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A Páneurópai Piknik

Sopron 1996-ban volt a já-
tékok rendezôje és 1988 óta
tagja a Gyermekjátékok Szö-
vetségének. A nemzetközi
sportversenynek – amelyen
a részvételi feltételek egyi-
ke, hogy az adott város szer-
vezést vállaljon – állandó
résztvevôje Szombathely és
Sopron.

– Alapsportágak között az
atlétika és az úszás szerepel
– mondta el Abdai Géza alpol-
gármester –, a továbbiakban
a rendezô városon múlik,
hogy még milyen sportágak-
ban kíván versenyzési lehetô-
séget adni.

Általában atlétika, tollas-
labda, úszás, nôi labdarúgás,
kosárlabda, kézilabda, röp-
labda, tenisz szerepel a pa-
lettán. A soproni sportolók –
az 1992–95 között született fi-
atalok – atlétikában, dzsúdó-
ban, nôi labdarúgásban és
tollaslabdában neveztek be
az idei versenybe. Dzsúdó-
ban egy harmadik és egy ötö-
dik helyezést értünk el, a
leány labdarúgásban negye-
dik helyen végeztek a sopro-
niak, de nem is az eredmény

számít – teszi hozzá az alpol-
gármester, hanem egyrészt
az, hogy a nemzetközi meg-
jelenésekkel jutalmazni
lehet azokat, akik valamely
sportágban már elértek ered-
ményeket, de nem kerülhet-
tek reflektorfénybe. Másrészt
az összetartozás érzését is
erôsíthetjük a közösségi
programokon való részvétel-
lel, és a sportolók további ön-
bizalmat is nyerhetnek a
nemzetközi mezônnyel való
megmérettetésben. Fontos
az is, hogy Sopron hírnevét
viszik fiataljaink a világba.
Az csak természetes, hogy a
jó teljesítményre ugyanúgy,
mint a versenyben való tisz-
tességes helytállásra és egy-
általán a megmérettetés vál-
lalására mindig is büszkék
lehetünk.

Rákóczi József, a polgár-
mesteri hivatal sportfelügye-
lôje elmondta: a részvételi
költségek egyharmadát az ön-
kormányzat teremti elô, egy-
harmadát a szülô fizeti, egy-
harmadát pedig a sportegye-
sület.

(BTÉ)

Jó hírünket vitték
az óceánon túlra

KKöözzeell  kkéétt  éévvttiizzeedd  tteelltt  eell  aa  nneevveezzeetteess  ––  mmáárraa  ttöörrttéénneellmmii  lléépp--
ttéékkûûvvéé  vváálltt  ––  PPáánneeuurróóppaaii  PPiikknniikk  óóttaa..  MMiinntt  eeggyykkoorrii  sszzeerr--
vveezzôô  aazz  éévvffoorrdduullóóhhoozz  kköözzeelleeddvvee  ggoonnddoollaattbbaann  mmiinnddiigg  ffeell--
iiddéézzeemm  aazz  aakkkkoorr  ttöörrttéénntteekkeett..  EEnnggeeddjjéékk  mmeegg,,  hhooggyy  eemmlléé--
kkeeiimmeett  mmoosstt  ÖÖnnöökkkkeell  iiss  mmeeggoosssszzaamm..

11998899  aa  ccssooddáákk  eesszztteennddeejjee  vvoolltt!!  MMii,,  ssoopprroonnii  ddeemmookkrraa--
ttáákk  –– eezzaallaatttt  nneemm  ppáárrttoott  kkeellll  éérrtteennii  –– ttööbbbb  nnaaggyy  ssiikkeerrûû
rreennddeezzvvéénnyyeenn  ffeellbbuuzzdduullvvaa  ddeebbrreecceennii  bbaarrááttaaiinnkk  mmeeggkkee--
rreesséésséérree  eeggyy  nnaaggyysszzaabbáássúú  öörröömmüünnnneeppeett  aakkaarrttuunnkk  sszzeerr--
vveezznnii  aa  vvaassffüüggggöönnyy  hheellyyéénn..  EEzzéérrtt  vváállaasszzttoottttuukk  aa  rreennddeezz--
vvéénnyy  sszzllooggeennjjéénneekk  aa  „„BBoonnttssdd  ééss  vviidddd””  jjeellmmoonnddaattoott..  MMáássiikk
ccéélluunnkk  aa  hhaattáárrnnyyiittááss  vvoolltt,,  aa  bbeellüüggyymmiinniisszztteerrnneekk  kkoorráább--
bbaann  íírrtt  kköövveetteellééssüünnkkbbeenn  aazztt  kkéérrttüükk,,  hhooggyy  „„nnyyiissssuunnkk
kkaappuutt  aazzoonn  hhaattáárrááttkkeellôôhheellyyeekkeenn,,  aahhooll  eeggyykkoorr  aa  kkéétt  oorr--
sszzáágg  ppoollggáárraaii  kköözzöötttt  vviirráággzzóó  kkaappccssoollaatt  vvoolltt””..

AAzz  eennggeeddééllyyeekk  mmeeggsszzeerrzzééssee  uuttáánn  mmaaggyyaarr  ééss  nnéémmeett
nnyyeellvvûû  ttéérrkkééppppeell  eellllááttootttt  mmeegghhíívvóókkkkaall  hhiirrddeettttüükk  rreenn--
ddeezzvvéénnyyüünnkkeett,,  aammeellyynneekk  hhíírree  ccssaakkhhaammaarr  eelljjuuttootttt  aa  hhaa--
zzáánnkkbbaann  üüddüüllôô  kkeelleett--nnéémmeett  ppoollggáárrookkhhoozz,,  aakkiikk  ccssaappaa--
ttoossttuull  éérrkkeezztteekk  iiddee,,  ééss  ddéélluuttáánn  33--kkoorr  ppiillllaannaattookk  aallaatttt  áátt--
ttöörrttéékk  aa  hhaattáárrtt..  HHooggyy  eezz  aa  hheellyy  eemmlléékkhheellyy  ééss  nneemm  kkeeggyy--
hheellyy  lleetttt,,  kköösszzöönnhheettôô  aazzookknnaakk  aa  bbááttoorr  hhaattáárrôôrröökknneekk,,
aakkiikk  aa  ffeeggyyvveerrhhaasszznnáállaatt  hheellyyeetttt  iinnkkáábbbb  sseeggíítteettttéékk  aa  mmee--
nneekküüllôôkkeett,,  ppééllddááuull  aazz  eellssooddoorrtt  ggyyeerrmmeekkeett  aa  kkééttssééggbbeeeesseetttt
aannyyaa  uuttáánn  vviittttéékk..  AAzz  iitttt  kkéésszzüülltt  kkééppeekk  ppiillllaannaattookk  aallaatttt
bbeejjáárrttáákk  aa  vviilláággoott  ééss  vviisssszzaaffoorrddíítthhaattaattllaannnnáá  tteettttéékk  aa
kkeelleett--eeuurróóppaaii  vváállttoozzáássookkaatt..

BBáárr  mmáássnnaapp  aa  MMaaggyyaarr  KKoorrmmáánnyy  mméégg  aa  mmuunnkkáássôôrrsséé--
ggeett  iiss  sseeggííttssééggüüll  hhíívvttaa,,  hhooggyy  SSoopprroonn  kköörrnnyyéékkéérrôôll  kkiivveerrjjee
aa  kkeelleett--nnéémmeetteekkeett,,  sszzeerreennccsséérree  aazzoonnbbaann  sszzeepptteemmbbeerr  1100--
éénn  mmáárr  ôôkk  iiss  EEuurróóppáátt  vváállaasszzttoottttáákk,,  ééss  hhiivvaattaalloossaann  iiss  kkii--
nnyyiittoottttáákk  aa  hhaattáárrtt..

MMiinnddmmááiigg  mmeegg  vvaaggyyookk  ggyyôôzzôôddvvee  aarrrróóll,,  hhooggyy  aa  PPáánn--
eeuurróóppaaii  PPiikknniikk  ssppoonnttáánn  aakkcciióó,,  iiggaazzii  cciivviill  kkuurráázzssii  vvoolltt..  AAzz
éévveekk  mmúúlláássáávvaall  aazzoonnbbaann  ffaakkuullttaattíívvvváá  vváálliikk  aazz  eemmlléékkee--
zzééss..  MMaa  mmáárr  eeggyyrree  ttööbbbb  sszzeerrvveezzeett  ééss  sszzeemmééllyy  vvaalllljjaa  mmaa--
ggááéénnaakk,,  iiggaazzoollvvaa  aa  mmoonnddáásstt,,  hhooggyy  aa  „„bbaallssiikkeerr  áárrvvaaggyyee--
rreekk,,  aa  ssiikkeerrnneekk  eezzeerr  aannyyjjaa  vvaann””..

SSoopprroonnii  ppoollggáárrkkéénntt  bbüüsszzkkee  vvaaggyyookk  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  vviilláágg--
bbaann  jjáárrvvaa  aa  hhaattáárrnnyyiittáásstt  SSoopprroonnnnaall  aazzoonnoossííttjjáákk..  KKöö--
sszzöönnhheettôô  eezz  aa  hháárroomm  ffööllddrréésszz  ttíízz  oorrsszzáággáánnaakk  sszzáázz  vváárroo--
ssáábbaann  mmeeggttaarrttootttt  kkiiáállllííttáássnnaakk  ééss  mmééddiiaasszzeerreeppllééssnneekk..

AAzz  iiggaazzii  öörröömm  vviisszzoonntt  aazz,,  hhooggyy  aa  ssoopprroonniiaakk  iiss  eeggyyrree  iinn--
kkáábbbb  ssaajjááttjjuukknnaakk  éérrzziikk  aa  ppiikknniikkeett..  BBiizzoonnyyííttjjaa  eezztt  aa  vváárrooss
ttöörrttéénneellmméénneekk  hháárroomm  lleeggffoonnttoossaabbbb  eesseemméénnyyéétt  mmeeggöörröö--
kkííttôô  hhûûssééggkkúútt  nnôôii  aallaakkjjaa,,  vvaallaammiinntt  aa  mmoosstt  ffoorrmmáállóóddóó  ááll--
llaannddóó  kkiiáállllííttááss  aa  RReejjppááll--hháázzbbaann.. Dr. Magas László

Reykjavikban, Izland fôvárosában rendezték meg a 41.
Nemzetközi Gyermekjátékokat. A rendezvényen 37 ország

64 városa között Sopron 24 fôs küldöttséggel vett részt.
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A köztisztviselôk napja alkalmából dr. Simon István alpol-
gármester és dr. Dobos József jegyzô köszöntötték a polgár-
mesteri hivatal köztisztviselôit. Dr. Simon István köszöntô-
jében méltatta a közigazgatást és az ott dolgozókat, az igaz-
gatási munka és a munkatársak meghatározó fontosságát. Az
ünnepségen átadták a kitüntetetteknek a Sopron közigazga-
tásáért okleveleket. A hagyományoknak megfelelôen az idei
Thurner-gyûrû birtokosát is ünnepélyes keretek között hir-
dették ki: ezúttal Maráz Lászlóné vezetô fôtanácsos, számvi-
teli és vagyonnyilvántartási csoportvezetô vehette át a ran-
gos elismerést.  ��

MARÁZ LÁSZLÓNÉ DR. SIMON ISTVÁN ALPOLGÁRMESTERREL ÉS DR. DOBOS JÓZSEF JEGYZÔVEL
MEGKOSZORÚZTA A VÁROSHÁZA ELÔTT ÁLLÓ THURNER-SZOBROT.

Szent László-ünnepet tar-
tott a Határôr Nyugdíjasok
Soproni Egyesülete. Az ese-
ményen dr. Simon István al-
polgármester emlékeztetett
arra, hogy Szent László, a lo-
vagkirály példája azokat a
több mint ezeréves magyar
katonai hagyományokat
idézi, amelyek az elôdök vi-
tézségét, hazaszeretetét, el-
kötelezettségét, bajtársiassá-
gát állítják például a mának,
és amely hagyománynak a
folytatói a határôrök, az or-
szágot védôk. Kovács János
nyugállományú határôr alez-
redes, az egyesület elnöke
beszámolt az egyesület el-
múlt évének tevékenységé-
rôl és a jövôbeni terveket is
ismertette, amelyek között
szerepelt az osztrák társegye-
sülettel aláírt megállapodás-
ban foglaltak szerinti prog-
ramok szervezése. ��

Szent László 
példája

Átadták az utat, a parko-
lókat a Fenyô téri iskola kör-
nyékén. A környékbeli szü-
lôk, az iskola és az ott lakók
kérésére megépült az iskola
mögötti út, parkolókat alakí-
tottak ki és parkosították a
környezetet. Az avatón dr.
Fodor Tamás polgármester el-
mondta, a városvezetés egyik
fô feladata az a szolgálat,
amellyel igyekszik kielégíte-
ni a jogos lakossági igénye-
ket, hogy a város szebbé, a la-
kókörnyezet élhetôbbé vál-
jon. Barilichné Tóth Rita isko-
laigazgató hangsúlyozta: az
iskola pedagógia programja-
inak célkitûzéseihez jól il-
leszkedik a környezetszépí-
tés, amely a jövô nemzedék
szépre, rendre nevelését szol-
gálja. ��

Dicséretes, követésre mél-
tó és példaértékû annak a
nyolc fiatalnak a tenni akará-
sa, sportteljesítménye, akik a
soproni Fô térrôl startoltak
és a kilencnapos országkerü-
lô jótékonysági kerékpártúra
1540 kilométerének megté-
telét követôen a bevételt a
Komédiás Magyar Integrált
Színház (KOMISZ) támogatá-
sára ajánlották fel. A résztve-
vôk: Miklós Ágnes, Hegyi Esz-
ter, Garay György, Lukácsi

György, Mikó András, Hôfer
András, Kovács Gergely és
Nándorhegyi Szabolcs. ,,A kez-
deményezés ráirányította a
figyelmet a civil szervezetek-
ben rejlô tartalékokra is,
amelyeknek a társadalom
gondjainak megoldásában
való szerepvállalását a sopro-
ni önkormányzat továbbra is
támogatja” – mondta Abdai
Géza alpolgármester, aki a vá-
rosházán is köszöntötte a fi-
atalokat. ��

Sporttal a sérültek integrációjáért

Környezetszépítés

Köztisztviselôk napja

FOTÓ: TÓTH ÉVA

FOTÓ: TÓTH ÉVA
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Bérlakások lesznek
Dr. Simon István gazdasági

alpolgármester és Abdai Géza
szociális ügyekért felelôs al-
polgármester dr. Komornoki
László vezérigazgató vezeté-
sével, a városházi szakembe-
rekbôl álló munkacsoport
mintegy 40 üres, önkormány-

zati tulajdonú – komfortos,
félkomfortos és összkomfor-
tos – lakást tekintett meg. A
felújításra szoruló ingatlanok
mûszaki állapotát, a szüksé-
ges felújítások költségeit a
Sopron Holding szakemberei
felmérik, ezt követôen az ön-

kormányzat szociális rend-
szerén keresztül meghirde-
tik a lakások bérleti jogát. A
pályázat elnyerésének egyik
fontos tényezôje lesz, hogy a
leendô bérlô vállalja a felújí-
tási munkák elvégzését vagy
elvégeztetését. ��

Fúvószenekarok fesztiválja
A jubiláló 50. SÜH egyik ran-

gos eseménye a XIII. Nemzetkö-
zi Fúvószenekari Fesztivál volt,
amelynek kezdô dallamai a
résztvevô fúvósok közös elôa-
dásában dr. Fodor Tamás kar-
mesterpálcájának intésére
csendültek fel a Fô téren. Tör-
téneti áttekintésében Sopron
polgármestere szólt arról, hogy
a mohácsi vész után Budáról
Sopronba menekülô udvari to-
ronyzenészek várostoronybéli
szolgálata óta hangzottak fel fú-
vósmelódiák, kürtjelek. ��

Harmadik alkalommal
rendeztek kelta ünnepet a
Várhelyen. Több mint ezren
látogattak el a rendezvény-
re, amelyen többek között a
Szürke Falka hagyományôr-
zôk harci bemutatója, a kelta
mesemondó, íjászok, ír
sztepptáncosok, az ÉDAÍN
együttes és megannyi színes,
szórakoztató program idézte
a kelta világot. ��

Az 1945 márciusi bombá-
zás során elpusztult neológ
zsinagóga emléktábláját avat-
ta fel Radnóti Zoltán rabbi a
helyi katolikus, református
és evangélikus egyház képvi-
selôinek részvételével. A kép-
zômûvészeti alkotás, amely
Kutas László szobrászmûvész
mûve, megemlékezik Pollák
Miksa történettudósról, a neo-
lóg zsinagóga elsô és utolsó
rabbijáról. 

