, ahol a kör elsô tárlatát
rendezte meg Zettl Gusztáv,

Storno Ferenc és Steiner
Rezsô. „Az ország képzômû-
vészeti térképén rajta van
Sopron városa is. 1897-ben a
Képzômûvészeti Kör félszáz
taggal kezdte meg mûködé-
sét, és ma is ugyannyi tagot
számlál. A kezdeti lendület
nem csak múló lelkesedés,
nem csak ellobbanó szalma-
láng volt. A múló évtizedek
során új és új generációk nôt-
tek fel és szolgálják váro-
sunkban a vizuális mûvészet,
a képi kultúra nemes ügyét”

– mondta megnyitó beszédé-
nek összefoglalásaként Sar-
kady Sándor költô.

A 110 éves évforduló arról
ad hírt, hogy egy munkában
eltöltött évszázad után, a má-
sodik száz év évtizedében is
lankadatlan szorgalommal
dolgoznak a kör mûvészei.
Sopron Képzômûvészeti Kö-
rét mindig a szép elkötele-
zett szolgálata, az emberi
munka értelmébe vetett hit
tartotta életben. 

Legendás elnökök álltak

az élen – Ágoston Ernôtôl
Gáspárdy Sándorig és Ren-
ner Kálmánig –, a tagok pedig
a polgárváros kultúrájának
igazi letéteményeseinek bi-
zonyultak. 

A kör nemcsak emlékeze-
tes kiállításokkal ajándékoz-
ta meg Sopront, hanem vér-
beli rajziskolát is teremtett,
melynek hajdani növendé-
kei közül ma már többen or-
szágos hírnévnek örvendô
mûvészek – derült ki a meg-
nyitón. B. T. É.

A XVI. Országos Érembien-
nálén hetvennél több alkotó

közel 250 mûve ad áttekin-
tést a hazai éremmûvészet

jelenlegi irányzatairól. 
A megnyitó ünnepségen

adták át a biennálé díjait a
legkiemelkedôbb mûvek

alkotóinak. 

Ifj. Szlávics László nyerte
el a Gyôr-Moson-Sopron Me-
gyei Önkormányzat nagydí-
ját, a Ferenczy Béni-díjat.
Budahelyi Tibor, a kulturális
tárca, Szunyogh László, a sop-
roni önkormányzat Civitas
Fidelissima – A leghûsége-
sebb város díját kapta. Szöl-
lôssy Enikônek a rendezôbi-
zottság díját, Lugossy Máriá-
nak a Magyar Alkotómûvé-

szek Országos Egyesületének
díját ítélték oda. Szabó Virág
a Magyar Képzômûvészek és
Iparmûvészek Szövetsége dí-
jában, Sipos Marica a Magyar
Éremmûvészetért Alapítvány
díjában részesült. A legszebb
emlékérem tervezéséért Far-
kas Ferenc kapta a Magyar
Éremgyûjtôk Egyesülete
díját. Szabó György a Pro Kul-
túra Kht. díját, Szanyi Péter a
Kiss Nagy András emlékdíjat
nyerte el. 

A legjobb vertérem terve-
zôjének a Szabó Géza ötvös-

mester által alapított díjat
Veres Gábor, a legfiatalabb al-
kotók egyike számára Kótai
József ötvösmûvész által ala-
pított díjat Lieb Roland Fe-
renc kapta. Sz. Egyed Emma a
Roisz Vilmos Alapítvány vá-
sárlási díjában részesült.

A seregszemlén Soltra E.
Tamás szobrászmûvész, a XV.
Országos Érembiennálé
nagydíjasa önálló kamaraki-
állítással szerepel. A mûvész
a 30. évfordulóra emlékér-
mét készített. A kétoldalas
vertérem elôlapján Sopron

védett virága, a ciklámen lát-
ható, amelynek három kinyílt
virága a három évtizedet jel-
képezi. A hátlap fô alakja a
15 éves IV. László magyar ki-
rály, korhû viseletben, aki
1277-ben hûsége jutalmául
Sopront szabad királyi váras
hellyé, azaz várossá nyilvá-
nította. Az emlékérmét az el-
múlt 30 évben a biennálék
sikerét munkájukkal elôse-
gítô szervezôk, alkotók, köz-
életi személyiségek kapták a
megnyitón.

B. Tóth Éva

A szép elkötelezett szolgálatában
110 ÉVES A SOPRONI KÉPZÔMÛVÉSZETI TÁRSASÁG

Jubileumi 
országos
érembiennále

Jubileumi 
országos
érembiennále

IFJ. SZLÁVICS LÁSZLÓ A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGYDÍJASA
A DÍJAT ADOMÁNYOZÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ALELNÖKÉVEL, FIRTL MÁTYÁSSAL A NYERTES ALKOTÁSOK ELÔTT.
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JÚLIUS 5.,
CSÜTÖRTÖK

20.00 ÓRA

GYERTYAFÉNYES ESTÉK 
A LISZT SZALON
UDVARÁN
Kalandozás az itá-
liai reneszánsz-
ban, Dantétól Leo-
nardóig – Rene-
szánsz udvari his-
tóriák. Közremû-
ködnek: Rajnai
Gábor elôadómû-
vész (lant, ének),
Szirbek István.

JÚLIUS 18.,
SZERDA

20.00 ÓRA

GYERTYAFÉNYES ESTÉK 
– UPANISAD
DZSESSZEST
Zenés improviza-
tív és meditatív
szertartás.
Közremûködnek:
Kiss W. Tamás,
Stöckert Ádám,
Schneider Szil-
veszter, Kiss Bar-
nabás (elektro-
grafika).

JÚLIUS 19.,
CSÜTÖRTÖK

18.00 ÓRA

VELENCE 
A MÛVÉSZETEK
TÜKRÉBEN 
– A SZÍNEK 
ÉS FÉNYEK VÁROSA
Réti Mária, a mû-
emléki hivatal
munkatársa, mû-
vészettörténész
vetítettképes elô-
adása. 
(A programsorozat
folytatódik.)

Liszt Szalon
programja Sopron gazdagabbá válik

a kulturális sokszínûség ál-
tal, ezért fontosnak tartja tá-
mogatni és segíteni a helyi
zsidó hitközséget, az ehhez
a valláshoz kötôdôket – hang-
súlyozta dr. Fodor Tamás pol-
gármester abból az alkalom-
ból, hogy Sán-
dor Péterrel, a
soproni zsidó
hitközség el-
nökével közö-
sen tekintette
meg a soproni
zsidó temetô-
ben zajló fal-
felújítást. 

– A felújí-
tást a város
erejéhez ké-
pest támogat-

ja, mert a jó cél érdekében
fontosnak tartja erkölcsi és
anyagi áldozattal is kifejez-
ni, hogy a közös, elôremuta-
tó fejlôdés útja az az összefo-
gás, amelynek alapja egy-
más kölcsönös megbecsülése
– mondta a polgármester. ��

Megújul a zsidó
temetô fala

Június közepe óta új helyen, a Paprét 38. szám alatt várja

régi és új ügyfeleit a Meander Sopron Építész Iroda.
A Paprét természeti környezetében megépült, elegáns

belsŒ környezettel rendelkezŒ, új irodaépület elŒtt két par-

kolóhely áll kizárólag az ügyfelek rendelkezésére. Átmene-

ti idŒre az építészek szüneteltetni kényszerülnek vezetékes

telefonszámaikat, de mobilon elérhetŒk: 

• Supka-Kovács Tamás a 06/20/493-05-56-os, 

• Simon László a 06/20/32-93-123-as mobilszámon hívható. 

• Az iroda e-mailcíme: meandersopron@t-online.hu

a Meander
ÚJ 

HELY
EN
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HANGULATBAN!
Ötven éve minden nyáron
várjuk a Soproni Ünnepi
Hetek rendezvényeit, aztán
csalódottan vesszük tudo-
másul, milyen gyorsan el-
röppent a három hét. Még
kibírtuk volna, ha tovább
tart... Hiszen itt élô és ide lá-
togató egyaránt élvezi a Fô
téri forgatagot, a színházi

elôadásokat, a barlangszín-
ház csodálatos elôadásait,
a koncerteket. Idén, a jubi-
leumi ünnepi hetek is gyor-
san elszállt, csak remélni
tudjuk, hogy minden sopro-
ni talált magának emléke-
zetes programot, elôadást.
Egy dolog vigasztaljon
mindnyájunkat: SÜH lesz
jövôre is! ��

Soproni Ünnepi HetekSoproni Ünnepi Hetek

Öt éve foglalkozik az elté-
rô képességû gyermekek
zenei oktatásával. Ezalatt
számos városi és megyei ren-
dezvényen léptek fel. Legna-
gyobb sikerüket mégis tavaly

aratták, amikor nyertes pá-
lyázattal Brüsszelbe utazhat-
tak egy zenei találkozóra. A
soproni gyerekek népdalo-
kat énekeltek, amit tanáruk
citerával kísért sokak örö-

mére. Így váltak a magyar
népzene követeivé Belgium-
ban. Jutalomként a városné-
zés mellett megtekinthették
az Európa Parlamentet is.
– A zene megnyitja az utat a
szívek mélyébe – vallja Hasp-
rai Erzsébet. – Gyógyító hatá-
sú és a lélek felemelôje, bal-
zsamozója és vigasztalója. Az
ilyesmit csak segítô tudattal
lehet végezni, önzetlenül és
igaz szeretetbôl. Zenei mun-

kámban társaim is akadnak,
mint Kedmenecz József és Né-
meth György, akik gitárral
lépnek fel velünk együtt szá-
mos rendezvényen és tanít-
ják diákjainkat is. Koczkáné
Füzi Réka és Szalayné Németh
Gabriella tanárnôk pedig
énekkarunk motorjainak
mondhatók. 

A legutóbbi megmérette-
téseken is vastaps kísérte
produkcióikat. Április végén
az idei városi Ki mit tud?-on
elsô helyezést ért el a nép-
dalkör. Május 9-én pedig a
soproni megyei kulturális
fesztiválon ugyancsak a leg-
jobbaknak bizonyultak.

K. Z.

Zenei tehetségét tanítványaival osztja meg. A cselló és a
zongora után a citerával hódította meg közönségét. Hasprai

Erzsébet, a soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény napközis tanára és az iskola

népdalkörének vezetôje.

SZÍVÜKBÔL ZENÉLNEK ÉS DALOLNAK

Citerával Brüsszelbe

KITÜNTETÉS HORVÁTH ZOLTÁNNÉNAK
A JUBILEUMI SOPRONI ÜNNEPI HETEK ALKALMÁVAL POLGÁRMESTERI ELISMERÔ OKLEVELET KAPOTT
HORVÁTH ZOLTÁNNÉ, A PRO KULTÚRA KHT. KULTURÁLIS IGAZGATÓJA SOPRON VÁROS KULTURÁLIS
ÉLETÉÉRT ÉRZETT ELKÖTELEZETTSÉGE, AZ ÉVSZÁZADOS KULTURÁLIS HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS
FOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT HÁROM ÉVTIZEDES ÁLDOZATOS, LELKIISMERETES TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL. AZ ELISMERÉSSEL EGYÜTT SOPRON 2000 MILLENNIUMI EMLÉKÉREMSORÁT VEHETTE
ÁT A KITÜNTETETT SOPRON VÁROS POLGÁRMESTERÉTÔL. 
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Megnyitotta kapuit a  sop-
roni VOLT Fesztivál, melyen
a négy nap alatt fellép –
mások mellett – a Korn, a
Prodigy, a Roots, a Koop, a
Fort Knox Five, a Laibach, a
Coldcut, és itt kezdi majd
nyári turnéját Ákos.

– Célunk, hogy a mûfajok-
tól függetlenül olyan progra-
moknak adjunk otthont, ame-
lyet mi maguk színvonalas-
nak tartunk – mondta el
Lobenwein Norbert fôszervezô
a Soproni Közéletnek. – Így
lehetséges az, hogy rockkon-
certek, elektronikus zenei
sztárok, világzenei elôadók,
dzsesszkoncertek, filmek és
beszélgetések akár egy idô-
ben zajlanak, egymástól nem

messze. A szervezô elmond-
ta, évrôl évre többen kíván-
csiak a fesztiválra, idén a
VOLT tíznél is több színpa-
dán kétszáz fellépô látható,
és legalább hatvanezer ven-
déget várnak. – Nemcsak Ma-
gyarországon, de Ausztriá-
ban, Szlovákiában és Német-
országban is intenzíven kam-
pányoltunk, a statisztikákból
úgy tûnik, akár megötszörö-
zôdhet a külföldi vendégek
száma. A fesztivál költségve-
tése is évrôl évre növekszik,
idén közel 270 millió forintot
tesz ki. 

A legnagyobb dobást idén
a Prodigy jelenti, a csapat a
’90-es évek óta folyamatosan
reflektorfényben van. A ma-

gyarok közül Ákos emelhetô
ki, aki kétszer már „telt
házas”, hangulatos koncer-
tet adott a nézôsereg nagy
megelégedésére.

Új helyszín lesz ezúttal a
beszélgetéseket és elôadáso-
kat felvonultató Kisalföld
Szabadegyetem, a soproni
termelôk nedûit bemutató
Poncichter Negyed és a
Klubszínpad, ahol akuszti-
kus koncertek hallhatók
majd. Lesz Tisza Cipô Bicaj-
kölcsönzô és szokás szerint
véradás is. A VOLT Rádiót
Sopronban és környékén a
104,6-on lehet fogni egész
nap, a VOLT TV, azaz Kultúr-
ház, pedig esténként az M1
mûsorán lesz látható.

A VOLT részletes prog-
ramja a www.volt.hu honla-
pon olvasható. Napijegy a
helyszínen hatezer, négyna-
pos bérlet 15.900 forintért
kapható. ��

Világsztárok a VOLT-onVilágsztárok a VOLT-on

A Prodigy

Liam Paris Howlett a 80-as
évek végén egy Cut to Kill nevû
rapformáció tagjaként keres-
te kenyerét. Liamot kirekesz-
tették a csapatból - mert fehér
volt. Essexbe ment DJ-nek, s
itt, a „The Barn” klubban talál-
kozott Keith Flinttel és Leeroy
Tornhillel. Keith és Leeroy sze-
rette Liam zenéjét, ezért ké-
sõbb Keith, Leeroy, és Keith
barátja, Sharky megkérték Li-
amot, hogy amikor élõben
zenél, hadd táncoljanak. Liam
igent mondott, s megalakult a
Prodigy. Hivatalosan a Liam
által használt Moog Prodigy
nevû szintetizátorról kapta a
nevét a banda, de egy másik
lehetséges magyarázat is van
erre: angolul a „Prodigy” cso-
dát jelent.