Az emléktábla avatását
követôen bemutatták a
tudós rabbinak a soproni
zsidóság történetérôl szóló
munkájának fakszimile ki-
adását. A kötetet a Szép Sop-
ronunk Kiadó Kft. jelentet-
te meg. ��

Emléktáblát avattak

FOTÓ: TÓTH ÉVA

FOTÓ: PLUZSIK

Kelta
ünnep
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Gyôr-Moson-Sopron me-
gye legjobb vörösbora 2007
címet Princzes Ferenc és csa-

ládja nyerte a 2003-as évjára-
tú cabernet sauvignon borá-
val, a megye legjobb fehérbo-
ra 2007 címet dr. Vaszari Lász-
ló kapta a 2003-as évjáratú
chardonnay borával. Az idei,
Pannonhalmán megrende-
zett megyei borversenyre 110
féle bort neveztek be. 

A díjat Firtl Mátyás, a me-
gyei közgyûlés alelnöke,
Sopron országgyûlési képvi-
selôje adta át Princzes Fe-
rencnek. ,,A jó bor a hírne-
vünket, kultúránkat viszi a
világba, mint ahogyan a hely-
ben kínált jó bor, mintegy
kézenfogva az idegent, mu-
tatja be a tájat, a történel-
met, a bort és a gazdáját” –
fogalmazott Firtl Mátyás. ��
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A gondozatlan bel- és kül-
területi ingatlanokkal kap-
csolatos helyzetrôl, a szüksé-
ges intézkedésekrôl és teen-
dôkrôl tartottak tanácskozást
a soproni városházán dr.
Simon István kezdeményezé-
sére. Az alpolgármester
hangsúlyozta, a gyomnövé-
nyek irtásának kötelezettsé-
gét jogszabály írja elô. A bel-
és külterületek gondozottsá-
ga egyrészt esztétikai kérdés,
másrészt növényvédelmi
szempontból fontos, harmad-
részt a pollenek allergén ha-
tása miatt egészségügyi kö-
vetkezményekkel jár. Ugyan-
akkor a klíma- és környezet-
változás következtében a fló-
raváltozással együtt új gyom-
növények megjelenését is je-
lenti. Boros Géza környezetvé-
delmi referens elmondta,
mindenkinek kötelessége a
védekezés, illetve a gyomnö-

vények irtásáról folyamato-
san kell gondoskodni.
Amennyiben ennek a köte-
lességének a tulajdonos nem
tesz eleget, úgy a hatóság bír-
ságot kell, hogy kiszabjon,
eddig ötvenszer meg is tet-
ték. Belterületen a jegyzô az
elsôfokú védelmi hatóság,
míg a külterületi ingatlanok
tekintetében a növényvédel-
mi szolgálat, illetve a földvé-

delem szempontjából a föld-
hivatal illetékes eljárni. Az
elhanyagolt szôlôsökkel kap-
csolatban a hatáskör megosz-
lik a hegyközséggel. Az
ÁNTSZ elsôdleges feladata
a koordinálás és a tájékozta-
tás, továbbá a növényvédelmi
hatósággal együtt az ÁNTSZ
is részt vesz a gyommal, par-
lagfûvel fertôzött területek
felderítésében. ��

Vizsgálják 
a Póda
Endre utcát

Felülvizsgálják a Póda
Endre utca környékén kiala-
kult helyzetet. A környék la-
kóinak jogos igénye, hogy kel-
lemes, zöld területekben gaz-
dag, élhetô környezetük le-
gyen. 2005-ben az ipari park
egy nyugati darabját úgyne-
vezett „településközpont ve-
gyes” kategóriába sorolták,
ami részben lakóövezetet,
részben egyéb funkciójú öve-
zetet jelent. Sopronnak fon-
tos a kereskedelem és a kör-
nyezetbarát ipar erôsítése is
– fejtette ki dr. Fodor Tamás
polgármester annak kapcsán,
hogy a jelenlegi városveze-
tésnek egy örökölt helyzet hi-
báinak korrigálását kell meg-
tennie, úgy, hogy az érdekek
összehangolásával a helyzet
megoldódjon. ��

PRINCZES FERENC ÁTVESZI 
A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYE 
LEGJOBB VÖRÖSBORA 2007 DÍJAT

LÁTVÁNYTÉRKÉP A VÁROSRÓL
Sopron látványtérképét jelentette meg az Escort Turist
Utazási Iroda és Könyvkiadó Ferenc Tamás képzômûvész
grafikai közremûködésével. A bemutatón elsôként dr. Fodor
Tamás polgármester ajánlotta a kiadványt az érdeklôdôk
figyelmébe. ��

Soproni a megye 
legjobb vörösbora

Parlagfû ellenParlagfû ellen
A parlagfû ellen egyetlen

megoldás létezik: ha
minden tulajdonos rendben

tartja saját ingatlanát.
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– A települések – legyen
szó városról vagy faluról – jö-
vôjének záloga a közösségek-
ben és a családokban rejlik,
akiket támogatni, segíteni
kell – mondta dr. Simon István
alpolgármester abból az al-
kalomból, hogy Budapesten
átvette a Sopronnak adomá-
nyozott „Családbarát önkor-
mányzat”-díjat. Sopron szá-
mos családbarát intézkedés

között a helyi tömegközleke-
désben ad jelentôs kedvez-
ményt a kisgyermekeket ne-
velô családoknak. Az orszá-
gos elismerést többek között
ezért is kapta a város a Nagy-
családosok Országos Egyesü-
letétôl. ��

A HÁROM KITÜNTETETT MEGYÉNKBELI
TELEPÜLÉS KÉPVISELETÉBEN: BOZSVÁRI ISTVÁN
(FERTÔSZÉPLAK), KOVÁCS JÓZSEF (TÁPSZENT-

MIKLÓS), DR. SIMON ISTVÁN (SOPRON).

Családbarát önkormányzat-
díjat kapott Sopron

Néhány hónappal ezelôtt
adták át rendeltetésének a
sörházdombi kilátót, amely
nagyon látogatottá vált nem-
csak a soproniak, hanem az
idelátogató turisták körében

is. Az öröm mellett negatív
tapasztalatok és észrevételek
is érkeztek a környéken la-
kóktól a körzet önkormány-
zati képviselôjéhez és a vá-
rosvezetéshez. A rongálások

megakadályozására, illetve a
biztonságos és mindenki szá-
mára megnyugtató jövôbeni
mûködtetés érdekében talál-
kozott a környéken lakókkal
dr. Simon István alpolgármes-

ter és Mágel Ágost önkormány-
zati képviselô, továbbá a pol-
gármesteri hivatal munkatár-
sai. A közös bejárást követô-
en keresi a város a megoldást
arra, hogy az alapvetôen
nemes és hasznos célokat
szolgáló létesítmény zavarta-
lanul és élményt nyújtóan
üzemelhessen a jövôben –
mondta el dr. Simon István. 

A lakók részérôl több ja-
vaslat is született a helyzet
kezelésére: a rendôri jelenlét
fokozása, megfelelô táblák ki-
helyezése, autósforgalom kor-
látozása, a hiányzó útszakasz
befejezése. Az alpolgármes-
ter elmondta: mintegy tízmil-
lió forintos beruházással be-
fejezik a hiányzó útszakaszt,
és a legrövidebb idôn belül
mindenképpen megoldást ta-
lálnak a lakók panaszainak
kezelésére. ��

Sörházdombi kilátóSörházdombi kilátó

Brassó–Sopron Faiparos Diáktalálkozó
Idén negyedik alkalommal tartották meg – két év kihagyás

után – a brassói Universitatea Transsilvania és a Nyugat-Ma-
gyaroszági Egyetem magyar anyanyelvû faipari mérnök hall-
gatóinak és doktoranduszainak találkozóját. A városházán
Abdai Géza alpolgármester köszöntötte a fiatalokat. A város
múltjának rövid ismertetését követôen a civitas fidelissima
nevezetességeire is felhívta a vendégek figyelmét, akiket

arra kért, hogy a város és az egyetem, az ôsi alma mater szel-
lemiségét vigyék magukkal Erdélybe. Brassó és Sopron egye-
temein hallgató faiparos diákok 2002-ben azzal a szándékkal
keresték meg egymást, hogy évente találkozzanak egymás vá-
rosával, egyetemével, betekintést nyerjenek a régió faipari
tevékenységébe, a szakmai elôrehaladás és a személyes kap-
csolatok kialakításának érdekében. ��

FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

FOTÓ: KISALFÖLD ARCHÍVUM
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MEGÚJUL A PÓCSI UTCA

Rekonstrukció

Vasutasok ünnepe
Nyereséggel zárta a 2006-os üzleti évet is a Gyôr-Sopron-

Ebenfurti Vasút Zrt. A magyar-osztrák vállalat a terveknek
megfelelôen, bizonyos tevékenységi területeken pedig azo-
kat felülmúlva teljesített – hangzott el a Hotel Sopronban ren-
dezett központi vasutasnapi ünnepségen, amelyen elismeré-
seket és jutalmakat is átadtak. ��

Elismerést és sikert ara-
tott Sopron a francia–magyar
gazdasági napokon Budapes-
ten. A város két standon mu-
tatta be kultúráját, borait,
gasztronómiáját és idegen-
forgalmi látványosságait. Dr.
Fodor Tamás polgármester 13
magyar települési önkor-
mányzat nevében köszöntöt-
te az eseményt. – A leghûsé-
gesebb város hûséges volt a
magyar királyhoz 1277-ben,
a magyar néphez 1921-ben és
az európai szellemiséghez
1989-ben. Sopron, a legnyu-

gatibb város kész arra, hogy
a jövôben kialakuló együtt-
mûködésben egyenrangú
partnerként kölcsönös elô-
nyökre törekedjen a francia
régiókkal – fogalmazott. Dr.
Fodor Tamás a Francia Köz-
társaság nagykövetével és a
Francia Gazdasági Kamara
elnökével is eszmecserét
folytatott. Ezek során jövô-
beli testvérvárosi, illetve
olyan gazdasági kapcsolatok
létrehozásáról is szó esett,
amelyekbôl Sopron egyértel-
mûen profitálhat. ��

Francia kapcsolat
Tómalmi bejárás
Dr. Simon István alpolgármester kezdeményezésére a Tó-
malom-fürdôn és környékén tartottak bejárást Hegedüs Lász-
lóval, a Sopron és környéke vízmû zrt. vezérigazgatójával, dr.
Komornoki Lászlóval, a Sopron Holding Zrt. vezetôjével, to-
vábbá a polgármesteri hivatal és intézményeinek szakembe-
reivel. Megvitatták a rövid távon elvégzendô teendôk mellett
a fürdô hosszú távú fejlesztési lehetôségeit is. A különleges
természeti környezetben elhelyezkedô fürdô növekvô láto-
gatottsága is indokolja, hogy a hely adottságainak minél
jobb érvényesítése, kihasználtsága érvényesüljön – mondta
dr. Simon István a közös bejárást követôen. ��

Augusztusban kezdôdnek
a munkálatok a Pócsi

utcában: az önkormányzat
és a vízmû közös beruházá-

sában vízvezeték- és szenny-
vízcsatorna-rekonstrukcióra

kerül sor.

Az önkormányzat és a Sop-
ron és Környéke Víz- és Csa-
tornamû Zrt. közös beruhá-
zásában mintegy 83 millió fo-
rintból valósulhat meg a

Pócsi utca teljes vízvezeték-
és szennyvízcsatorna-fejlesz-
tése. Erre azután kerülhet
sor, hogy sikeresen zárult a
közmû- és útépítésre kiírt pá-
lyázat. Augusztusban már
kezdôdhet is a munka –
mondta el a Közéletnek
Havas András, a fejlesztése-
kért felelôs alpolgármester.
A hat pályázó közül a Stra-
bag Zrt.-t hirdették ki gyôztes-
nek, a társaság december 20-
ig vállalta az utca felújítását,
az útépítést, a burkolati jelek
felfestését és a táblák kihe-
lyezetését is.

A Pócsi utcában eddig
nem volt szennyvízcsatorna,
a beruházás most ennek meg-
valósítását is tartalmazza.
Ezenkívül az utca új utat és
járdát is kap – azaz teljes
hosszában és széltében meg-
szépül. ��
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Hallássérült szülôk gyer-
mekeként már fiatalon is az
elesetteket, a hátrányos hely-
zetûeket szerette volna segí-
teni munkájával Nagy Tamás
MDF-es képviselô. Azokat,
akiknek szüksége van támoga-
tásra, bátorításra. Ezt teszi
ma a József Attila Gyermek-
védelmi Központ vezetôje-
ként és ezt tette a Petôfi téri
iskola pedagógusaként is.

– Tanári diplomám meg-
szerzése után a Kozmutza-is-
kola elôdjében helyezkedtem
el, ahol részben nehezen ne-
velhetô és részben sérült gye-
rekekkel foglalkoztam – em-

lékszik vissza Nagy Tamás. A
speciális iskolában töltött
évek alatt a képviselô a prob-
lémás gyerekek tanításán túl
a társadalomba történô in-
tegrációjukért dolgozott. – A
Fogyatékos Gyermekek Ok-
tatásáért Alapítvány elnöke,
a Halmozottan Sérült Gyer-
mekek Alapítványának kura-
tóriumi tagja vagyok, folya-
matosan támogattam a Gólya
Gyermekvédô Alapítványt is,
és tagja vagyok a Lions Club
soproni szervezetének. Azért
tartom fontosnak, hogy segít-
sem a hátrányos helyzetben
élôket, mert ma Magyaror-

szágon sajnos sokan nem ké-
pesek a saját erejükbôl szin-
te egy családot sem fenntar-
tani, a beteg gyermek nevelé-
se pedig fokozott terhet ró a
szülôkre. 

A József Attila Gyermekvé-
delmi Központban elôször az
utógondozói otthon részleg-
vezetôjeként dolgozott Nagy
Tamás, most pedig az intéz-
mény vezetôje. – Százharminc
gyerekrôl gondoskodunk, pró-
báljuk pótolni a pótolhatat-
lant: a szülôi hátteret. Nekik
nem adatott meg a szeretô és
gondoskodó család, de én azt
szeretném, hogy mindennap-
jaik egyre inkább a családi
közegre hasonlítsanak. Az „is-
kolarendszerû” nevelés he-
lyett például kisebb, tízfôs
csoportok kialakítását tûztem
ki célul. Ezenkívül szabad-
idôs tevékenységeket, nyara-
lást szervezünk számukra,
most éppen Olaszországból
kaptam képeslapot az egyik
csoporttól. A gyermekvédel-
mi központ vezetése nem si-
kerorientált foglalkozás, de
ha százból tíz gyereken tu-
dunk segíteni a gondoskodá-
sunkkal és odafigyelésünk-
kel, akkor már eredményes a
tevékenységünk.

Nagy Tamás aktív részese
volt a soproni rendszervál-
tásnak is. – A barátság szá-
momra pártállástól függet-
lenül megmaradt az akkori
demokratikus ellenzékiek-
kel – teszi hozzá Nagy Tamás.
– Jó lenne, ha országos szin-
ten is hasonló gondolkodás-
mód válna elfogadottá. Az
aktív politizálást 2004-ben
kezdtem el az MDF színei-
ben, azzal a céllal, hogy erôs

csapatot létrehozva dolgoz-
hassak a soproniakért, és úgy
érzem, ez sikerült is. Felosz-
tottuk magunk között a kü-
lönbözô szakterületeket, és
mára egy közel hetvenfôs,
lelkes, tevékeny közösség
alakult ki, akikre mindig szá-

míthatok. Egyelôre „egye-
dül” vagyok a közgyûlésben,
de a kiváló háttérnek – a csa-
patnak – köszönhetôen bíz-
hatok abban, hogy a követ-
kezôben már nagyobb szám-
ban, önálló frakcióként dol-
gozhat az MDF. C. V.

Tigrisekkel

A képviselô a gyereklelkek mellett a fizikumukat is szívesen „erô-
síti”, 1996-ban ô indította el kilenc taggal a Soproni Tigrisek
Sportegyesületet, mely tavaly már 240 tagot számlált. A kitartás
gyümölcsözô volt, hiszen a Tigrisek az ország egyik legsikere-
sebb kosárlabdautánpótlás-klubjává nôtte ki magát. De Nagy
Tamás nevéhez fûzôdik – a sikerek éveiben – az SKC kosárlabda-
klub elnöklése is. – Amikor a sportcentrum igazgatójává nevez-
tek ki, kézenfekvô volt, hogy részt vállaljak a kosárlabdacsapat mun-
kájában. Elôször intézô, majd technikai vezetô, késôbb elnök let-
tem az SKC-nál. 1994-ben már telt ház elôtt játszott a csapat, és
büszkeség tölt el, hogy a klub a bajnokságban a legjobb négy közé
is bejutott. Az aktív sport számomra még nem teljesen a múlté;
a barátokkal 20 éve a városi bajnokságban és a streetball verse-
nyeken is elindulunk. Pár évvel ezelôtt a felnôtt kategóriát a mi,
a gyerek korcsoportot pedig fiam csapata nyerte meg, ez egy
apának kimagasló sportsiker.

Kell egy csapat!
A gyermekotthon vezetôjeként, beteg gyermekeket

segítô alapítványok támogatójaként Nagy Tamás szociális
érzékenységérôl tesz tanúbizonyságot. Tevékenysége során

mindig a csapatmunkát részesíti elônyben, legyen szó
munkáról, politikáról vagy sportról.

FOTÓ: MAGASI
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A természet szeretete, a
kertgondozás kifinomult

kultúrája belengi az otthon
légkörét. Pongrácz Attila

bevallása szerint innen
meríti a küzdelmekhez

elegendô erôt. Márpedig
erre szüksége is van, hiszen
a nap szinte tizenkét órájá-
ban biztosítási szakember-

ként, képviselôként és
számos gazdasági jellegû

bizottság tagjaként is helyt
kell állnia. A Kurucdomb és

környéke kiváltképp sok
teendôvel látja el a fideszes

városatyát.

– Pécsett születtem, a kö-
zépiskolát Mohácson végez-
tem, ezt követôen Keszthe-
lyen alapoztam meg mezôgaz-
dasági ismereteimet az ag-
rártudományi egyetemen.
Mivel azonban már három év-
tized ideköt Sopronhoz, szá-
momra ez a város jelenti az
otthont, a családot, az önmeg-
valósítást. Igaz, itt éltem meg
pályám legnagyobb krízisét
is, amikor két évvel ezelôtt
meg kellett válnom a növény-
védelmi szolgálattól, de si-
került talpra állnom, és most
egy teljesen más területen,
biztosítási szakemberként

dolgozom – mondja el beveze-
tôjében a tizedik választóke-
rület fideszes képviselôje.

A további részletekbôl
aztán megtudjuk, hogy hosz-
szú éveket töltött a soproni
Dózsa-téeszben és Balfon is
növényvédelmi felügyelô-
ként. Ezért is meglepô, hogy
rövid idôn belül egy teljesen
új területen, a biztosítási
szakmában ért el sikereket,
sôt mi több, az idén az ország
ötödik legjobb üzletkötôjé-
nek címét is megszerezte. Te-
hetségét gyorsan felfedezték
a képviselô-testületben is. A
gazdasági bizottság tagjává
választották, de részt vesz a
Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Munkaügyi Tanács a Nyu-
gat-Pannon Fejlesztési Zrt.
munkájában is.

– Nem tagadom, hogy hi-
ányzik az eredeti szakmám
is, de a ház mögötti kiskert-
ben kiélhetem mezôgazdász
adottságaimat is. Dísznövé-
nyeket ápolok, különleges
cserjéket nevelek, de talán a
legbüszkébb mandulafáimra
vagyok. Olyan helyet talál-
tam nekik a családi házunk
keleti oldalán, ahol teljes vé-
delmet élveznek a hideg téli
szelek ellen. Meg is hálálják
a gondoskodást. Csodálato-
san szépek és nagyon jól
nônek – büszkélkedik a
gazda. Értô szemekkel díjaz-

za a kertet a háziasszony, Ma-
rika is, aki ugyancsak a keszt-
helyi Georgikonban végzett.
Idôsebb lányuk, Nóra rövid
politikai pályafutása után
ugyancsak az üzleti szférá-
ban találta meg számítását.
Húga, Vanda a Debreceni Or-
vostudományi Egyetem má-

sodéves hallgatója, jelenleg
csak ô lakik együtt szüleivel
a soproni családi fészekben.
No meg Böcko és Szerafin, a
két házi macska, akiknek
minden kényeztetés kijár a
Pongrácz-család részérôl.

Kuntz Zoltán

A képviselôség új fajta kihívás

– A képviselôség természetesen új fajta kihívás volt számomra, de
mivel sok tapasztalatot szereztem az emberi kapcsolatokról, azt hi-
szem, jól tudom azt kamatoztatni a mindennapi életben. Sok em-
bert ismerek, meg is keresnek sokan. Akad olyan hétvége, amikor
harmincan is befészkeljük magunkat a kertbe. Grillezünk, szalonnát
sütünk, beszélgetünk. Ez a városrész amúgy is sokra becsüli az ilyen
jellegû közösségi életet. Küzdô típusnak tartom magam. Egy-egy fel-
adatnak - ha egy kis esély is van a megoldására – szeretek minél

elôbb nekilátni. Nyitott fül és nyitott szív nélkül azonban az ember
semmire sem jutna. Ezért is szeretek elbeszélgetni az idôsebb em-
berekkel. Sok ötletet adnak. Szívósság nélkül persze még ezek a tu-
lajdonságok sem volnának elegendôek. A kitartást pedig a sportból
tanultam el. Lovagoltam, kézilabdáztam, teniszeztem. Mostanában
a kocogással tartom magam formában. Korábban a Bécsidombon,
napjainkban az Anger-pályán loholok, olykor öt kilométert is egy-
folytában – ad ízelítôt ars poeticájából  Pongrácz Attila.

NYITOTT FÜLLEL, NYITOTT SZÍVVEL KÖZELEDIK AZ EMBEREKHEZ

Pongrácz Attila: új pályán

FOTÓ: CSEH DÁNIEL
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Értelmetlen rongálások –
persze felmerül a kérdés,
hogy értelmesen lehet-e ron-
gálni, gondolom, nem. Elné-
zem az Erzsébet-kert mögöt-
ti kerékpárút gondosan ki-
alakított pihenôit, melyek né-
melyikérôl lassan már csak
múlt idôben lehet beszélni.
Szeméthegy, szétfeszegetett
asztallap, patakba dobott ke-
rékpártartó, a hirdetôtáblá-
ból a lemezlap kiszerelve, az
ivókút használhatatlan, bri-
gantizmus a köbön. Kevés
visszataszítóbb megnyilvánu-
lás van, mint a vandalizmus,
mely a közösség elleni közös-
ségi agresszió, harc a Nap-
pal és az Éjszaka között. A

vandálok éjszaka indulnak
pusztító útjukra, nekik az az
öröm, ami a nappal mozgók
számára bánat. Mocsok, zûr-
zavar, eszközök, berendezé-
sek csonkítása.

Mit lehetne tenni a van-
dálok ellen? Zéró tolerancia,
a lebukás holtbiztos valószí-
nûsége, a nappali közösség
éber figyelme és ellenôrzé-
se éjszaka is. Van, ahol ez
már sikerült, a napokban Ta-
polcán jártam, olyan, mint
egy babaház… – mert más út
nincs, ha rendben szeretnénk
látni városunkat. Rómának
is az lett a veszte, hogy jöt-
tek a barbárok…

(pluzsik)

Értelmetlen rongálások

A „Dobjuk be magunk –
Sopron tiszta város” akcióval
a Sopron Holding is csatlako-

zott az önkormányzat és az
STKH kezdeményezéséhez, a
hulladékkommandó munká-

jához. A város tisztaságá-
nak, az együttes fellépésnek

az egyik megnyilvánulása,
hogy plakátokat helyeztek

ki szerte a városban. A
hulladékkommandó tovább-

ra is éjjel-nappal várja a
lakossági telefonhívásokat

(99/315-283).

Az STKH ingyenes konté-
ner biztosításával 64 köbmé-
ter lomot, valamint 44 köb-
méter illegálisan lerakott
szemetet szállított el az el-
múlt hetekben – tudta meg a
Soproni Közélet. 

Problémát jelent a hulla-
dékkommandósoknak is, hogy
ha magánterületen gyûlik fel
– ráadásul nem a tulajdonos
által lerakott – szemét. Ezek-
ben az esetekben a rendôrség
támogatását is kérik. Görbe-
halom belterületén pedig a
felhalmozott nagy mennyisé-
gû hulladék elszállításához
az önkormányzat segítsége
szükséges. 

Jelenleg is zajlik a Som-
falvi út és a sörgyár közötti
terület tisztítása, ahonnan
eddig már 30 teherautónyi
szemetet vitt el a holding. Ez
a terület részben út, részben
pedig önkormányzati tulaj-

Bedobta magát 
a hulladékkommandó

FOTÓ: PLUZSIK



1998-ban kezdôdött és
azóta már járványos mére-
tekben okoz kárt csonthéjas
gyümölcsfáinkon a monília.
Valamennyien ismerjük a
cseresznye-, meggy- és kaj-
szitermést megtizedelô, va-
lamint hajtásokat pusztító tü-
neteirôl a kórokozót. Euró-
pában két fajt határozott meg
a növényvédelem, amelyek-
hez 2005-tôl egy újabb csatla-
kozott. Hazánkba importgyü-
mölccsel került be, és termé-
szetes terjedése során Fer-
tôrákosra is eljutott. Lakossá-
gi bejelentést követôen a vett
minta laboratóriumi vizsgá-
lata a monilia fructicola fer-
tôzését állapította meg egy
korai cseresznyefán. A lehet-
séges óvintézkedéseket mie-

lôbb tegyük meg: égessük el
a moníliás gyümölcsöket,
mert aláásva vagy komposz-
tálva is fertôzôképes marad a
kórokozó. A moníliás hajtás-
és ágrészeket – az egészséges
részbôl is egy darabot eltávo-
lítva – vágjuk vissza, így me-
gelôzhetjük az egyre gyako-
ribb fapusztulást. Érdemes
permetezni a speciálisan mo-
níliára ható fungicidek közül
választva: Chorus, Sumilex,
stb. Nagy jelentôséggel bír
az ôszi és kora tavaszi lemo-
só permetezés e gombacso-
port ellen is (rézszulfát+mész
= Bordóilé) 1–3%-os dózisban
az ôszi lombhullás, majd a
kora tavaszi elsô felmelege-
dés (10 fok felett) idején.

Dr. Varga Mária

A moníliáról

Együtt könnyebb
Még ma is hallani olyan véleményeket, hogy a természet-

védelem és az erdôgazdálkodás – a gazdálkodással a piacgaz-
dasági körülmények között természetszerûleg együtt járó
profitorientáltság miatt – nehezen fér meg egy fedél alatt. Sze-
rencsére ezek a hangok nem Sopronra jellemzôek, habár jó pár
évvel ezelôtt még ebben a térségben is elôfordultak. Hogy ma
már az érintett felek között egyértelmûen konstruktív a kap-
csolat, abban van némi szerepe a Tanulmányi Erdôgazdaság
Zrt. hosszú évek óta követett filozófiájának, amely a munka-
megosztást és az együttmûködést tekinti a partneri kapcso-
lat vezérelvének.

Mit is jelent ez a gyakorlatban? Mindenekelôtt azt, hogy
mindenki azzal foglalkozzon, amihez a legjobban ért, amihez
adottságai és feltételei a legjobban megvannak. A mi esetünk-
ben az erdôgazdaság az erdôgazdálkodó, de mert kezeli a
természetvédelmi oltalom alatt álló és a rekreációs tevékeny-
ségnek színteret adó erdôket, nem vindikálja magának a
jogot, hogy a terület természetvédelmi stratégiáját megha-
tározza vagy a turisztikai programokat szervezze. Az erdôgaz-
daság feladata, hogy szakszerû erdôgazdálkodással mind-
ezekhez a feltételeket biztosítsa, természetesen szoros együtt-
mûködést alakítva ki. Hasonló a helyzet a ma igen népszerû
erdei iskolai programokkal is. Nagyon fontosnak tartjuk a kü-
lönbözô civil szervezôdések munkáját. Meg kell mondani
ôszintén, hogy kezdetben nem mindenben voltunk egy hul-
lámhosszon, de idôvel rá kellett jönnünk, hogy a más indít-
tatásból fakadó eltérô vélemények célja alapjaiban azonos a
miénkkel, és a többirányú megközelítés nem hátráltatja,
hanem inkább elôbbre viszi a közös ügyet. Az elmondottakat
kiegészítve az erdôgazdaság a rendôrséggel és az önkor-
mányzat különbözô szerveivel való hagyományosan jó együtt-
mûködésével, úgy gondolom, hogy megalapozott és a jövô-
ben is érvényes lesz az az egyre szélesebb körben elfogadott
megítélés, miszerint az erdôgazdaság által kezelt erdôkben „a
profitorientált erdôgazdálkodás” a természetvédelmi elvárá-
sokkal összhangban és a közjóléti feladatokat egyre magasabb
szinten biztosítva folyik.