Sopron is profitál…

A számadatok és a VOLT Fesztiválhoz kapcsoló-
dó propaganda alapján egyértelmûen kijelenthe-
tô, hogy a VOLT mára a régió legjelentôsebb és a
Sziget után az ország második legnagyobb kul-
turális eseményévé vált.

A VOLT hazai reklámkampányának értéke az
idei évben elérte a 250 millió forintot, amely te-
levíziós és rádiókampányt, közterületi médiát és
sajtóhirdetéset egyaránt tartalmaz. A reklámok-
ban szerepel a VOLT mára mindenki számára is-
mertté vált szlogenje: „Mindenütt jó, de legjobb
Sopron!”.

A Music Television és a VH1 azonban egész Eu-
rópában beszámol az eseményrôl. A fesztivál –
és ezzel Sopron - hírét közel 150 médiumtól ér-
kezô több mint 200 újságíró viszi szerte az ország-
ba és tucatnyi újságíró a határon túlra.

A vendégek közül sokan a fesztivál területén
sátoroznak, a tavalyi évben azonban Sopron szin-
te valamennyi vendégágya elkelt a fesztivál ide-
jére. A résztvevôk összesen közel 25.000 ven-
dégéjszakát töltöttek a városban, az olcsóbb kol-
légiumi szobákat és a legdrágább hoteleket is
igénybe véve.

Minden eddiginél több, hatvanezer látogatóra számíta-
nak a szervezôk a 15. VOLT Fesztiválon. A jubileumhoz illô

programban a legnagyobb európai fesztiválok világsztárjai
közül többen is helyet kaptak.

Minden eddiginél több, hatvanezer látogatóra számíta-
nak a szervezôk a 15. VOLT Fesztiválon. A jubileumhoz illô

programban a legnagyobb európai fesztiválok világsztárjai
közül többen is helyet kaptak.



– Nemcsak alkatával tekin-
télyt parancsoló, hanem je-
lenség – de ki is valójában
Sándor Péter?

– Nyolc éve élek Sopron-
ban, ezt megelôzôen csodá-
latos tizenkét évet töltöttem
Szegeden, ahol szalmakala-
pommal, szivarommal és a
kutyámmal megjelenve vá-
rosképi jelentôségûnek mél-
tattak. Arra különösen büsz-
ke vagyok, hogy elnyertem a
város köztudatában a legsze-
gedibb nem szegedi, mond-

juk úgy, címet is. Mindezt
azért mondom el, mert nyi-
tott szívvel jöttem Sopronba,
ott szeretek élni, ahol élek!
Tehát a kérdésre válaszolva:
három szálloda igazgatását
befejezve nyugdíjba vonul-
tam, nyugalmazott szálloda-
igazgató vagyok.

– Mit jelent ma Sopronban
a zsidó hitközség vezetôjének
lenni, elsôsorban ez vallási
vagy társadalmi funkció?

– Ôszintén megvallva félve
mondom ki, hogy mindkettô!

A háború után született gene-
ráció tagjaként sokszor úgy
fogalmazok, hogy magam -
félreértés ne essék – úgy-
mond rossz zsidó vagyok. Mi
a félelem után született gene-
ráció tagjai vagyunk, mely fé-
lelmek évtizedekig benne
éltek a túlélôkben, a szüle-
inkben, akik sokat, nagyon
sokat vesztettek, hisz anyai
nagyanyám, valamint apám-
nak az egész családja elpusz-
tult Auschwitzban. Ebbôl föl-
nôve éreztem, hogy maga a
zsidóság egyfajta tabu téma,
de általában amit tiltanak az
embertôl, vagy nem tiltanak,
de elhallgatnak, az után kezd
érdeklôdni, keresi a gyöke-
reit. Innentôl kezdve a zsi-
dóságot részben társadalmi
funkciónak is érzem, miköz-
ben így idôsebb koromban
kezdek egyre közelebb kerül-
ni magához a valláshoz is, mi
több, élvezem is, hogy ennek
kapcsán valami megérint, va-
lami pluszt kapok az Írásból.

– Amikor ezek a sorok meg-
jelennek, éppen a holocaust-
ra, a mártírokra emlékezünk.
Ezt hogyan éli meg?

– Együtt vagyunk ilyenkor,
mert ez az emlékezés napja,
melynek van egy nagyon fon-
tos olvasata. A zsidó hagyo-
mány egyik rendkívül meg-
határozó gondolata: mond-
játok el gyermekeiteknek. És
ez nemcsak a zsidókra igaz,
mindenkinek el kell monda-
nia gyermekeinek, hogy mi

történt. Én magam ebben az
évben már túl vagyok egy
mártírünnepen, elmentem
Egerbe szüleim sírjához,
majd megálltam a kôbe vé-
sett nevek elôtt, ahol nyom-
talanul eltûnt családtagjaim
szerepelnek. A temetôben
sajnos egyre ritkulnak azok
az arcok, akiket még apám
kezét fogva, gyerekkoromból
ismertem, de egyre több az
új arc, akik emlékezni jön-
nek. Talán ez is biztosíthat-
ja azt, hogy mindaz, amire a
kôbe vésett nevek emlékez-
tetnek, még egyszer nem tör-
ténhet meg. Pluzsik Tamás
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Sándor Péter

• 1948-ben született Egerben;
• mestercukrász
• a Kereskedelmi és Vendéglá-

tóipari Fôiskolán diplomá-
zott

• elôbb a Dél-Pesti Vendéglá-
tóipari Vállalatnál dolgozott,
majd a Hunguest Hotelstôl
ment nyugdíjba

• 2000 januárja óta él Sopron-
ban

• három gyerek, hat unoka
• hobbija az utazás és a számí-

tógép.

Mondjátok el 
gyermekeiteknek…

Szalmakalap, szivar, szakál. Kívülrôl így fest Sándor Péter
nyugalmazott szállodaigazgató, aki nemrég átvette

a soproni zsidó hitközség irányítását. De mi lakozik belül?

FOTÓ: PLUZSIK
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Idén szerzett 
diplomát a Színház-

és Filmmûvészeti
Egyetemen, azóta

jobbára külföld felé
kacsintgat. Grazban

Franz Kafka A kastély
címû darabjában

látható, a nyáron
pedig Berlinbe készül

a soproni születésû
Ubrankovics

Júlia (24).

Budapesten, az ELTE
filmelmélet-filmtörténet-por-
tugál szakán, majd a közel-
múltban a Színház és Film-
mûvészeti Egyetemen Máthé
Gábor osztályában végzett Ub-
rankovics Júlia. A fiatal sop-
roni lány már a középiskolá-
ban is érdeklôdött a színját-
szás iránt, ekkor az iskolai
társulatnál játszott. Azon
ritka dolog is megesett vele,
hogy elsô körben nyert fel-
vételt a színmûvészeti egye-
temre. 

– Egyéves gyakorlatomat
a budapesti Katona József
Színházban töltöttem, jelen-
leg Grazban játszom Franz
Kafka A kastély címû darab-
jában, a nyáron pedig Ber-

linbe készülök egy
ottani, né-

met–magyar
elôadás mi-
att – meséli
Júlia, aki en-
nek megfele-

lôen sokat
ingázik.