Dr. Jámbor László, 
a TAEG Zrt. vezérigazgatója

Jó, ha tudjuk

A szabályozás szerint a kukás-
autóknak csak a kukásedény
ûrtartalmának megfelelô
mennyiségû szemetet kell el-
szállítaniuk. Amennyiben a la-
kosok lényegesen nagyobb
mennyiségû szeméttel pró-
bálják megtömni a kukákat,
úgy a kukásautók dolgozói le-
fényképezik, gyûjtik a szabály-
talanság dokumentumait és
felszólítják az illetô ügyfelet
nagyobb edény vásárlására.

Jó, ha tudjuk

Csak a saját, STKH-emblémá-
val ellátott zsákot szállítják el a
kukák mellôl a szemétgyûjté-
si napokon. Ennek az az oka,
hogy a zsák árának kifizetésé-
vel vásárolja meg az ügyfél a
szemétszállítási szolgáltatást.

donú beépítetlen terület,
amit az elvadult növényzet-
tôl, a lerakott szeméttôl tisz-
títják meg.

Májusban a területtaka-
rítási munkák során 80 köb-
méter szemetet gyûjtöttek
össze a „kommandósok”,
ugyanakkor problémát je-
lent az elszállításkor a váro-
si csikkgyûjtôkbe és mellé-
jük helyezett háztartási sze-
mét. Az akcióban a polgárô-
rök is szerepet vállaltak, ôk
– ha kell – fotókkal dokumen-
tálják az újratermelôdô góc-
pontokat. ��
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– Az egész úgy kezdôdött,
hogy Veszprémbe jártam
vegyipari technikumba, majd
a fegyház szövôgyárába tech-
nikust kerestek. Itt kezdtem
mûvezetôként, de az igazat
megvallva, én a vegyészszak-
mát soha nem szerettem, bár

késztettek, hogy végezzem el
a Vegyipari Egyetemet is, he-
lyette a Rendôrtiszti Fôisko-
lára mentem, majd Pécsett
elvégeztem a jogi kart is. A
sopronkôhidai intézet az elsô
munkahelyem, voltam neve-
lôtiszt, igazgatási-jogi osztály-

vezetô, 2001-tôl pedig dan-
dártábornokként parancsno-
ka vagyok az intézetnek.

– Az elmúlt évtizedek során
volt olyan eset, hogy ismerôs,
netán barát volt az elítéltek
között?

– Hogyne, osztálytársam,
mi több, padtársam volt itt
rablásért elítélve, amit ter-
mészetesen szabály szerint
jelentenem kellett, így elvit-
ték ôt más intézetbe, elkerü-
lendô minden kínos, esetleg
gyanús körülményt.

– Nyilván olyan eset is elô-
fordult, hogy a hétköznapi
életben összefutott egykori el-
ítélttel…

– Több alkalommal is, de
ebbôl soha, semmi konflik-
tusom nem volt. Mindig is
próbáltam megadni a rabok-
nak is azt a tiszteletet, em-
berséget, ami természetesen
nekik is kijár, még ha súlyos
bûnözô is az illetô. Engem
nem kiabáltak, nem köptek
le talán soha. Volt itt egy el-
ítélt, húsz évet húzott le fala-
ink között, elôbb segédmûve-
zetôm, majd írnokom volt,
vele találkoztam pécsi egye-
temi éveim során. 

Panaszkodott, szabadulá-
sa után nem tudott mit kezde-
ni magával, a zebrán való át-
kelés, az önkiszolgáló üzlet-
ben való vásárlás, ez mind-
mind problémát jelentett szá-
mára, hisz amikor hûvösre
került, ez még mind nem volt
– amiben tudtam, segítettem
neki.

– Sándor Mátyás, Monte
Cristo – ifjúságunk kedvenc
regényei. Jut eszembe: meg
lehet szökni Kôhidáról?

– Azt kell mondanom,
igen, pedig ez az ország egyik
legszigorúbb és legbiztonsá-
gosabb intézménye. 2004 de-
cemberében volt az utolsó si-
keres szökés. Ez sem valami

romantikus alagútfúrással
történt, hanem belsô segítsé-
get vett igénybe az elítélt,
melynek konzekvenciáit le-
vontuk, a szökevényt pedig
még aznap éjjel elfogta a ren-
dôrség.

– Vannak itt úgymond ke-
mény fiúk?

– Hogyne. Van itt ukrán
maffiafônök, volt idegenlégi-
ós, hidegvérû szerb gyilkos,
aki egész családot mészárolt
le, van, akit Budapestrôl hoz-
tak ide, mert helikopterrel
akarták megszöktetni. Ven-
dégszeretetünket élvezi egy
olyan elítélt is, akinek 21 ügy-
védje van, köztük budapesti
sztárügyvédek, vagy éppen
olyan, aki mellényzsebbôl
megvehetné egész Sopronkô-
hidát…

– A közelmúltban a Bene-
lux államokban járt tanul-
mányúton. Mi az, ami szakma-
ilag irigylésre méltó az ottani
börtönviszonyokban?

– A több pénz! – amit nem
biztos, hogy a börtön falai kö-
zött kellene felhasználni,
hanem sokkal inkább a sza-
badulás utáni életre való fel-
készítésben.

Pluzsik Tamás

Névjegy: Dr. Pantali Zoltán

• A Sopronkôhidai Fegyház és
Börtön parancsnoka, a bün-
tetés-végrehajtás dandártá-
bornoka

• 1950. június 17-én született

• a veszprémi vegyipari tech-
nikumban érettségizett

• Rendôrtiszti Fôiskolán, majd
a JPTE Jogi Karán szerzett
diplomát.

A szigorú arc mögött bársonyfinom lélek lapul – mondják
róla ismerôsei. Pedig dr. Pantali Zoltán beosztásával mindez
nehezen egyeztethetô össze. Nyilván gyermekkorában sem

börtönparancsnoknak készült, sôt, azt sem tudta, 
mi az, hogy börtönôr…

Zsebesek és mellényzsebesek
BESZÉLGETÉS DR. PANTALI ZOLTÁN BÖRTÖNPARANCSNOKKAL

FOTÓ: PLUZSIK



Az elsô hetei az ügyek és folyama-
tok áttekintésével teltek dr. Varga

Józsefnének, aki pályázaton nyerte el
a polgármesteri hivatal építéshatósági

osztályának vezetését. A szakember
eddig Fertôdön dolgozott.

Tisztelni kell a másik embert! – ez
emberi és szakmai ars poetikája is dr.
Varga Józsefnének. Új pozíciójában ez azt
is jelenti, tiszteli és becsüli munkatár-
sait, akikre hatalmas adminisztrációs és
szakmai terhek hárulnak, tiszteli ugyan-
akkor az ügyfeleket is, akiknek meg kell
kapniuk a kért tájékoztatást, a megfele-
lô információkat és a szakszerû ügyin-
tézést. – Nagy felelôsség az építésható-
sági munka, hiszen egyrészrôl véde-
nünk, óvnunk, de fejlesztenünk is kell
épített környezetünket, ugyanakkor az
ügyfelek igényeit, kéréseit is igyekez-
nünk kell, természetesen a jogszabály-
ok alapján, teljesíteni – foglalja össze
az osztály munkájának lényegét az új ve-
zetô.

Dr. Varga Józsefné ötvenévesen ke-
rült e fontos pozícióba. Nagy szakmai ki-
hívásnak érzi új feladatát, s bár egyelô-
re a folyamatok és ügyek áttekintése
köti le, a munka ésszerûsítésének, kor-

szerûsítésének lehetséges módjai már
körvonalazódnak a fejében. – A szakma,
a szakmaiság kapjon hangsúlyt, ez szá-
momra a lényeges – mondja.

Dr. Varga Józsefné Sopronban szüle-
tett, gyermekkorát Fertôdön töltötte, s
férjével közel három évtizede élnek
együtt a leghûségesebb városban. Négy
gyermek édesanyja, s mint mondja, a
nagy család fontos emberi értékekre,
életbölcsességre tanította. Ilyen a tole-
rancia vagy az, hogy a döntéseket nem
lehet elodázni, a problémákat jobb
azonnal felszámolni. Keresztény hite
támaszt jelentett számára a hétközna-
pokban is, s úgy véli, erôs személyiség
csak összetartó, szoros családi kötelék-
ben fejlôdhet ki. Rendkívül büszke csa-
ládjára: angoltanár lányára, két egyete-
mista fiára, a legfiatalabb fiúra, aki
ôsztôl remélhetôleg szintén egyetemis-
ta lesz és persze sebész fôorvos férjére.
A budapesti Mûszaki Egyetem elvégzé-
se után dolgozott ugyan rövid ideig egy
nagy állami vállalatnál, de aztán hosz-
szú évekig a családja kötötte le. Szakmá-
ját aztán Fertôdön gyakorolhatta, ahol
évekig építéshatósági ügyintézô, majd
csoportvezetô volt. Ott szerzett tapasz-
talatait most már Sopronban kamatoz-
tathatja. ��

Új szakember 
a városházán
Új szakember 
a városházán

A jegyzôi irodát július elsejétôl dr. Tölli
Katalin  aljegyzô vezeti. A polgármesteri
iroda élén új munkatárs nyerte meg a pá-
lyázatot, dr. Brummer Krisztián szemé-
lyében. A közgazdasági osztály a korábbi
költségvetési iroda és az adóiroda össze-
vonásából született, élén a régi vezetôvel,
Nagy Istvánnal. A városgazdálkodási osz-
tály a városüzemeltetési és a vagyongaz-
dálkodási irodából született, a vezetôi ál-
láspályázata azonban eredménytelenül
zárult, így most Horváthné Seregély Jolán
korábbi irodavezetô irányítja. Hasonló a
helyzet a szociális irodát, az intézményfel-
ügyeleti irodát és a sportfelügyeleti cso-
portot tömörítô intézményi osztály élén is,
amit egyelôre Palotai György vezet, a
gyámhivatallal együtt. A gyámhivatal
azonban a törvényi elôírásoknak megfe-
lelôen szeptember elsejétôl önálló szerve-
zeti egység lesz. Az igazgatási osztály vál-
tozatlan maradt, de vezetôjének nyug-
díjba vonulása miatt a korábbi csoportve-
zetô, dr. Tószegi Ildikó irányítja. Az építés-
hatósági osztályt pedig a korábbi mûsza-
ki iroda utódaként az eredményesen pá-
lyázó dr. Varga Józsefné vezeti.

Szervezeti 
átalakulások
Július elsejétôl új szervezeti
rendben dolgozik a soproni
polgármesteri hivatal. A vezetôi
állásokat megpályáztatta a
városvezetés, volt, ahol a régi
vezetô kapott újra bizalmat,
másutt új szakember állt mun-
kába. Az átszervezés miatt
viszont senki sem vált meg
munkahelyétôl.
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Mivel a rotációs elv
alapján mûködô elnökségi

feladatokat idén a soproni
kamara látja el, júliusban a

hûség városában tartotta
elnökségi ülését a Nyugat-
dunántúli Kereskedelmi és

Iparkamarai Szövetség.
A Soproni Megyei Jogú

Városi Kereskedelmi és Ipar-
kamara meghívásának eleget
téve Gyôr-Moson-Sopron, Vas
és Zala megye kereskedelmi

és iparkamaráinak elnökei
és titkárai, valamint Nagyka-
nizsa kamarai titkára vettek
részt az ülésen.

A regionális minôségi díj-
jal kapcsolatban kijelenthet-
jük, hogy a szakmai értékelô
bizottság készen áll, rendsze-
resen ülésezik, és mindent
megtesz annak érdekében,
hogy a jelenleg 14 elôpályá-
zatot benyújtott cég tovább-
léphessen a tényleges pályá-
zati szintre. A díjak átadásá-
ra Sopronban kerül majd sor

2008 januárjában a gazdasá-
gi évindító ünnepségen.

Az elnökség megegyezett
abban, hogy a szövetség mun-
káját meghatározó alapsza-
bály 2008-ig ne változzon. Ki-
emelték a lobbizás fontossá-
gát a tagság képviselete érde-
kében, valamint azt, hogy a
regionális fejlesztési tanács-
ban készen állnak a teljes
szavazati joggal való munká-
ra. Megegyezés született a
szövetség régiós és államigaz-
gatási szervekben történô
képviseletének kérdésérôl is. 

A munkaterv tekintetében
a legfontosabb célok tovább-

ra is a versenyképesség és
az érdekvédelem javítása,
természetesen a megnyíló
pályázati források közös ki-
aknázása és regionális hatá-
sú rendezvények közös pro-
móciója. 

A szövetség négyéves
fennállása jól példázza azt,
hogy régiós szinten mûköd-
het kooperáció, hiszen a gaz-
daságot képviselô kamarák
képesek a közös fellépésre,
képesek a laza szövetség adta
lehetôségek mind sikeresebb
kihasználására, az együttmû-
ködés tartalommal való meg-
töltésére. ��

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”

A tanulószerzôdés intéz-
ményét a szakképzési törvény
szabályozza. Lényege, hogy a
szakmunkástanulók gyakor-
lati képzését a gazdálkodó-
szerveknél, vállalkozóknál
csak a tanuló és a vállalkozó
között megkötött tanulószer-
zôdés alapján lehet folytat-
ni. Tanulószerzôdést az a vál-
lalkozó köthet, aki a képzés-
hez szükséges személyi és
tárgyi feltételekkel rendel-
kezik. Ezen feltételek meg-
létét a képzés megkezdése
elôtt a kamara szakemberek
bevonásával ellenôrzi.

A tanulószerzôdés elônye
a vállalkozásnál, hogy a jog-
szabályban rögzített képzési
költségek elszámolhatóak a
szakképzési hozzájárulás ter-
hére, illetve a szakképzési
hozzájárulás mértékét meg-
haladó képzési kiadások elô-
írt feltételek fennállása ese-
tén a szakképzési alapból
visszaigényelhetôek.

Jelenleg kamaránknál 140
vállalkozásnál képeznek ta-
nulókat tanulószerzôdés
alapján, ezek nagy része
egyéni vállalkozó, illetve kis-

vállalkozás. Mivel a feltéte-
lek között nem szerepel ka-
marai tagság, a képzôhelyek
nagy része nem tagja kama-
ránknak. 

A képzôhelyeken 26 szak-
mában folyik a gyakorlati ok-
tatás. A tanulók nagy része a
személyi szolgáltatáshoz, il-
letve a kereskedelem-ven-
déglátáshoz köthetô szakmá-
kat tanul, bár az utóbbi idô-
szakban megjelentek a kéz-
mûvesszakmák is. Ez – töb-
bek között – annak tudható
be, hogy ismét három év lett
több szakmában a képzési
idô.

A képzôhelyek többsége
több éve foglalkozik tanuló-
képzéssel, így nagy tapaszta-
latokkal rendelkeznek ezen a
téren. Jellemzô az egy, illet-
ve két tanulóval való foglal-
kozás, ami a gyakorlati isme-
retek alaposabb elsajátítá-
sát teszi lehetôvé. 

A tanulószerzôdéssel,
szakképzési hozzájárulás-
sal kapcsolatban keressen
minket.

Dr. Darázs Andor 
szakképzési tanácsadó

A közelmúltban fejezôdött
be kamaránknál a „Vállalko-
zási és pedagógiai alapisme-
retek” részmestervizsgára
felkészítô tanfolyam, amely
19 fôvel két hónapon keresz-
tül zajlott, és amelynek végén
a hallgatók többsége sikeres
vizsgát is tett. A sikeres rész-
mestervizsga megléte felté-
tele az EU-konform mesteri
cím megszerzésének. Fontos
változás, hogy a jelöltek elsô
ízben vizsgázhattak a sopro-
ni mestervizsga-bizottság
elôtt.