Néha, egy-egy napra megáll
Sopronban is, ahol szülei és
két öccse él. – Örülök, hogy
nem szerzôdtem le rögtön a
diplomázás után egy itthoni
társulathoz, mert így van al-
kalmam megismerni és ösz-
szehasonlítani a magyaror-
szági helyzetet a külföldivel.
Természetesen a színmûvé-
szet esetében is igaz, hogy az
itthoninak öt-tízszeresét ke-
resi meg egy elôadó külföld-
ön. Viszont úgy vettem észre,
hogy aki biztos helyre kerül,
az hamar „beletunyul” a hi-
vatásába. Nyugaton csodabo-
gárként tekintenek ránk, ke-
letrôl jött színészekre, mert
mi lelkesebbnek, ambíciózu-
sabbnak számítunk, talán
amiatt, hogy folyton helyt kell
állnunk.

Júlia nemcsak színpadon,
de filmekben is látható. Ját-
szott a Duna TV-n nemrégi-

ben vetített 4x100-ban, vala-
mint a filmszemlén bemuta-
tott alkotásokban. Nyáron
egy nagyjátékfilmet is terv-
be vett, errôl azonban még
szûkszavúan beszél. – Nem
szeretem a szerepálom fogal-
mát sem, mert nekem az em-
berek fontosak, akikkel jó
együtt dolgozni. Akik kreatí-
vak és lazán, fantáziadúsan
vesznek részt egy alkotófo-
lyamatban. Azt gondolom, a
tehetségen kívül kapcsolatok
és sok-sok szerencse kell
ahhoz, hogy egy frissdiplo-
más színész pályája felfelé
íveljen. Nekem szerencsém
van, hogy sokat forgathatok,
és a színpadon is megmutat-
hatom különbözô énjeimet.
A fôiskolán többnyire naiv
„jókislányszerepeket” osztot-
tak rám, A kastélyban kész
felüdülés, hogy egy ôrültet
alakíthatok. C. V.

Sopron ifjú
színésznôje

FOTÓ: MAGASI
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Több évtizedes hagyo-
mány az egészségügyben a

Semmelweis-napi ünnep-
ség, mely alkalmat ad elôre-
és visszatekintésre, szakmai

értékelésre, valamint az
arra érdemesek jutalmazá-

sára, elôléptetésekre.

Az ünnepi köszöntôt dr.
Dubecz Sándor szakmavezetô
sebészfôorvos tartotta, aki
megemlékezett Semmelweis
Ignác korszakos szakmai
múltjáról, hányatott életérôl,
tragikus haláláról. Beszédét
II. János Pál pápa gondolatá-
val fejezte be: „Minél orvo-
solhatatlanabbul beteg, le-
gyengült a test, minél cselek-
vôképtelenebb az ember,
annál jobban megmutatko-
zik a belsô érettsége és lelki

nagysága, amely megrendítô
tanúságtétellé válik az egész-
séges ember számára”.

A rendezvényen megje-
lent dr. Fodor Tamás polgár-
mester is, aki köszönetet
mondott az egészségügyben
dolgozók áldozatos munká-
jáért, ami jelen helyzetben,
amikor is az egészségügy az

átalakulás nehézségeivel
küzd, bizony nem egyszerû,
embert próbáló feladat. Ezt
követôen dr. Baranyai Tibor
fôigazgató-fôorvos törzsgár-
da-igazolványokat, valamint
tanácsosi, fôorvosi, adjunk-
tusi és alorvosi kinevezése-
ket adott át. 45 éves törzsgár-
dajutalomban részesült Né-

meth Fábiánné osztályveze-
tô ápoló, míg negyvenéves
szakmai múltra tekinthet
vissza Balikó Istvánné, Sági
Istvánné, Balla Józsefné és Ko-
csis Jánosné. Tíztôl harminc-
öt éves törzsgárdatagsággal
ötvenöt egészségügyi dolgo-
zó dicsekedhet.

Az Erzsébet-kórház fôi-
gazgatója fôorvossá léptette
elô dr. Sztancs György trau-
matológust, adjunktussá dr.
Fürtös András és dr. Kovács
Sándor sebészt, valamint dr.
Nábrádi Sándor traumatoló-
gust. Alorvosi kinevezéseket
vehetett át dr. Karazma 
Farshid és dr. Rada Gábor szü-
lész-nôgyógyászok, valamint
dr. Szöllôsi András sebész. Ta-
nácsossá Németh Ildikót és
Puklerné Farkas Edit fônôvé-
reket nevezte ki a kórház ve-
zetôje. ��

Semmelweisre emlékeztek

FOTÓ: MAGASI

DR.  SZTANCS GYÖRGY FÃORVOSI KINEVEZÉSÉHEZ GRATULÁL
DR. BARANYAI TIBOR FÔIGAZGATÓ FÔORVOS.
DR.  SZTANCS GYÖRGY FÃORVOSI KINEVEZÉSÉHEZ GRATULÁL
DR. BARANYAI TIBOR FÔIGAZGATÓ FÔORVOS.

LISZT
FESZTIVÁL
www. l i sz t fe s t i va l .hu

� Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongo-
ramûvész, a fesztivál visszatérô vendége, Ha-
user Adrienne-nel közösen lép fel a július 20-
i nyitóhangversenyen a Liszt-központban,
este 7 órakor.

� 100 évvel ezelôtt halt meg Edvard Grieg nor-
vég zeneszerzô, aki Weimarban Liszt Ferenc-
nél is tanult. Az évforduló tiszteletére a Buda-
pesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum „Liszt és
Grieg” címû vendégkiállítása lesz
látható július 21-tôl a BW Pannonia M. Ho-
telben. A kiállítást dr. Patrick Dinslage, a
Berlini Mûvészeti Egyetem Edvard Grieg Ku-
tatóközpontjának igazgatója nyitja meg. A
megnyitót követôen Geir Botnen norvég

zongoramûvész ad hangversenyt 19 órától a
szálloda Európa-termében, Edvard Grieg mû-
veibôl.

� Lajkó István, a 2006 ôszén Budapesten
megrendezett Liszt-Bartók Nemzetközi Zon-
goraverseny díjazottja július 22-én este
mutatkozik be a Liszt-fesztiválon. Hang-
versenyén Liszt h-moll szonátája mellett
Beethoven-, Schumann és Bartók-mûveket
ad elô.

� Király Csaba orgona- és zongoramûvész,
aki 2006 óta a magyar Liszt Társaság veze-
tôje is, július 27-én, pénteken este ad
hangversenyt: mûsorán Liszt-darabok mellett
Sztravinszkij Petruska-szvitje is hallható lesz.

� Július 28-án mutatkoznak be elôször a
fesztivál ideje alatt megrendezésre kerülô
zongorakurzus résztvevôi a hagyományos
ebenfurthi hangversenyükön. Idén is több
mint húsz fiatal zongorista érkezik Japánból,
Franciaországból és az Egyesült Államokból
Sopronba, hogy Adam Wibrowski
professzor (Conservatoire de Paris) és dr.
William Wellborn (San Francisco Conser-
vatory) vezetésével intenzíven tanulmányoz-
hassák Liszt munkásságát.