A kamara tervei szerint
még az idén összesen kilenc
szakmában (fodrász, kozmeti-

kus, gázvezeték- és -készülék-
szerelô, szobafestô, ács-áll-
ványozó, villanyszerelô, kô-
mûves, szakács, lakatos)
kerül sor szakmai mestervizs-
ga szervezésére. A vizsgákat
megelôzôen a kamara felké-
szítô kurzusokat szervez,
melyre folyamatosan fogadja
és várja a jelentkezôket. Elô-
nyös, hogy mind a tanfolya-
mok, mind a vizsgák Sopron-
ban zajlanak, így a mester-
jelöltek jelentôs többletkölt-
ségektôl mentesülnek. 

Érdeklôdni és jelentkez-
ni lehet a kamara szakkép-
zési vezetôjénél, Mechle Ká-
rolynál. (523-581). ��

Tanulószerzôdések Mesterképzés 
és -vizsgáztatás

Elnökségi ülés
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Nyilván sokaknak feltûnt
már utcáinkon a „Polgárôr-
ség” feliratú személygépko-
csi, és szép számmal vannak
azon bajbajutottak, akiknek
adott esetben már segítettek
is. Országszerte 74 ezer pol-
gárôr teljesít szolgálatot, de
Sopronban a lakosság számá-
hoz képest viszonylag keve-
sen, mindössze negyvenöten
vállalják ezt az anyagi ellen-
szolgáltatás nélküli munkát –
mondta el Vígh József Attila, a
Soproni Polgárôr Egyesület
titkára. Havonta többször jár-

ôröznek a közeli tavak térsé-
gében és a soproni parkerdô
területén is, ahol a rongálást,
a tûzeseteket szeretnék meg-
elôzni.

Sopronban a polgárôrség
keretein belül mûködô Mát-
rix–Police Körözött Gépjár-
mû Felderítô Szervezet, mint
az Országos Polgárôr Szövet-
ség egy tagozata, regionális
ügyeleti szolgálatot is tart a
lakosság számára. Eltulajdo-
nított gépjármûvek esetén a
rendôrséghez való bejelen-
téstôl függetlenül a lopást be

lehet jelenteni az alábbi te-
lefonszámon is: Török László
ügyvezetô elnök, Mátrix–Po-
lice soproni irodavezetô:
30/385 5732.

A rendelkezésükre álló

hírközlési kapcsolattal riasz-
tani tudják a regionális és or-
szágos polgárôrhálózatot,
akik a keresést azonnal el
tudják kezdeni.

(pluzsik)

Polgárok ôrsége

A német gyökerekkel ren-
delkezô soproniak száma
jóval több, mint ahányan a
2001-es népszámlálás során
német nemzetiségûnek val-
lották magukat.

– Az itteni németek ôsei a
történelem során több hul-
lámban érkeztek a városba
és a város környékére. Sop-
ron már a 14. században né-
met túlsúllyal rendelkezett.
A többség a szomszédos oszt-
rák, dél-német és a csehor-
szági németlakta területek-
rôl került ide – meséli Krisch
András, a német nemzetiségi
önkormányzat tagja.

Az önkormányzat az 1994-
es választások után alakult
meg, öt taggal. Az elnök a

kezdetektôl fogva Hirschler
Rezsô.

– Legfôbb feladatunknak
a Sopronban élô németek
képviseletét, a német kultú-
ra és nyelv ápolását tartjuk.
Ennek érdekében szorosan
együttmûködünk a Sopron és
Környéke Német Kultúrklub-
bal, ez a legnagyobb létszámú
civil szervezet a városban. Az
idén 12. alkalommal került
megrendezésre a Német Kul-
túrhét, mely elnyerte a Nyu-
gat-dunántúli Régió kiemelt
turisztikai rendezvénye cí-
met. Évrôl évre megtartjuk
többek között a hagyományos
Pinklballt, más néven batyus-
bált, a Heringschmaust, ami
a böjti idôszak egyik jellegze-

tes összejövetele és a nem-
zetközi harmonikatalálkozót.
Nagy öröm számunkra a Test-
vériség Néptáncegyüttes kie-
melkedô munkája – mondja
Krisch András. Benke Éva

Sopron, a kétnyelvû város

Megvalósulhat a Német Ház

A német nemzetiségi önkor-
mányzat egyik régi terve rea-
lizálódhat az idén, a nyugat-
dunántúli németség életében
regionális szerepet betöltô
Német Ház. 
– A Dorfmeister utca 1. szám
alatt álló üres épületben hoz-
nánk létre egy kulturális köz-
pontot, ahol egy helyen lenne
az önkormányzat és a Sopron
és Környéke Német Kultúr-
klub székhelye, és helyet kap-
nának az általunk szervezett
programok is – mondja Krisch
András.

A tagok

A német nemzetiségi önkor-
mányzat tagjai a jelenlegi cik-
lusban: Hirschler Rezsô elnök,
Krisch Magdolna alelnök, dr.
Brenner Koloman, Graf Nándor
és Krisch András.

A történelem során
Sopronban mindig is folya-

matos volt a németek
jelenléte, még a második

világháborút követô kitele-
pítések után is szép szám-

mal maradtak magukat
németnek vallók a város-

ban. Az itt mûködô német
nemzetiségi önkormányzat
megalakulása óta a német
kultúra és nyelv ápolását,

fenntartását és a nemzetisé-
gi oktatást tartja legfôbb

feladatának. Az idén talán
megvalósulhat nagy álmuk,

a Német Ház.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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A gyümölcs ôshazája Kína,
ahol már 3000 éve termesz-
tik. A hagyományos kínai
naptárban a második hold-
hónapot szimbolizálja, amely
a mi márciusunknak felel
meg. Vörös sárgabaracknak
hívják a szeretôt tartó férje-
zett nôket, a szépséges höl-
gyek szemeit pedig gyakran
hasonlítják e tájon a sárgaba-
rack magjához.

A gyümölcs valószínûleg
török közvetítéssel jutott el
hozzánk, erre utal török ere-
detû neve is. A XVI. század-
ban tengeri baracknak hív-
ták eleink, az ôszibaracktól
megkülönböztetendô. Manap-
ság a sárgabarackot nevezzük
még kajszinak, kajszibarack-
nak, rózsabaracknak, potyó-
nak, dolsi baracknak is. Leg-
nevezetesebb tájfajta gyümöl-
csünk a gönci magyar kajszi-
barack. A legenda szerint a

kajszi a hosszú élet titka. E
legendát magas A-vitamin
tartalmának köszönheti, és
annak a ténynek, hogy bizo-
nyos népcsoport, a hunza e
gyümölcs szinte kizárólagos
fogyasztásával igen magas
kort ér el. Nem ritka arra a
104 éves férfi, aki 84 éve él
együtt 95 éves feleségével.

A sárgabarack felhaszná-
lásának nagyon sok módja is-
mert. Fogyaszthatjuk frissen
vagy aszalva, mely, mint ki-
derült, a fogyókúrázók egyik
kiváló és tartalmas éhségû-
zô csemegéje. Adható hideg
gyümölcslevesként, meleg kö-
retként, hideg vagy meleg
desszertként egyaránt. A gyü-
mölcs lekvár formájában a
téli estéinket édesítheti meg
vagy a családi-baráti közös
reggeliket egy árnyas kert va-
lamelyik szegletében. Legna-
gyobb mennyiségben azon-

A Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség éves
közgyûlésén vendéglátó

szakemberek vehették át
munkájuk elismeréseként 
a szövetség kitüntetéseit. 

A Soproni Gasztronómiai
Régióból négyen kaptak

magas elismerést.

Baján Lászlót, a szója kirá-
lyaként ismert mesterszaká-
csot a szövetség életmûdíjjal
jutalmazta. Az életmûdíjat
kevesek kapják meg, ehhez
töretlen elkötelezettség és pá-
lyaív szükségeltetik. Pedagó-
giai munkája, több évtizedes
szakmai tevékenysége, verse-
nyeken elért kiváló helyezé-
sei, számos hazai és külföldi
kitüntetése, valamint szakács-
könyvei azok, melyek megkér-

dôjelezhetetlenné tették e díj
odaítélését.

Som Ferenc a gasztronó-
miáért érdemrendet több év-
tizedes szorgalmas és oda-
adó munkájáért kapta, me-
lyet saját üzletében a szövet-
ség keretei között, a hazai
gasztronómiakultúra megôr-
zéséért, valamint felvirágoz-
tatásáért folytatott. Voleszák
Zoltán és Mészáros Tibor a szö-
vetség zsûritagjainak sorába
léphettek, melynek elôfelté-
tele volt a mesteri cím meg-
léte, több éves oktatói tevé-
kenység, több évtizedes szak-
mai gyakorlat, valamint szak-
mai publikációk és tanköny-
vek sora. 

A zsûritagsággal szakmai
felkészültségüket jutalmaz-
ta a közgyûlés, mely lehetô-
séget ad a szövetség képvi-
seletére hazai és külföldi

rendezvényeken. Mészáros
Tibor régiós munkájának el-
ismeréseként tagja lett a szö-
vetség országos elnökségé-
nek, ugyanakkor beválasztot-
ták a védnöki táblás házak
bizottságába is.

Nagy elismerése ez a sop-
roni gasztronómiának és a
soproni szakembereknek, bi-
zonyítván, hogy az itt elvég-
zett munkát és mélyülô szak-
tudást országos szinten is fi-
gyelemmel kísérik. ��

Sárgabarack Sárgabarack 

Gasztronómiai elismerések

A forróság elôl menekül-
ve, amikor már a hûs szobá-
ban a fejünket is elfordítjuk
a gyöngyözô vizes palackok

látványától, bizony jólesik a
hûtött gyümölcsök szomj-

oltó, zamatos íze. A nyár
legkedveltebb gyümölcse,

mi tagadás, a sárgabarack,
melyet befôzött formájában

a lekvárok királynôjének is
neveznek.

FOTÓ: MAGASI

FOTÓ: MAGASI
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ban gyümölcslé, illetve pá-
linka formájában fogyaszt-
juk. A magyar barackpálin-
ka hungarikum, melynek ízé-
ben a baracklekvár selymes
íze, egyedülálló illata köszön
vissza.

További jó étvágyat, üd-
vözlettel:

Mészáros Tibor
Schnitta-díjas éttermi mester – Sopron régió

SÁRGABARACKKRÉM-
LEVES

Hozzávalók: 8 érett sárga-
barack, 2 dl tejföl, 2 evôkanál-
nyi teljes kiôrlésû liszt, 1 evô-
kanálnyi vaj, cukor, 1 evôka-
nálnyi mandula.

Elkészítési módja: a ba-
rackokat meghámozzuk, ki-
magozzuk, s négyfelé vágjuk.
A tejfölbôl és a lisztbôl haba-
rást készítünk. Felforrósít-

juk a vajat, rádobjuk a gyü-
mölcsöket, s addig dinsztel-
jük, míg a barackok szétes-
nek. Ekkor felengedjük 1
liter vízzel, cukrozzuk, s ösz-
szeforraljuk. 4–5 perc forrás
után a habarás hozzáadásá-
val besûrítjük. Ha kész, a fo-
gyasztásig hûtôbe tesszük, s a
tálaláskor durvára vágott
mandulával megszórjuk.

BARACKOS GOMBÓC

Hozzávalók 35–40 darab-
hoz: 1 kg lisztes burgonya, 2
tojás, 30 dkg liszt, 20 db sár-
gabarack, 5 dkg vaj, 5 dkg
zsemlemorzsa, 2 evôkanál fa-
héjas porcukor.

Elkészítési módja: a bur-
gonyát megmossuk, enyhén
sós vízben, héjában megfôz-
zük. Leszûrjük, még melegen
meghámozzuk, és krumpli-

nyomón áttörjük. Hagyjuk
teljesen kihûlni. A burgo-
nyát összegyúrjuk a tojások-
kal, a liszttel és egy csipet
sóval (ha túl lágy a tészta, te-
gyünk hozzá még egy kevés
lisztet). Lisztezett deszkán ci-
póvá formázzuk, letakarjuk,
és 10 percig pihentetjük. A
barackokat megmossuk, meg-
szárítjuk, kettévágjuk, mag-
jait kidobjuk. A tésztából fél
ökölnyi adagokat csípünk ki,
szétnyomjuk, közepébe tesz-
szük a barackot, ráhajtjuk a
tésztaszéleket, és tenyerünk
közt gombóccá formázzuk.
Nagy lábosban bô vizet forra-
lunk. A gombócokat kisebb
adagokban addig fôzzük a víz-
ben, amíg feljönnek a tetejé-
re. Leszûrjük, lecsepegtet-
jük. Közben felforrósítjuk a
vajat, beleszórjuk a zsemle-
morzsát, és megpirítjuk. A
gombócokat tányérra rakjuk,

ráöntjük a zsemlemorzsát, és
megszórjuk fahéjas cukorral.

BÉCSI BARACKTORTA

Hozzávalók: 25 dkg háztar-
tási keksz, 5 dkg vaj, 1 dl rum,
tej, 1 csomag vaníliás puding-
por, 25 dkg áttört tehéntúró,
2 dl tejszín, 10 db sárgaba-
rack, zselatin.

Elkészítési módja: a kek-
szet ledaráljuk, a vajjal, a
rummal és annyi tejjel, hogy
könnyen formázható legyen,
összedolgozzuk. Ujjnyi vasta-
gon egy tálra terítjük, és vizes
késsel elsimítjuk. Egy csomag
vaníliás pudingport, 25 dkg
tehéntúrót és a habbá vert
tejszínt összekeverünk. Rási-
mítjuk a tésztalap tetejére,
majd szorosan egymás mellé,
félbevágott sárgabarackkal
rakjuk ki. A tetejét bevonhat-
juk zselatinnal is. ��

– A több mint százéves, s
idén nyártól már a Heineken
Hungária Sörgyárak Nyrt.
nevet viselô soproni sörgyár
mindig híres volt szponzori
tevékenységérôl... 

– A sörgyárnak nagyon jó a
kapcsolata a várossal, nem-
rég a városvezetés tett ná-
lunk eredményes látogatást –
mondta Michiel Egeler vezér-
igazgató. – Lehetôségeinkhez
mérten segíteni fogjuk a
helyi kultúrát, az egészség-
ügyet és az oktatást. Leg-
újabb kezdeményezésünk „A
Soproni Sopron városáért”
jótékonysági program dr. Fo-
dor Tamás polgármester úr

védnöksége alatt zajlik. Kivá-
lasztottunk tíz helyi nonpro-
fit szervezetet (a Liszt szimfo-
nikus zenekart, az MKB-Eu-
roleasing nôi kosárlabdacsa-
patot, a színházat, a szimfoni-
kusok alapítványát, az Erzsé-
bet-kórházat, a mentôszolgá-
latot, az Idôsek Világszerve-
zete Alapítványt, a Csemete
közhasznú alapítványt, a Cas-
tanea Környezetvédelmi
Egyesületet és a Vermes te-
hetséggondozó alapítványt),
amelyekre szavazhatnak a
www.asopronisopronert.hu
weblapon. A legtöbb voksot
begyûjtött három szervezet
egészen biztosan anyagi tá-

mogatásban fog részesülni.
A jótékonysági akció kereté-
ben Sopron területén érté-
kesített bármilyen kiszerelé-
sû „Soproni” minden litere
után 10 forintot gyûjtünk
össze, ezt a pénzt kapják a
legtöbb voksot elnyerôk. Az
akció augusztus 16-ig tart.
Igyanak tehát egy „Sopronit,”
és szavazzanak: döntsék el a
helyiek, kik kapjanak támo-
gatást. A szavazók körét nem
limitáltuk, a regisztrálás vi-
szont szükséges. 