� Július 29-én, vasárnap Doborjánban
rendez a fesztivál zongorapikniket 15–18
óráig. A délutáni rendezvény elsô részében a
zongorakurzus hallgatói játszanak. 16 és 17 óra

között a vendégek a szülôház felújított múze-
umának megtekintése, Lisztrôl és a jövô évi
Liszt-fesztiválokról szóló rövid elôadások, va-
lamint a büfé kínálta programlehetôségek
közül választhatnak. 
17 órától Fejérvári Zoltán zongora-
mûvész ad egyórás hangversenyt. A fiatal mû-
vész, aki Kocsis Zoltán felkérésére tavaly de-
bütált a Nemzeti Filharmonikusokkal Beetho-
ven IV. zongoraversenyével, jelenleg a mad-
ridi Szófia Királynô Zeneakadémia ösztöndí-
jasa, Dimitrij Bashkirov professzor osztályában.

� A zongorakurzus és egyben a fesztivál záró-
rendezvénye július 31-én, este 7 óra-
kor lesz a BW Pannonia M. Hotelben.

LISZT FESZTIVÁL SOPRON, 2007. JÚLIUS 20–31.

A 2007. évi soproni Liszt-fesztivál széles körû civil összefogás eredményeképp jöhetett létre. A Liszt Ferenc Kulturális Egyesület kezdeményezése kulturális és idegenforgalmi 
szervezetek támogatásával, valamint elkötelezett cégek és magánszemélyek áldozatvállalásával válhatott valósággá. Sok szeretettel várunk minden érdeklôdôt rendezvényeinkre!

Sopron közelében fekvô Doborjánban (ma Raiding/Burgenland)
született 1811-ben Liszt Ferenc, a zenetörténet talán leghíresebb zon-
goravirtuóza, a romantika nagyhatású komponistája, aki 9 éves korá-
ban Sopronban adta elsô hangversenyét. Az ô tiszteletére rendez a város

– a környék Liszthez kapcsolódó emlékhelyeivel együtt – ez év júliu-
sában ötödik alkalommal – 11 napos zongorafesztivált, melyen az
alábbi programokkal várják a zene iránt érdeklôdô közönséget a szer-
vezôk:
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Fidesz: tisztújítás 

Brüsszeli források
Dr. Szájer József meghívá-

sára három napot töltött
Brüsszelben dr. Fodor Tamás
polgármester és dr. Simon Ist-
ván alpolgármester. Mint a
két városvezetŒ elmondta, lá-
togatásuk célja olyan pénz-
ügyi források felkutatása

volt, amelyet közvetlenül
BrüsszeltŒl lehet igényelni.
Dr. Szájer József segítségével
az unió intézményrendsze-
rének különbözŒ szintjein
tárgyaltak a soproniak, akik
kiemelték a találkozók ered-
ményességét. ��

Tisztújítást tartott a Fidesz soproni csoportja. Elnökként
ismét Abdai Géza kapott bizalmat. Alelnöknek Kónya István-
nét választották, aki a Fidesz megyei nôi tagozatának elnö-
ke is egyben. Alelnök továbbá dr. Berki Imre, aki a párt me-
gyei zöld tagozatának elnökeként is tevékenykedik, vala-
mint Tengerdi Antal és Simon Lajosné. ��

Firtl Mátyás, Sopron or-
szággyûlési képviselôje: – Sok
utazással jár a képviselôi
munka, éppen ezért az ott-
hon töltött idôt nagyon érté-
kesnek tartom. Mindenkinek
szüksége van pihenésre, arra,
hogy gondolatait, terveit
idônként összerendezze, eset-
leg mérleget vonjon, már csak
azért is, hogy az elkövetke-
zendô idôszakban megújult
erôvel, szellemileg és testi
erônlétben is frissen lásson
neki az új feladatoknak. A
ház körüli teendôk, a kerti
munka, a kis szôlôskertem
mûvelése egyike legkedvel-
tebb foglalatosságaimnak. A
nyári szabadság alatt külön
öröm, hogy erre annyi idôt
szánhatok, amennyit éppen
szeretnék; már maga ez a
tudat is pihentet. Ilyenkor

több idôm jut a zenehallga-
tásra, olvasásra és természe-
tesen a legfontosabbra, a gye-
rekeimmel való együttlétre.
Talán, ha úgy adódik, egy hor-
vátországi hosszú hétvége is
belefér, de nem minden-
áron… ��

Dr. Molnár Ágnes: A nyári
idôszak a pihenés, a feltöltô-
dés ideje is. Tudatosan szen-
telek figyelmet arra, hogy az
elvégzendô munka mellett a
kikapcsolódásra is marad-
jon idôm. Ez nekem elsôsor-
ban a természetben való tar-
tózkodást, a város környé-
kén tett hosszú sétákat je-
lent. Sopronnak rengeteg
olyan helye van, ahova rövid
idô alatt el lehet jutni akár
gyalogosan is, de mégis a vá-
rostól nagyon is távoli, csen-
des helynek tûnik. Ezeket az
év minden idôszakában be-
járjuk, de a hosszú nyári es-
téken tett sétáknak különös
hangulata van. 

És ott van az általunk na-
gyon kedvelt Tómalom,
amelynek egyedülálló kör-
nyezete szintén segít a fel-

töltôdésben. Az idei nyaram
elsôsorban a családi együtt-
lété. Sok olyan napot, akár
hosszabb idôszakot terve-
zünk, amely alatt beszélgeté-
sekre, egy-egy jó vacsora
melletti meghitt együttlétre
szánhatjuk az idôt. ��

Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mivel tölti a nyarat?

Firtl Mátyás (KDNP) Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Sopron és környéke 

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

MÁR AZ INTERNETEN IS 
olvashatják!
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– Hogyan lesz valakibôl jó
arc, ha úgy tetszik, reklámarc?

– Ha viccesen vagy nagyon
is komolyan akarnék vála-
szolni, akkor ezt a szüleim
hozták össze, elsôsorban
talán édesapám arcát örököl-
tem. Egyébként pedig színész
lévén, akinek a jég hátán is
meg kell élnie, jelentkeztem
jó néhány reklámügynökség-
nél, akik kiajánlottak és vá-
logatások sorozata után pont
az én arcom kellett nekik.

– Mennyi saját egyéniség
tükrözôdhet vissza egy ilyen
megjelenésben?

– Nem sok! Persze igyek-
szik az ember, maga a szemé-
lyiség inkább a válogatások
során jut szerephez, de ter-
mészetesen és talán érthetô
módon ezekben az esetekben

mindössze egy, a megrende-
lô elképzeléseihez leginkább
illeszkedô, karakteres arc
szükségeltetik. 

– Anélkül, hogy a legcse-
kélyebb mértékben is a zse-
bedben akarnék turkálni,
anyagilag ez jelentôs megbí-
zás, vagy hogy stílszerû le-
gyek, ráddôlt a bank?

– Hát, ez jó lett volna! Per-
sze mindez attól függ, kinek
mennyi a sok, ez is egy szak-
ma, mindig van az a pénz, ami
alá lehet menni, és mindig is
van olyan, aki erre hajlandó,
magamat nem sorolom ide,
de az kétségtelen, hogy a
bankreklámok és a mobilcé-
gek fizetnek a legjobban.

– Az utcán megismernek,
mutogatnak rád, ott megy az
aranytojásos?

– Általában nem tudnak
hova tenni, az arcom isme-
rôs, de rögtön nem ugrik be,
honnan. Vannak aranyos ese-
tek, egyszer egy idôs néni kö-
szönt rám, megismerem ám
magát, a kocsireklámos úr!
Persze a barátaim, szüleim
büszkék rám…

– Színészi pályádat nem
akadályozza mindez, nem ke-
rülsz egyfajta skatulyába?