Michiel Egeler vezérigaz-
gatótól megtudtuk: a sörgyár
névváltoztatása gördüléke-
nyen zajlott le, számos pozi-
tív visszajelzést kaptak part-
nereiktôl, fogyasztóiktól,
akik szerint új nevük jobban
kifejezi a minôséget és a
szakértelmet. Igazodva a
Heineken központi imázsá-

hoz, sárga cégszínüket zöld-
re változtatták. A világon elô-
ször Sopronban indult el a
Heineken átlátszó címkés,
visszaváltható palackok gyár-
tása. G. M. 

Idén négy soproni termék is
aranyérmes lett

Ebben az évben négy soproni
termék tért haza aranyérem-
mel a Brüsszelben rendezett
nemzetközi megmérettetés-
rôl (Soproni, Soproni 1895,
Soproni Szûz és a Soproni Ki-
nizsi). Az utóbbi 10 évben a
Soproni márka 7 elsô helyezést
gyûjtött be. Mivel az utóbbi
három évben mindig arany-
éremben részesült, ezért idén
újból elnyerhette a nemzet-
közi nagydíjat.

„A Soproni – Sopron városáért” elnevezéssel jótékonysági
programot kezdeményezett a Heineken Hungária Sörgyárak
Nyrt. A cég vezérigazgatója,  Michiel Egeler szerint a sörgyár

és a város kapcsolata a korrekt együttmûködésen alapul. 

A Soproni a városértA Soproni a városért

– a napfény gyermeke– a napfény gyermeke
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Strandhírek Fertô Party 

Az önkormányzat meghirdeti környezetszépítô versenyét
három kategóriában: intézmények, vállalkozások, továbbá la-
kóközösségek és családi házak. A részvétel feltétele a neve-
zés megtétele, amelyet a polgármesteri hivatal városüze-
meltetési iroda, 9400 Sopron, Fô tér 1. címre kell bekülde-
ni augusztus 15-ig. A gyôztesek kategóriánként vásárlási
utalványt kapnak, 25, 15, illetve 10 ezer forint értékben. ��

Környezetszépítô verseny

Hatalmas érdeklôdés mellett, a vártnál is nagyobb sikerrel
rendezte meg a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt.
idén a Fertô Party-t. Több mint ezren látogattak ki a rendez-
vényre, ahol a tóparti hangulatot koncertek és számos más
program tette izgalmassá. ��

Az elmúlt hetek kánikulá-
jában ezrek hûsöltek a sopro-
ni strandokon. Összeállítá-
sunkban megtalálják a leg-
fontosabb információkat a
fürdôhelyekrôl. A Fertô tónál
490 forint a felnôtt belépô
ára, 340 a diák- és a nyugdí-
jas jegy, 200 forint a 3–6 éves
korosztályé. A Tómalmon
ugyenezek 440, 280, illetve
140 forintba kerülnek. A
Lövér-stradon 800 forint a tel-
jes árú belépôjegy, 470 forint
a diák és nyugdíjas, illetve

270 forint a gyerekek belépô-
je. Nyitva tartás: a Lövér-
strand mindennap 9-tôl 20
óráig, a fedett uszoda reggel
6-tól este nyolcig, a Fertô tavi
strand 8-tól 20 óráig üzemel,
a Tómalom pedig 8 és 19.30
között. Az önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetôen
augusztus 31-ig minden sop-
roni lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkezô diák, ér-
vényes diákigazolvánnyal,
féláron veheti igénybe a sop-
roni fürdôhelyeket. ��

FOTÓ: CSEH DÁNIEL

Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor 

– Miklós Tibor

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
– musical

Főbb szerepekben: soproni kisdiákok,

Mikó István, Makay Sándor, Keresztes Il-

dikó,Rárósi Anita, Kiss Zoltán,Győri Péter,

Laklóth Aladár, Nagy Gábor, Boros Zoltán

Rendező: PINCZÉS ISTVÁN

Békeffi István – Stella Adorján

JANIKA
– vígjáték

Szereplők: Pápai Erika, Szacsvay László,

Cseke Péter, Hűvösvölgyi Ildikó, Nem-

csák Károly, Bencze Ilona, Benkő Péter,

Tóth Judit, Szabó Anikó,

Horváth Tamás

Rendező: CSEKE PÉTER

Eugene Scribe

EGY POHÁR VÍZ
– vígjáték

Főbb szerepekben: Pápai Erika, Piros Il-

dikó,Vásári Mónika,Huszti Péter, Kiss Zol-

tán, Benkő Péter, Laklóth Aladár,Ambruzs

Klaudia, Gál Judit 

Rendező: KERÉNYI IMRE

Tamási Áron

VITÉZ LÉLEK
– tanulságos székely góbés játék

Főbb szerepekben: Őze Áron, Eperjes

Károly, Koncz Gábor, Bregyán Péter, Nagy

Anna,Nyírő Bea,Magyar Tímea,Boros Zol-

tán, Sövegjártó Áron, Németh Borbála,

Zsolnay András

Rendező: EPERJES KÁROLY  

Csurka István

DÖGLÖTT AKNÁK
– komédia két részben

Főbb szerepekben: Koncz Gábor, Ujlaki

Dénes, Kiss Zoltán, Nyírő Bea, Hűvösvöl-

gyi Ildikó, Szóka Júlia, Nagy Gábor, Hor-

váth Tamás, Madár Tamás

Rendező: CSEKE PÉTER     

Móricz Zsigmond

NEM ÉLHETEK 
MUZSIKASZÓ NÉLKÜL
– vígjáték 

Szereplők: Nemcsák Károly, Vásári Mó-

nika,Tóth Judit, Somfai Éva, Pásztor Erzsi,

Makay Sándor, Rárósi Anita, Nyírő Bea,

Szóka Júlia, Bozsó József, Benkő Péter

Rendező: BOR JÓZSEF 

Leonard Gershe

A PILLANGÓK SZABADOK
– szerelmi történet 

Szereplők: Viczián Ottó, Vásári Mónika,

Bencze Ilona, Laklóth Aladár

Rendező: SZEREDNYEI BÉLA    

Müller Péter - Seress Rezső

SZOMORÚ VASÁRNAP
– zenés játék

Szereplők: Piros Ildikó, Mikó István, Győri

Péter

Rendező: HUSZTI PÉTER  

John Osborne

DÜHÖNGŐ IFJÚSÁG
– dráma

Szereplők: Viczián Ottó,Bregyán Péter, Sö-

vegjártó Áron, Csonka Hajnalka, Tébi

Márta

Rendező: KONCZ GÁBOR 

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

BÉRLETVÁLTÁS: Új bérletek váltása: 2007. augusztus 22.–szeptember 15.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS BÉRLETÁRUSÍTÁS 2007. AUGUSZTUS 22-TÔL::
JEGYIRODA: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. Tel.: 99/571-517, 517-518, fax.: 99/517-542,

nyitva tartás: hétköznap 9–17 óráig, szombaton 9–12 óráig.
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Javában szervezi át
a rábízott osztályt,

mûszerbeszerzéseket
folytat, mût és köz-
ben ingázik Sopron

és Budapest között.
Dr. Klára Tamás, az

Erzsébet oktató
kórház traumatoló-

giai osztályának
megbízott vezetô
fôorvosa emellett

még a város vendég-
látóhelyeivel és

sportjával is elôszere-
tettel ismerkedik.

– 46 éves múltam, Buda-
pesten születtem, ott végez-
tem az iskoláimat, 1986-ban
diplomáztam a SOTE-n –
kezdi a bemutatkozást a fôor-
vos – és ez év május 1-jéig a
fôvárosi Uzsoki utcai kórház
ortopéd és traumatológiai
osztályán dolgoztam. Sopron-

ba a fônököm, Hangody Lász-
ló professzor – az ortopédia
és a sportsebészet világszer-
te egyik legismertebb szak-
emberének – és dr. Baranyai
Tibor fôigazgató-fôorvosnak
a tervei és együttmûködése
alapján kerültem. Ôk ketten
ugyanis a debreceni egyete-
men együtt tanítanak, és ott
vetette fel a professzornak
Baranyai fôorvos úr, hogy
Sopronban önálló ortopéd-
traumatológiai osztályt sze-
retnének létrehozni. Erre a
feladatra hívtak meg engem.

Dr. Klára Tamás nem csaló-

dott. Mint mondja, a trauma-
tológiai osztály átszervezésé-
hez minden segítséget meg-
kapnak. – Le a kalappal a
város- és a kórházvezetés

elôtt, mindenben támogat-
nak, az önkormányzat éppen
most szavazta meg a több
mint tízmillió forintos mû-
szerigényünket. Ezenkívül

biztosítanak az osztályon
négy betölthetô állást, amely-
re terveink szerint még
ebben az évben négy buda-
pesti kolléga érkezik – köz-
tük egy vállizületi problé-
mákkal foglalkozó és egy kéz-
sebész szakorvos. Ezekkel a
szakemberekkel és a beígért
artroszkópiás mûszerrel az
országos nívót meghaladó el-
látást képviselhetünk a moz-
gásszervi sebészetben.

A fôorvos a soproni megbí-
zását mindenképp életminô-
ség-javulásként értékeli,
mint mondja, kiléphetett
végre a napi megszokások-
ból, és kihívásnak érzi az osz-
tály átszervezését is. Megbí-

zatása december 31-ig szól,
ezután nevezhetik ki végle-
gesen osztályvezetô fôorvos-
nak. Úgy tûnik, nem gondol-
kozik sokat a döntésen: „Épít-
jük a várat. Nem visszavonu-
lunk, továbblépünk” – szöge-
zi le. B. Á.

Kötôdések

Megbízatása elôtt Sopron nem
volt teljesen ismeretlen dr.
Klára Tamás elôtt: anyai ágon
kötôdik a városhoz – sôt, a
nyugati régióhoz, Sárvárhoz,
Bükhöz -, gyermekkorában
sok idôt tölthetett a hûség vá-
rosában. Innen is maradt fenn
több barátság, amelyeket
ápolva rendszeresen ismer-
kednek a város adta sportlehe-
tôségekkel és a vendéglátó-
helyiségekkel. A felesége szü-
lei pedig völcsejiek.

Új osztályvezetô 
a traumatológia élén
Új osztályvezetô 
a traumatológia élén

DR. KLÁRA TAMÁS:
„NEM VISSZA-
VONULUNK, 
TOVÁBBLÉPÜNK”

A családot nem viselte meg a váltás

Dr. Klára Tamásnak egy 18 éves fia van, aki idén érettségizett,
mûvészeti vonalon szeretne érvényesülni. Több egyetemre is be-
adta a jelentkezését. – Messze esett az alma a fájától – mosolyog
a fôorvos. A felesége szintén orvos, gyógyszerforgalmazással fog-
lalkozik. Szerencsére elég szabadon mozoghat, így nem okozott
nagy gondot a családnak az apa munkahelyváltása.
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– Már több
alkalommal is
jártam Sopron-
ban, s mindany-
nyiszor kedves
élményekkel
gazdagodtam.

Úgy veszem észre, kedvesek
és segítôkészek a soproniak.
Egyszer el is tévedtem, sze-
rencsére útbaigazítottak. A
VOLT-ra érdemes eljönni,
mert színvonalas és széles a
programkínálat, ugyanakkor
családias a hangulat. Szabó
Attila (28), Tiszaújváros

– Gyönyörû a
város és szép a
környezete is.
Szívesen sétá-
lunk a belváros-
ban, ahol az
ódon hangulatú

épületek egyedülálló hangu-
latot kölcsönöznek, de lát-
szik, hogy Sopron fejlôdik,
épül. Nem csoda, hogy osz-
tálykirándulók, fiatalok és az
idôsebb korosztály is szíve-
sen választja úti céljának ezt
a várost. Szabó Zsuzsi (31),
Szombathely

– Most éppen
a VOLT Feszti-
vál miatt jöt-
tünk Sopronba,
de ha tehetjük,
visszajövünk
mielôbb. Szere-

tünk kirándulni, csavarogni,
szívesen bejárjuk a környezô
erdôket. Egyedülálló pano-
ráma nyílik a Várhelyrôl,
mindenkinek csak ajánlani
tudom, hogy keresse fel. Ter-
mészetesen a belváros is
megér egy sétát. Baranyi Sza-
bolcs (32), Budapest

– A VOLT
Fesztivál miatt
szeretem kifeje-
zetten Sopront,
hiszen ez az
egyik legjobb
nyári fesztivál.

Amint vége, már a következôt
várom. Sopron büszke lehet
arra a két fiatalra, akik évrôl
évre jobbá varázsolják a
bulit. 

Úgy gondolom, egyszer
mindenkinek el kell ide jön-
nie. Bankós Balázs (21), Bu-
dapest

A VOLT-on voltak

– Dallam, zene, szöveg – mi
a fontosabb dalaidban?

– Nehéz fontossági sorren-
det felállítani, nem is nagyon
szeretek. De a szövegírás
vagy egyáltalán a mondan-
dóm, ami engem személye-
sen foglalkoztat, fontosabb
része a produkciómnak. A
zenét egy formai játéknak te-
kintem, szent játéknak, de ez
nem annyira élet-halál kér-
dés, mint a szöveg. Nem va-
gyok programversíró. Ha az
ember az ôt személyesen
érintô problémákról beszél,
az a szükséges, ámde önma-
gában még elégtelen feltéte-
le annak, hogy mások is ma-
gukra nézve személyesnek,
sôt igaznak érezzék, amit
mond. A programversírókkal
az a baj, hogy mindig tömeg-
ként gondolnak a hallgató-
ságra. Pedig a hallgatóság
egyénekbôl áll össze. Gyak-
ran kérdezik, hogy érzem-e a
felelôsséget a közönséggel
szemben. Nekem valóban
nagy a felelôsségem, de nem
a közönség felé, hanem

magam és a Jóisten felé: hogy
arról beszéljek, amit én ön-
magam számára megfogalma-
zok, és ne valami jól rímelô
sorok által vezérelt jelentés-
telen okoskodás legyen a
dalom.

– Szemtôl szemben állsz a
közönséggel, látod ôket, veled
együtt énekelnek.

– Érdekes kettôsség, hogy
amit az ember nagyon egy-
személyes ügynek érez dal-
szerzés közben, amirôl az a
meggyôzôdése, hogy csak rá
vonatkozik, azt sokezer
ember harsogja vissza, ami-
kor a színpadra állok. Öröm-
teli, hogy szeretik a dalaimat,
és áldom érte a jó sorsomat.
Becsben tartom azt a közön-
ségszeretetet, amiben részem
van. Ugyanakkor nem ha-
gyom, hogy a helyzet befolyá-
soljon, azaz, hogy közönség-
igényt elégítsek ki. Az, hogy
sokan hallgatnak, az én fele-
lôsségemen nem változtat.
Ahhoz kell hûnek lenni, ami-
ben én hiszek, nem máshoz.