– Szerintem egyáltalán
nem. Ha valaki szereti az én
egyéniségemet, kicsit na-
gyobb arccal szólva a mûvé-
szetemet, itt elsôsorban a
rendezôkre gondolok, akkor
szeretnek így is, a reklám-
munkámmal egyetemben.
Most is egy nagyon szép fel-
adatra készülök, százezer
vagy még több nézô elôtt
Csíksomlyón lesz a Hadúr
kardja címû misztikus ere-
dettörténet világpremierje,
melyet a Duna TV is élôben
közvetít.

– Ritkán látunk Sopronban,
elszakadtál nagyon ettôl a vá-
rostól?

– NEM! – és ezt kérlek írd
nagybetûkkel. Úton-útfélen
mondom, hogy én rendkívül

vidéki vagyok, sosem leszek
budapesti. Amikor tehetem,
megyek haza, hisz nagyon
szeretem Sopront, a költôvel
szólva: belôle nôttem én,
mint fatörzsbôl gyönge ága…

Pluzsik Tamás

Egy jó arc: 
Bácsatyai GergelyBácsatyai Gergely

Az arcát az egész ország ismeri, szülôvárosában mégis
kevesen tudják: ez az ismeretlen ismerôs ide tartozik.

Bácsatyai Gergely színész ma is soproninak vallja magát.

Bácsatyai Gergely

Sopron, 1974. dec. 26.
• Deák Téri Általános Iskola
• Széchenyi-gimnáziumban

érettségizett
• Több alkalommal felvételi-

zett a színmûvészeti egye-
temre

• 1993–2000. Egri Gárdonyi
Géza Színház, itt elvégzi a
színészképzô stúdiót

• 2001–2002. a tatabányai 
Jászai Mari Színház

• ezt követôen szabadúszó
• Katajev: A kör négyszögesí-

tése címû darabban láthat-
ta a soproni közönség
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Méhes Csaba elôadómû-
vészt, a híres Méhek együt-

tes alapítóját az utóbbi
idôben nem lehet látni

Sopron utcáin. Ám a Méhek
rajongóinak nem kell

aggódniuk: a soproni VOLT-
on éppúgy tapsolhatnak

nekik, mint a Szigeten vagy
éppen Kanadában...

– Hermesen élt családjával
együtt, zöldövezetben, csend-
ben, nyugalomban. Mi indí-
totta arra, hogy új „hazát” vá-
lasszanak? Megbántottság?

– Megbántottság nem volt,
de tény, hogy Sopronban nem
találtam meg kellôképpen a
számításaimat. Feleségem,
Adrienn soproni születésû,
jómagam a házasságkötéskor,
1990-ben költöztem a város-
ba. Azóta négy gyermekünk
született, az ô nevelésük köti
le szinte valamennyi idôn-
ket, energiánkat. Úgy döntöt-
tünk, gyermekeinket minden-
képpen Waldorf-óvodába és
-iskolába fogjuk járatni. A le-
hetôséget Pilisszentlászlón
találtuk meg. Igaz, nemcsak

az iskolaválasztás, hanem a
munkám is indokolta, hogy
Budapesthez közelebb köl-
tözzünk. Nehéz szívvel hagy-
tuk ott hermesi lakásunkat,
ám most is gyönyörû helyen
lakunk; erdôbôl erdôbe köl-
töztünk. Bár a családtól, ba-
rátoktól, várostól való elsza-
kadás nem volt könnyû,
mégis úgy érezzük, hogy jó
döntést hoztunk. Látva a gye-
rekek mindennapjait, mege-
rôsödött bennünk, amit eddig
is éreztünk, hogy számukra
a Waldorf-óvoda és -iskola
igazi élô és éltetô közeg. Saj-
náljuk, hogy ezt Sopronban
többszöri próbálkozás elle-
nére sem sikerült megvaló-

sítanunk. Feleségemmel
együtt még inkább belevetet-
tük magunkat a Waldorf-pe-
dagógia rejtelmeibe, mind-
ketten végezzük a posztgra-
duális Waldorf-tanárképzést.

– Hogy érzi magát mint elô-
adómûvész?

– A munkámat tekintve is
elégedett lehetek: újra szín-
házalapításba fogtam, továb-
bá több produkcióban veszek
részt. Újra dolgozom az Artus
társulattal, szerepet kaptam
a most készülô, nyáron be-
mutatandó Dr. Bubó címû
musicalben, és egy ígéretes
gyerekmûsorra készülünk a
Brass in the Five zenekarral.
Nemrég játszottam Párizs-

ban, nyárra pedig meghívást
kaptam Kanadába, a világhí-
rû Just for Laughs comedy-
fesztiválra. A Méhek útja is
töretlenül halad elôre. Igaz,
most megnehezíti a dolgun-
kat a köztünk lévô kétszáz ki-
lométer, de meghívásaink to-
vábbra is vannak, születnek
az új dalok, új ötletek. Siker-
nek könyveljük el, hogy a Ma-
gyar Rádió 2006. évi 8. hu-
morfesztiválján döntôsek vol-
tunk. Számos kisebb felké-
rés mellett április végén Sep-
siszentgyörgyön lépünk fel,
ami azért öröm számunkra,
mert Erdélyben még nem ját-
szottunk, bár a hírünk meg-
elôzött bennünket… Nyáron
a Strokes együttes tagjaival
együtt természetesen ott le-
szünk a Szigeten és a sopro-
ni VOLT Fesztiválon is. 

Gosztonyi Miklós

5-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 20 ÓRAKOR
Ami csak kóserban(ben) élvezhetô (Bu-
jálkodó kóserkabaré „csóresz szajrék-
ból” merítve, avagy: úriasan megyünk
tönkre! Válogatás a kóser humor leg-
szebb gyöngyszemeibôl)
6-ÁN, PÉNTEKEN 20 ÓRAKOR 
Villon, a szakadt és Vastag Margot (Paj-
zán, erotikus középkori komédia F. Vil-
lon költészete alapján). 
KOCSMASZÍNHÁZ: 21.30-KOR
Pléhpofájúak (Egy XXI. századi kocs-
ma zajos élete Ladányi Mihály versei
alapján)
13-ÁN, PÉNTEKEN 20 ÓRAKOR
Tündérmesék az ántivilágból (A pesti

humor története, a vigyori koraszülött
„polgár” tükörképén át...)
14-ÉN, SZOMBATON 20 ÓRAKOR 
Tündérmesék az ántivilágból
19-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 20 ÓRAKOR
A gyôri Tagione Színház és a Civitas
Pinceszínház közös bemutatójának nyil-
vános fôpróbája: Samuel Beckett: Az
utolsó tekercs, Pilinszky-Benkô: Zs-ora-
tórium, Villon-Faludy: Haláltánc. Ren-
dezô: Benkô József. Szereplôk: Bánlaky
Pál, Jávorszky Viktória, Kövesi György.
20-ÁN, PÉNTEKEN 20 ÓRAKOR
A gyôri Tagione Színház és a Civitas
Pinceszínház közös bemutatója
21-ÉN, SZOMBATON 20 ÓRAKOR

A gyôri Tagione Színház és a Civitas
Pinceszínház közös bemutatója
26-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 20 ÓRAKOR
Pucér Ámor (Pajzán, erotikus középko-
ri komédia Faludy György világirodal-
mi mûfordításaiból, Margot kocsmájá-
ban, csípôsen fûszerezett italok között)
27-ÉN, PÉNTEKEN 20 ÓRAKOR 
Pucér Ámor.
ASZTALFOGLALÁS, JEGYELÕVÉTEL: 
06/99/332-098, 06/99/335-266, 06/30/9722-
977 vagy a 06/30/ 2861-797 telefonszámo-
kon, e-mail-ben a civitas@sopronnet.hu
címen, illetve személyesen a Templom
u. 16-ban, vasárnap és hétfõ kivételével
naponta de.: 10–12, du.: 17–19.

A Civitas Pinceszínház programja

Erdôbôl erdôbe költöztek
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Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk július 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: Bolgár József (Sopron, 
Vörösmarty u.). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…



2007. július �� 29

Közösen
A hatékony érdekérvénye-

sítés érdekében fogtak össze
a megye városai és a megyei
önkormányzat: a területfej-
lesztési, infrastrukturális,
gazdasági, egészségügyi, okta-
tási, kulturális és ifjúsági
ügyek, továbbá a térség egé-
szének fejlesztése érdekében
megállapodást írtak alá. Sop-
ront dr. Fodor Tamás képvi-
selte, aki elmondta: Sopron-
nak alapvetô érdeke az össze-
fogás, különösen a pályáza-
tok tekintetében. A ROP által
finanszírozott projektek nem
túl nagy volumenûek, ezért
az ésszerûség érvényesítésé-
nek a folyamatos egyezteté-
sen keresztül úgy kell megva-
lósulnia, hogy minden együtt-
mûködô félnek a javát szol-
gálja. Az Összefogás Napját,
amely a maga nemében egye-
dülálló, az együttmûködô
felek pártállástól függetle-
nül támogatták. ��

A legkisebb 
Varga-gyerek

MEGSZÜLETETT: június 14-én,
délelôtt 9 óra 40 perckor
megszületett Varga Sza-
bolcs képviselô és Laczó
Tímea kisfia, Varga Zalán
Szabolcs. A kisfiú és édes-
anyja azóta már otthonuk-
ban vannak, nagy örömé-
re a kisfiú tízéves ikerpár
nôvérének és az egész csa-
ládnak.

A pályázat célja:
– A NEP-2007 pályázati rendszerhez kapcso-

lódva vissza nem térítendŒ támogatást biz-
tosítása Sopron Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén lévŒ lakások energetikai
korszerısítéséhez

• az állami támogatások kiegészítéseként,
• illetve az állami forráshiányt pótolva, a for-

ráshiány miatt elutasított, de mind formai-
lag, mind tartalmilag megfelelŒ pályázatok
megvalósításához.

A pályázat által támogatható 
tevékenységek köre:
• A tevékenységek köre megegyezik a Gazda-

sági és Közlekedési Minisztérium által meg-
jelentetett NEP-2007 kódszámú pályázati
felhívással.

A rendelkezésre álló forrás:
• A pályázat meghirdetésekor a fenti támoga-

tási célra rendelkezésre álló önkormányza-
ti keretösszeg 5 millió Ft.

Az elnyerhetŒ támogatás mértéke:
• A vissza nem térítendŒ támogatás mértéke

a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de la-
kásonként legfeljebb 265 eFt. A támogatás
utófinanszírozású, elŒleg nem biztosítható.

A pályázók köre:
– Mindazon természetes személyek, lakásszö-

vetkezetek, társasházak pályázhatnak, akik
• Sopron város közigazgatási területén lakás-

tulajdonnal és állandó bejelentett lakcímmel
rendelkeznek,

• a NEP-2007 pályázati felhívásra támogatá-
si kérelmet nyújtottak be és az befogadás-
ra került.

A pályázat benyújtásának módja,
helye és határideje:
• A pályázati dokumentációt zárt borítékban,

postai úton vagy személyesen kell eljuttat-
ni az alábbi címre: Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Sopron, FŒ tér 1., ll.
em., Városüzemeltetési Iroda

• A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kód-
számát (NEP-2007), a pályázó nevét, címét
és a pályázattal érintett épület címét.

• A pályázat benyújtása folyamatos, de az
Önkormányzat fenntartja magának azt a
jogot, hogy a pályázati keret kimerülése ese-
tén a pályázatok befogadását a polgármes-
ter felfüggessze.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet 

az 1994 elŒtt hagyományos technológiával épült lakóingatlanok 

energiamegtakarítást eredményezŒ, valamint 
a lakossági megújuló energiafelhasználás növelését segítŒ 

beruházások támogatására.

A pályázattal kapcsolatos információk: A pályázatokkal kapcsolatos információk Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Irodán szerezhetŒk be személyesen ügyfélfogadási idŒben, ill. a 99/515-282 számon.
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Büszke apa a lányaival.
Joggal büszke. Babos

Zsuzsanna és Babos Tímea
neve jól cseng a teniszvilág-

ban. Nagyon jól. A Babos-
család itt él Sopronban, 

s a rengeteg élményüket,
érmüket is itt ôrzik, ebben 

a városban. De az apa
nemcsak büszke, szerény is.

Ezúttal sem csak a sikerekrôl
vallott – annál többrôl: 

a sport és a család 
szeretetérôl (is).

– Mint annyi minden az
életben, ez is a véletlenek
mûve. Fertôzô májgyulladá-
somat követôen mozgásigé-
nyemet kielégítendô édes-
apám barátjától, Conrad Kál-
mántól – az ô neve ma már fo-
galom a soproni teniszkróni-
kában – kaptam egy tenisz-
ütôt. A ház falára vertem a
kopott labdát, tetszett, hogy a
visszapattanót idônként el is
találom. A lényeg az volt,
hogy tudtam mozogni, hisz az
orvosok a sporttól eltiltottak.
Egy alkalommal aztán már

kimehettem az SVSE-tenisz-
pályára is – egyszerûen ott
ragadtam. Soha nem bántam
meg, nemcsak sportsikereim,
sôt, elsôsorban nem emiatt,
hanem amit ezenkívül kap-
tam a sporttól, ezen belül is
a tenisztôl. És itt elsôsorban
most két lányomról, Zsuzsi-
ról és Timirôl van szó, akik,
hogy úgy mondjam, majd-
hogynem teniszütôre szület-
tek… Fel sem merült, hogy a
sportot csak tévén keresztül
élvezzék, vagy netán más
sportágat válasszanak.

– Zsuzsi az Egyesült Álla-
mokban, a Berkeley Egyete-
men sportösztöndíjas egye-
temi hallgató. Az, hogy ebbe
a státuszba, az USA egyik leg-
híresebb egyetemére beke-
rülhessen valaki, két dolog
szükségeltetik: okosnak és ki-
váló sportolónak kell lennie
– büszke vagyok Zsuzsira.

– Timi úszónak indult, ért
is el szép sikereket, a vitrin-
jében úszóérmek is sorakoz-
nak, miközben egyszer-egy-
szer teniszedzésre is elment.
Egy alkalommal Zsuzsival
hosszabb versenykörúton
voltunk a Távol-Keleten, és
mire hazaértünk, Timi már
nem volt úszó, úgy döntött, ô
jobban szereti a teniszt. Ma
már vele járom a világot,
évente közel öt hónapot va-
gyunk távol Soprontól, de ez
még csak a kezdet, hiába, ez

egy ilyen sportág… Ennek fe-
leségem, Zsuzsa idônként
örül is, ilyenkor, ahogy ô
mondja, van legalább egy kis
nyugalma… Persze ez inkább
csak vicc, hisz nagy teher
hárul rá, ilyenkor neki kell
vinnie a család ügyes-bajos
dolgait. Cseréljünk, mondom
idônként, hisz a pálya mel-
lett lenni szerintem nehe-
zebb, mint idehaza várni az
eredményeket.