Én azt remélem, hogy a

produkcióm megtalál-
ja az útját a közönség-
hez. Az én sorsom
nagy öröme vagy sza-
bályosan csodája az,
hogy én arról beszé-
lek, ami engem érde-
kel, és érdeklôdôvé
tudok tenni erre má-
sokat, illetve, hogy
mások erre maguktól
rezonálnak.

– A látványelemek, fé-
nyek, eszközök nem önma-
gukért vannak…

– Ezeket a gondolatok
szolgálatába kell állítani.
Nem azt akarjuk elérni, hogy
koncertjeinken kikapcsolód-
janak az emberek. Célom az,
hogy bekapcsoljuk az embere-
ket a saját életükbe, hogy más
szemmel nézzenek önma-
gukra. A mûvészet célja
mindig az, hogy az ol-
vasója, hallgatója
az igazságba kap-
csolódjon be. A
valóság relatív,
azaz nézôpont
kérdése, de
igazság csak
egy van.

B. Tóth Éva

Igazság csak egy van – vallja Ákos, aki a soproni VOLT
Fesztiválon is megtapasztalhatta a közönség szeretetét.

FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Igaz út a közönséghez
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Bogányi Gergely és
Hauser Adrienne zongora-
koncertjével kezdôdött az

ötödik alkalommal megren-
dezett Liszt-fesztivál.

Neves elôadók léptek fel,
többek között Lajkó István, a
2006 ôszén Budapesten meg-
rendezett Liszt–Bartók Nem-
zetközi Zongoraverseny díja-
zottja is. 

A másfél hetes program
idei különlegességének a Do-
borjánban (Raiding) tartott
zongorapiknik számított,
amelyen a fesztivál zongora-
kurzusának Japánból, Fran-
ciaországból és az Egyesült
Államokból érkezô hallgatói
játszottak és Fejérvári Zoltán
zongoramûvész, a madridi
Szófia Királynô Zeneakadé-
mia ösztöndíjasa adott hang-

versenyt. A száz éve elhunyt
Edvard Grieg norvég zene-
szerzô tiszteletére Liszt és
Grieg címmel kiállítást ren-
deztek a budapesti Liszt Fe-
renc Emlékmúzeum anyagá-
ból, amelyet követôen Geir
Botnen norvég zongoramû-
vész Grieg-mûveket adott elô.

B. T. É.

Ifj. Sarkady Sándor és
Szabó Péter szerzôpáros
újabb, a maga nemében egye-
dülálló, igazán igényes és
szép kivitelû könyve jelent
meg, amely Klausz Emil sop-
roni ôrvezetô Don menti
harctéri fotóit teszi közkincs-
csé, egyben végigvezeti az ol-
vasót a 2. hadsereg egykori
hadmûveleti területének szá-
mos helyszínén, a lerombolt
orosz településeken. A meg-
rázó erejû képek megidézik a
helyi lakosság mérhetetlen
nyomorát, ugyanakkor láthat-
juk azt is, hogy milyen volt a
második világháború honvé-
deinek ruházata, felszerelé-
se, fegyverzete, betekinthe-
tünk a frontvonalak mögötti
mindennapokba és a megörö-
kített végtelen magyar kato-
natemetôk sírkeresztrenge-

tegébe. A fotók a dokumentá-
lás, a látottak rögzítése céljá-
ból készültek. Mindebbôl kö-
vetkezik, hogy azért is, hogy
aztán másoknak is megmu-
tassa a fénykép készítôje
mindazt, amit ô maga átélt.
Mindezek ellenére ezt a fo-

tográfus még életében nem
tehette meg. Viszont megtet-
te a rokon, Gálos Ernô, aki-
hez Klausz Emil 1995-ben be-
következett halála után ke-
rültek az akkor még elôhívat-
lan negatívok.

Klausz Emil 1942-ben

Csoknyai Pál ezredes szemé-
lyi sofôrjeként teljesített ka-
tonai szolgálatot. Frontfel-
vételei tematikus sorrendbe
rendezve idézik a második
világháború kíméletlen va-
lóságát.

A szerzôk egyben azt is
kérik az olvasóktól, hogy akik
esetleg hozzátartozóikat fel-
ismernék a fotókon, jelezzék
azt, mert sok esetben nem le-
hetett kideríteni, hogy kiket
ábrázolnak a fotók, amelyek
immár könyv formájában
örök idézôi maradnak azok-
nak az eseményeknek, ame-
lyeknek tanúi viszont napról
napra kevesebben lesznek…

(Ifj. Sarkady Sándor – Szabó
Péter: Frontfelvételek a Don-
kanyarból – Klausz Emil sop-
roni ôrvezetô harctéri fotói,
Edutech Kiadó, 2007). ��

Liszt-fesztivál 

Kodály Zoltán-emlékdíj

A soproni Liszt-fesztivál idén Kodály Zoltán-emlékdíjat kapott, amelyet dr. Fodor Tamás polgármes-
ter dr. Gubcsi Lajostól, a Magyar Mûvészetért Díj kuratóriumának elnökétôl vett át a nyitóhangver-
senyt követôen. Kodály születésének 125. évében az ô tiszteletére alapított és adományozott díjjal
a magyar zene élô nagyjainak munkáját, elhivatottságát ismerik el az adományozók. Az ünnepsé-
gen a Liszt Ferenc Kulturális Egyesület nevében dr. Szilágyi László elismerôen szólt arról, hogy Firtl
Mátyás megyei alelnök, a város országgyûlési képviselôje kezdeményezésére a város tulajdonába ke-
rült Rejpál-ház a soproni Liszt-kultusz kiteljesedésének majdani helyszínéül szolgálhat a jövôben.

HATVAN ÉV ELTELTÉVEL KERÜLTEK ELÔ A DON-KANYARBAN KÉSZÜLT FOTÓK

Pillanatképek a harctérrôl

FOTÓ: PLUZSIK

FOTÓ: TÓTH ÉVA
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Támogatókkal sikerülhetett

A Szent Orsolya-iskola diák-
jainak utazását a soproni ön-
kormányzat, a Gyôr-Moson-
Sopron megyei közgyûlés, va-
lamint több soproni vállalko-
zó és magánszemély is támo-
gatta. Így azok a kiváló maga-
tartású és jól tanuló gyerekek
is kijuthattak Rómába, akik-
nek egyébként családi körül-
ményeik ezt nem tették volna
lehetôvé.

A korábbi évek gyakorlata szerint Sop-
ron önkormányzata az idei tanévben is min-
den Sopronban tanuló elsô és második osz-
tályos kisdiák számára ingyenes iskolai fü-
zetcsomagot biztosít. Ezzel a városvezetés
az amúgy is sok nehézséggel, anyagi gonddal
küszködô családok iskolakezdéssel együttjá-
ró terhein szeretne enyhíteni. Sopron veze-
tésének meggyôzôdése, hogy a közösség leg-
fontosabb alapja a család, amelyben az idô-

sek tisztelete és a róluk való gondviselés
mellett a gyermeknevelés is alapvetôen meg-
határozza a társadalom jövôjét. A tanulás, a
megszerzett tudás teszi a jövendôbeli fel-
nôttet sikeressé, aki munkájával, tudásával
az egész ország javát szolgálja majd, éppen
ezért a évkezdési támogatás fontos gesztus a
jövô nemzedékében bízó, a családot fontos-
nak tartó városnak – mondta el Abdai Géza al-
polgármester. ��

Iskolakezdési támogatás

A Vatikáni Rádióban

A pápával történt találkozó
után a diákok meglátogatták
a Vatikáni Rádió szerkesztô-
ségét is, ahol interjút készí-
tettek velük. Itt mondták el a
soproni fiatalok, hogy meg-
tiszteltetésnek érzik ezt a za-
rándoklatot, mert egy római
katolikusnak életében leg-
alább egyszer el kell látogat-
nia a legszentebb helyekre. Itt
megerôsödött bennük a fel-
ismerés, hogy egy olyan nagy
közösséghez, az egyházhoz
tartoznak, amely számít rájuk
és fontosnak tartja ôket.

Az Örök Városba, Rómába
zarándokolt el július elején a
soproni Szent Orsolya Római
Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium negyven tanuló-

ja. Látnivalókban gazdag
programjuk megkoronázá-

saként találkozhattak a
Szentatyával, aki magyarul

köszöntötte a diákokat.

– Immár hagyomány isko-
lánkban, hogy minden vaká-
ció elején az arra legérde-
mesebb tanulóinkat elvisz-
szük egy olaszországi útra,

amelynek fô eseménye a
római zarándoklat – mondja
Henczel Szabolcs püspöki biz-
tos, a kirándulás szervezôje.
– Az utazás elsô részében a vi-
lági nevezetességeket tekin-
tették meg az Orsolya-iskolá-
sok. Így például az Angyal-
várat, a spanyol lépcsôt, a
Pantheont és a Trévi-kutat. 

Majd a pogány Róma ne-
vezetességeivel, a Colosse-
ummal, a Fórum Romanum-
mal ismerkedtek meg. Ezt kö-
vette a keresztény Róma
meglátogatása, aminek ré-
szeként a négy nagy bazili-
kát és a Vatikáni Múzeum

gyûjteményét is megnézhet-
ték a gyerekek. 

A legnagyobb élmény
akkor érte ôket, amikor XVI.
Benedek pápa fogadta a sop-
roni csoportot és magyarul
szólt hozzájuk: „Isten hozta
a magyar zarándokokat! A
soproni orsolyita gimnázium
diákjai meghívást kaptak a
keresztény életre. Iskolátok-
ban a keresztény értékeket
megismerhetitek és ennek
megfelelôen élhettek krisz-
tusi tanúságtévô életet” – kö-
szöntötte a Szentatya váro-
sunk diákjait.

K. Z.

Orsolyások RómábanOrsolyások Rómában
MAGYARUL KÖSZÖNTÖTTE ÔKET XVI. BENEDEK PÁPA

FOTÓ: HORVÁTH ENDRE
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Augusztus 8., szerda 18 óra:
Indiai képek a Liszt Szalon
udvarán. Bharátanatjam:
India klasszikus tánca

Augusztus 16., csütörtök 18
óra: Pisa, a csodák mezeje –
Réti Mária mûvészettörté-
nész elôadása

Augusztus 22., szerda 20
óra: Varázslatos dzsessz a
Liszt Szalon udvarán. 

Meditatív, improvizatív
szertartás. Upanisad Jazz
Koncert. Schneider Szilvesz-

ter, Stöckert Ádám – ütôhang-
szerek, Szolnoki Zsuzsa – csel-
ló, Kiss Ákos – gitár, Kiss Bar-
nabás – látvány, élektrografi-
ka és Kiss Tamás – festmé-
nyek, szertartás

Augusztus 23., csütörtök 19
óra: Hangulatos kiállításmeg-
nyitó – udvari tárlat Márton
Rozália, Aranyfokos Vándor-
díjas fafaragó alkotásaiból.
Utána: a Soproni Gospel
koncertje

Augusztus 24, 25, 26, 31-én,
szeptember 1-jén, 2-án, 7, 8, 9-
én Szirbek István mûvészet-
történész elôadásait tartják.

Liszt Szalon

AUGUSZTUS 2-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 20 ÓRAKOR: 
TÜNDÉRMESÉK AZ ÁNTIVILÁGBÓL
(A pesti humor története, a vigyori ko-
raszülött „polgár” tükörképén át...)
3-ÁN, PÉNTEKEN 20 ÓRAKOR: 
TÜNDÉRMESÉK AZ ÁNTIVILÁGBÓL 
4-ÉN, SZOMBATON 20 ÓRAKOR: 
VILLON, A SZAKADT ÉS VASTAG
MARGOT (Pajzán, erotikus középkori
komédia F. Villon költészete alapján).
Kocsmaszínház 21.30-kor: PLÉHPO-
FÁJÚAK (Egy XXI. századi kocsma zajos
élete Ladányi Mihály versei alapján)

17-ÉN, PÉNTEKEN 20 ÓRAKOR: 
PUCÉR ÁMOR (Pajzán, erotikus közép-
kori komédia Faludy György világiro-
dalmi mûfordításaiból, Margot kocs-
májában, csípôsen fûszerezett italok
között.)
31-ÉN, PÉNTEKEN 20 ÓRAKOR: 
MAGYAR FURCSAFTOT TESSÉK
(Megvidámított furcsaságok, vircsaftok,
beszélyek és kalandok az élet receptje-
ibôl, esti egy alkalommal adagolva, szi-
gorúan nyelv alatt szopogatva, majd
hangos röhögés kíséretében többszöri

nyeléssel a gyomoridegbe juttatva
emészteni kéretik.)
SZEPTEMBER 1-JÉN PÉNTEKEN, 20 ÓRAKOR:
MAGYAR FURCSAFTOT TESSÉK

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 belépõ-
jegyek ára 1000 Ft; diákjegy 800 Ft.

A Civitas Pinceszínház programja

Storno-túra Erdélyben
A Berzsenyi Dániel Evan-

gélikus Gimnázium 450 éves
fennállásának és a Storno-év
alkalmából erdélyi túrát
szervezett a Líceum, amelyen
végigjárták azokat az emlék-
helyeket, ahol a város hajda-
ni polgára, Storno Ferenc er-
délyi útja során járt. A haj-
dani utazó naplója, leírása
segítette a program összeál-
lításában Dorosmai Erzsébet
tanárnôt. Arad, Déva, Vajda-
hunyad, Demsus, Gyulafehér-
vár, Szerdahely, Brassó,
Prázsmár, Hermány – megke-
resték azokat a helyeket, ahol
Storno dolgozott, rajzolt vagy
felmérte egy-egy freskó álla-
potát. 

A májusban hirdetett
„Sopron a historizmus korá-
ban” verseny nyerteseivel
együtt a Soproni Múzeum
több munkatársa is részt vett
a túrán, amelyen a fotózás, a
filmezés mellett sokat rajzol-
tak és festettek. A látottakat,
tapasztaltakat az Erdélyi
Házban rendezendô kiállítá-
son mutatják majd be a sop-
roniaknak. A fotók, a film
hûen tükrözik a mai állapo-
tot, amely néha cseppet sem
szívderítô. Valós segítségre
van és lesz szükség. – Renge-
teg figyelmességet, szerete-
tet kaptunk, amelyet szeret-
nénk megosztani – mondta el
Dorosmai Erzsébet. (BTÉ)

Honvédek emlék-
tábláját avatják

A Háromszéki Székelyek Világtalálkozóján avatják fel
az Ojtozi-szorosban életüket vesztett soproni hadosz-
tály katonáinak emlékére a Soproni Erdélyi Kör által ké-
szíttetett emléktáblát, Sz. Egyed Emma éremmûvész al-
kotását. Az ünnepséget augusztus 18-án, 15 órakor tart-
ják az Ojtozi-szorosban. Az eseményre az Erdélyi Kör je-
lentkezôket vár, akik számára az utazást kisbusszal szer-
vezi meg. Jelentkezni a kör 99/ 340-843-as telefonszámán
vagy a Fövényverem utcai Erdélyi Házban lehet, au-
gusztus 6-ig. ��



– Kaptam tôled egy névje-
gyet, melyre az van írva:
Richly Sándor terapeuta…

– Méghozzá kínai terapeu-
ta, ez lényeges, mert ott év-
ezredek óta foglalkoznak a
gyógyítás ezen módjával. Sok
évvel ezelôtt véletlenül jöt-
tem össze egy kínai mesterrel,
aki oktatott hat éven keresz-
tül. Az értelmezô szótár sza-
vaival fogalmazva: a pszicho-
terápiával gyógyító, pszicho-
lógus képesítéssel rendelke-
zô vagy nem rendelkezô sze-
mélyek neve a terapeuta.