– Idén olyan rossz évünk
már nem lehet, van egy EB-
ezüstérmünk, és Timi máso-
dik helyen áll korosztályá-
ban az európai ranglistán.
Elkiabálni semmit nem sze-
retnék, nagy versenyek van-
nak még elôttünk – hosszú és
forró lesz még nemcsak a
nyár, hanem az egész ver-
senyidény…

Lejegyezte: Pluzsik Tamás

BABOS TÍMEA

• tizenkétszeres
korosztályos ma-
gyar bajnok

• második az euró-
pai korosztályos
ranglistán

• legjobb négyben
az európai mes-
terek tornáján

• harmadik az év
játékosa válasz-
táson Európában

• az év utánpótlás-
játékosa

• EB-aranyérmes
csapatban 2005-
ben

• EB-ezüstérmes
csapatban 2007-
ben

• a Magyar Köztár-
saság Jó tanuló-
Jó sportoló-díj ki-
tüntetettje

BABOS CSABA – született: 1959. június 19.

• Sopron sokszoros bajnoka
• többszörös megyei, területi

bajnok
• egyéniben, párosban több al-

kalommal vidékbajnok

• 1985-ben nyolc között a ma-
gyar bajnokságban

• éveken át az SVSE elsô számú
játékosa, szuperligás csapat-
tag

BABOS ZSUZSA

• hétszeres korosz-
tályos magyar
bajnok

• legjobb tízben az
európai korosztá-
lyos ranglistán

• 17. a junior világ-
ranglistán

• 417. egyéniben,
360. párosban a
WTA világrang-
listán

• hat junior Grand
Slam

• kétszeres Európa
-bajnok ezüstér-
mes csapatban  

• világkupa harma-
dik helyezett

• az USA egyéni
egyetemi bajno-
ka 2006-ban

• Jó tanuló-Jó spor-
toló-díj

született: 1985. február 23. született: 1993. május 10.

Egy rém sportos család
– AVAGY BABOS CSABA A TENISZRÔL ÉS A CSALÁDRÓL

sportos
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Maradjunk is a diákolim-
piáknál! Az iskola színeit
képviselni fôleg kisebb kor-
ban talán még egészen mást
jelent, mint klubszínekben
játszani. Ha egy-egy iskola
valamelyik csapata eljut –
mondjuk – az országos dön-
tôig, az már téma az intéz-
ményben, ott a kosaras pa-
lánták az egész iskolának di-
csôséget, hírnevet, elismert-
séget szerezhetnek. Emel-
lett az iskolákban a sport egy
nagyon jó kiugrási lehetô-
ség, ennek révén válhatnak
azon a szinten – ha úgy tet-
szik – sztárokká egyszerû
„halandó” diáktársaik sze-
mében, kerülhetnek a figye-
lem középpontjába. 

Nos, a soproni iskolák na-
gyon kitettek magukért ko-
sárlabdában a diákolimpiá-
kon a különbözô korosztá-
lyokban. Lapzártakor kaptuk
a hírt, hogy Miskolcon, a III.
korcsoport versengésében a
lányoknál a Hunyadi János
Evangelikus Óvoda és Általá-
nos Iskola csapata lett a leg-

jobb, s nyerte meg a vakáció
elsô napjaiban zajló diák-
olimpiai döntôt. Ugyanebben
a korcsoportban ugyanezen
intézmény fiúegyüttese az 5.
helyen zárt, némi balszeren-
csével, ugyanis a csoportjuk-
ból az elsô két helyen tovább-
jutó együttes vívta a döntôt,
szerencsésebb sorsolás, cso-
portbeosztás esetén még elô-
rébb végezhettek volna. 

Egy korcsoporttal feljebb
szintén kitett magáért a Hu-
nyadi leánycsapata, amely
Mezôberényben szerzett
bronzérmet. A középiskolá-

soknál, az 5. korcsoportban
Sopron rendezte mind a
leány-, mind a fiúdöntôt. A
lányoknál szép soproni siker
született, a Berzsenyi Dáni-
el Evangelikus Gimnázium
(Líceum) csapata diadalmas-
kodott hazai környezetben.
A legnagyobb rivális, Cegléd
csapatát két alkalommal, a
csoportban, majd a döntô-
ben – ez utóbbin hihetetlen
izgalmak közepette 70–68-ra
– is legyôzte Horváthné Hart-
mann Rita és Horváth József
együttese. Ami a siker érté-
két növeli: hazai pályán esé-
lyes csapatként vágtak neki
a soproniak a döntô sorozat-
nak. Ilyen helyzetben, fôleg
hazai környezetben azért
nem kis nyomás nehezedhet
a játékosokra, de ôk túltet-
ték magukat ezen, s nyerni
tudtak!

Egyetemi szinten fiú vo-
nalon szerepeltek kitûnôen a
soproniak. A Nyugat-Magyar-
országi Egyetem a SMAFC
NB I B-s csapatára épülô gár-
dája azok után, hogy kihar-
colta a négyes döntôbe ju-

tást, Debrecenben ezüstér-
mes lett. 

Összefoglalva tehát a sop-
roni iskolák csapatainak a
kosaras diákolimpiákon elért
eredményeit egy régi áruhá-
zi reklámszlogennel lehetne
jellemezni: minden szinten
szinte minden. 

Ami az egyetemi csapatot
illeti, ôk tanulás mellett a
SMAFC-ban amatôr együttes-
ként jó pár profi vagy félprofi
gárdát megelôzve a dicsére-
tes harmadik helyet szerez-
ték meg az NB I B-ben. Hogy
a többi, most a diákolimpi-
án sikeresen szerepelt isko-
lai csapatok játékosainak mi
lesz a sorsuk a jövôben, az
rajtuk is, de nemcsak rajtuk
múlik, hanem a szakembere-
ken: miként nevelik, képezik
ôket, s készítik föl esetlege-
sen magasabb szintû felada-
tokra, akár iskolai, akár klub-
szinten. Mert azért nekik, si-
kereik ellenére még igazán
van mit tanulniuk. Úgy az is-
kolapadban, mint a kosárlab-
dapályán! 

Botár László

siker a diákolimpián
Kosárlabda:Kosárlabda:

Sopron kosaras város!
Ezt nemcsak a felnôtt nôi

együttes, az MKB-Eurolea-
sing bajnoki címe és

kupagyôzelme támasztja
alá, hanem az utánpótlás-
csapatoknak korosztályos

versenyeken, valamint a
soproni iskolák kosaras

fiainak, lányainak a
diákolimpiákon elért

eredményei is bizonyítják.
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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: Orsolya-iskola, volt csillagvizsgáló, nyertese: Módli
Jánosné (S., IV. László k. u.). Nyereményét, a Sudoku-könyvet átvehe-
ti a Kisalföld Médiaközpontban (Frankenburg u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK…
Igen, unokáink is látni fogják, hogy mit nem láthatnak! Egy üres
alapzat, egy meghajlított szögvasdarab – mindössze ennyi ma-
radt Tompa Mihály szobrából, melyet a mûvészet oltárán oly
sokat áldozó Káspár Hermina és Terézia állíttatott. Talán szeren-
cse, hogy amire a vandalizmus már ily fokra hágott, azt ôk már
nem élhették meg … (pluzsik)
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