– Gyógyítani sokféleképpen
lehet: antibiotikummal, boro-
gatással, ráolvasással, ez miben
különbözik, ebben hinni kell?

– A hit az nem rossz, ha az
emberben megvan, de alap-
vetôen az egoenergia és a
funkcionális anatómia tuda-
tos alkalmazása a lényeg.
Energiát kell adagolni a meg-
felelô helyekre, amely aztán
gyógyulást eredményez, ered-
ményezhet.

– Mi az a betegség, amire
azt mondod: ezt nem vállalom?

– Ami fizikai sérüléssel
kapcsolatos, nyílt, vérzô seb,
vagy ha éppen a trombózis
gyanúja merül fel. 

Sajnos a szakmában van-
nak olyanok, akik felelôtle-
nül ilyenkor is kezelnek, ami-
nek aztán nagyon súlyos kö-
vetkezményei lehetnek. Is-

merni és tudni kell a határa-
inkat!

– Legendákat mesélnek
rólad, nemcsak gyógyítása-
idról, hanem kezedrôl, amit
például nem lehet megszorí-
tani…

– Ez egy adottság, mond-
hatni isteni adomány. Való-
ban, a jobb alkarom meglehe-
tôsen erôs, két kézzel szok-
tam szoríttatni a kezemet,
hogy feltöltôdjön még plusz-
energiával. Mindehhez még
az is hozzátartozik, hogy 38,4
C°-os az alkarom testhômér-
séklete, ez az a bizonyos ego-
energia, amelyik létezik ben-
nem. Az empátiához és a pe-
dagógiához, ha még társul va-
lami, akkor az ember való-
ban csodákra képes!

– Hogyan kerültél a spor-

tolók közé, akik rajongnak
érted, s magad is sportoló
voltál?

– Élsportoló soha nem vol-
tam, de a labdasportok min-
dig is vonzottak. Asztalite-
niszben a Kinizsi MEDOSZ
NB III-as csapatában játszot-
tam, ez volt a csúcs. A labda-
rúgás? – ez az örök szerelem,
bár soha nem mûveltem. A
régiek közül Varga Zoltán, a
mai generációból pedig Tóth
Misi áll a szívemhez a legkö-
zelebb.

– Befejezésül, mint terape-
uta, mire vagy a legbüszkébb?

– Úgy segíthetek embere-
ken, hogy nap mint nap meg-
újhodok, úgy tehetem le este
a párnára a fejem, hogy ismét
tettem jót az életben…!

Pluzsik Tamás
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Névjegy:  Richly Sándor

• 1947. október 5-én született

• a Széchenyi-gimnáziumban
érettségizett 1966-ban

• híradástechnikai hálózatsze-
relô végzettséget is szerzett

• általános iskolai tanító

• gyógypedagógiai tanárképzô
fôiskola pszichopedagógus
karán szerzett diplomát

• középfokú edzôi minôsítés:
labdarúgás, asztalitenisz, kézi-
labda.

Richly Sándor kínai terapeuta. Adománynak tartja
képességeit, s örömmel segít a hozzáfordulókon. Különösen

szívesen kezel sportolókat, hiszen egykor ô is közéjük
tartozott. A labdarúgás például örök szerelme…

A sportos
terapeuta
A sportos
terapeuta

FOTÓ: PLUZSIK



– A magyar éremmûvészet
legrangosabb eseménye az
Országos Érembiennálé,
amellyel szemben többszö-
rösen is elfogult lehetnék.
Egyrészt soproniként, hiszen
a város rangját jelzi, hogy a
kortárs magyar éremmûvé-
szek legjelesebbjeinek kiál-
lítóhelyévé válik a Lábasház.
Másrészt Sopront és a me-
gyét példaszerû együttmun-
kálkodásra fogja össze a bi-
ennálé, és az is, hogy a leg-
rangosabb díj odaítélôjének
képviseletében az éremmû-
vészet és általában a mûvé-
szetek iránti megbecsülés
szükségességére irányíthat-
tam a köz figyelmét. De mind-
ezek mellett a legmaradan-
dóbb élményt mégis csak az
jelenti, amikor az ember az
érmék sokrétû üzenetét
egyenként, akár többször
visszatérve fejti meg, felfe-
dezve azt a mélységet és ma-
gasságot, amit egy ilyen kis
méretû alkotás magában hor-
dozhat. És élményt jelentett
a VOLT. A VOLT-os világ nem
egészen az enyém, de az, aho-
gyan a soproni fiúk megszer-
vezték a több tízezer fiatalt

vonzó rendezvényt, elisme-
rést érdemel. Megtelt a város
élettel, és Sopron nevét har-
sogta minden média az or-
szágban, de még a határon
túl is. Így hát megnéztem,
hogy mi az a VOLT, és talál-
tam magamnak való progra-
mot, igaz, nem a legnagyobb
decibeles helynél keres-
tem… A leghûségesebb város
a magyarsághoz és egyben a
gyökerekhez való hûségre is
kötelez. A horvát nap ez utób-
bit üzeni, ezért természete-
sen ott voltam, már csak a
muzsika, az énekszó és a han-
gulat miatt is. ��
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mi tetszett a nyári, soproni programokból?

– A VOLT Fesztivált eme-
lem ki a nyári rendezvények
közül. Talán azért is, mert
már az elôkészítô munkála-
taiban is részt vettem, segí-
tettem a szervezôket, lobbiz-
tam a támogatásukért. Vé-
leményem szerint Sopron
számára fontos ez a feszti-
vál, egyfajta kitörési lehetô-
séget rejt magában. A ren-
dezvény látogatottsága is ezt
igazolja: közel hetvenezren
váltottak jegyet a koncertek-
re. A tavalyihoz képest tehát
tovább emelkedett a vendé-
gek száma. Természetesen
én is ott voltam  a VOLT-on,
sôt, nem is egyszer látogat-
tam ki…!

Úgy vélem, az országos és
nemzetközi hírû fesztiválja-
ink támogatása, segítése is
képviselôi feladataim közé
tartozik. Éppen ezért kezde-
ményezni fogom a soproni
kötôdésû országgyûlési kép-
viselôk körében, hogy igye-
kezzünk együtt, közösen fel-
lépni a soproni rendezvé-
nyek érdekében. Lobbizzunk
a támogatottságukért, keres-
sünk együtt forrást a meg-
szervezésükhöz, vigyük hírü-

ket itthon és külföldön, hasz-
náljuk ki kapcsolatainkat
annak érdekében, hogy
minél gazdagabb, színesebb,
színvonalasabb vendégcsa-
logató fesztiválokhoz kap-
csolják Sopron nevét, és
minél szélesebb körben érte-
süljenek is az itteni kulturá-
lis, szabadidôs lehetôségek-
rôl. Azt gondolom, ez egy
olyan cél, amihez pártállás-
tól függetlenül megnyerem
képviselôtársaim támogatá-
sát. Ebben az ügyben hama-
rosan személyesen fogom fel-
keresni Firtl Mátyás és Krá-
nitz László képviselôket is. ��

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

Az afganisztáni stabilizá-
ció iránti magyar elkötelezett-
ség demonstrálása, a Pol-e
Kumriban mûködô magyar
vezetésû PRT égisze alatt
megvalósuló segítségnyújtás
és civil fejlesztési programok
megvalósításához az afgán
vezetés támogatásának erô-
sítése volt a célja annak az af-
ganisztáni látogatásnak, ame-
lyet Göncz Kinga miniszter
vezetésével tett a magyar öt-
párti küldöttség, amelyen
Firtl Mátyás, az európai ügyek
bizottságának alelnökeként
vett részt.

Firtl Mátyás elmondta, a
háború szemmel látható nyo-
mait viselô, földig lerombolt
országnak szüksége van a ma-
gyar segítségre a közigazga-
tás, az oktatás, a közbizton-
ság helyreállításában, útépí-
tésben. Az út során a magyar
küldöttség részt vett egy helyi
tanítóképzô számítástechni-
kai centrumának alapkôleté-
telén, és meglátogatott egy
épülô téglagyárat, amely a
fejlesztések jelképének is
számíthat, hiszen munkát ad
a helybelieknek, miközben
az újjáépítést szolgálja. ��

Firtl Afganisztánban 

A KDNP-frakción belül
Firtl Mátyás, Sopron ország-
gyûlési képviselôje a máso-
dik legaktívabb kérdezô volt

az elmúlt parlamenti évben.
A Fidesz legszorgalmasabb
kérdezôje Halász János hon-
atya volt. ��

A második legaktívabb

Az Európai Néppárt kül-
döttségével Washingtonban
tárgyalt Szájer József európai
parlamenti képviselô, ahol a
vízumkérdésekrôl és az eu-
rópai energiapolitikáról is
szó esett. – Hazánkat is érin-
ti az energiafüggôség kérdé-
se. Az amerikai tárgyalópart-

nerek megkérdezték: az ener-
giaszállítások tekintetében
egyoldalú függésben lévô Ma-
gyarország miért támogat
olyan terveket, amelyek ezt
éppen erôsítik. Hangsúlyoz-
ták: ne lehessen az energia-
szállítás a politikai nyomás-
gyakorlás eszköze! ��

Energiafüggôség
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Augusztus 20-a nemcsak az
államalapítás, de az új ke-
nyér ünnepe is Magyarorszá-
gon. A pékszakma egyik ügyes

kezû képviselôje, Csábi Ala-
jos Balfon mûködtet sütödét.
Mint mondja, egyedül a mi-
nôségnek köszönhetô, hogy a
pékség még mûködik. Speci-
alitásai a rozsos termékek.

– Mi éjszaka dolgozunk, és
a különbözô munkafolyama-
tok nagy részét kézzel végez-
zük, de a jövô már másról szól
– mondja a négyfôs „manu-
faktúra” vezetôje. – Kézzel
formázni egy cipót egészen
más, mint géppel, hiszen a
tészta – az élesztônek köszön-
hetôen – önálló életet él. Da-
gasztáskor, formázáskor ér-
zôdik, hogy milyen lisztbôl
dolgozik a pék.

A vásárlók általában a
friss, meleg kenyeret szere-
tik. A pékek azonban tudják,
hogy a kemencébôl kikerülô
kenyeret nem tanácsos azon-
nal fogyasztani. – Én csak
„másnaposat” szoktam enni,
mert a kenyérnek – mint a jó

bornak – be kell érnie – véle-
kedik Csábi Alajos, majd azt
is elmondja, a multicégek ke-
nyerei többnyire gyenge mi-
nôségûek, sok bennük az ál-
lományjavító. – De nagy elô-
nyük az ár, amivel nehéz ver-
senyre kelni. Egyedül a minô-
ségben tudunk mi, kis üze-
mek jobbak lenni. Azonban,
ahogy egyes szakmák (mint a
bognár, kovács) elhalnak, úgy
a hagyományos pékségek is
elôbb-utóbb eltûnnek. A jö-
vôben a péksütemény és ke-
nyérkészítés is modernizált
üzemekben zajlik majd. Az
Amerikai Egyesült Államok-

ban például jártam olyan vál-
lalatnál, ahol az egyetlen
„gépkezelô” technológus
mellett mindössze néhány ta-
karító és karbantartó dolgo-
zott. Valószínû, hogy itthon
is az automatizált üzemeké a
jövô, hiszen a sütôiparnak is
haladni kell a korral. C. V.

A kenyér íze

Csábi Alajos filozófiája szerint
minden pékségnek megvan a
maga íze. Némelyik édeské-
sebb, másik sósabb-savany-
kásabb termékeket készít. Egy
a lényeg: a kenyeret becsület-
tel kell sütni. – A mi kis pin-
cepékségünk nem a legkor-
szerûbben felszerelt, mind a
mai napig fejlesztem, de jó-
magam és a munkatársak tisz-
tességgel, lelkesen végezzük a
feladatunkat. Este nyolc órától
már munkában vagyunk, ün-
nepnapok elôtt pedig délután
háromtól, hogy a friss kenyér
reggelre az üzletekben lehes-
sen. Elégedett ember vagyok,
nem vagyok maximalista, csak
azt kívánom a Jóistentôl,
hagyja meg a pékséget minél
tovább.

Pékbemutató

Csábi Alajos augusztus 25-én,
szombaton pékbemutatót és
kiállítást szervez  a Fô téren, a
programhoz burgenlandi
pékek is csatlakoztak.

CSÁBI ALAJOS: A KENYÉRNEK – MINT A JÓ BORNAK – BE KELL ÉRNIE

– Nem eszem friss kenyeret, csak „másnaposat”, mert a kenyérnek – mint a jó bornak –
be kell érnie – így vélekedik Csábi Alajos, aki 34 esztendeje dolgozik a kemence mellett, sôt,
ô a pék ipartestület egyik alapító tagja. Kenyerei nagyrészt manufakturális technológiával

sülnek. A hónap végén pedig pékbemutatót szervez a Fô téren.

A kemence becsülete

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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Kedves levelet kaptunk
Tóth Ernôné olvasónktól, aki-
ben egy korábbi számunkban
közölt fotónk régi emlékeket
idézett fel. Az orsolyita isko-
la csillagvizsgálója eszébe
juttatta az Orsolya tanítókép-
zôben töltött boldog éveket.
Mindezek alátámasztására
egy régi fotót is küldött. A
fénykép a negyvenes évek
második felében készült, az
elsô „polgáris” találkozón. ��

– Legyenek büszkék érté-
keikre, ápolják azokat és
adják át a jövô nemzedéké-
nek – mondta Rádonyi László
önkormányzati képviselô az
ötödik alkalommal megren-
dezett nemzetiségi fesztivál
ünnepélyes megnyitóján. A

bolgár, a cigány, a horvát és
a német kisebbségi önkor-
mányzat szervezte a színes
kulturális mûsort, amely
alatt helyben sült malac,
babsterc és borkóstoló is
várta a soproni Fô térre láto-
gatókat. ��

Nemzetiségi 
fesztivál

Elkészült a Pedagógusok
Mûvelôdési Házának új vi-
zesblokkja. A Széchenyi Ist-
ván Gimnázium felújítása
során kiderült, hogy a szoci-
ális blokk a gimnázium terü-
letére esik. Az új vizesblok-
kot és a kialakításához szük-

séges leválasztást a polgár-
mesteri iroda beruházási cso-
portja terveztette és kivite-
leztette. A nyugdíjas pedagó-
gusok az így kialakított nagy-
teremben kulturált körülmé-
nyek között tarthatják tevé-
kenységeiket. ��

Új vizesblokk

Kedves emlék

FOTÓ: TÓTH ÉVA

12,00%-os BETÉTI KAMATAKCIÓ
2 HÓNAPOS IDõTARTAMRA,

HA DEPOZIT+ SZERZõDÉST KÖT*

* Éves kamatláb 12,00%, EBKM: 12,00% a 2007. május 16. és között 2 hónapos idõtartamra 
lekötött betétekre, ha az akciós betét összegével megegyezô összeget a VICTORIA-VOLKSBANKEN 
Életbiztosító Zrt. Depozit+ életbiztosítási termékébe fektet, készpénz befizetéssel vagy külsõ banki számláról 
indított átutalással. Az akciós betét összege legalább 200.000 Ft, a betét nem megújítható, és az akciós 
kamatnak feltétele, hogy a Depozit+ vegyes életbiztosításra vonatkozóan a biztosító kötvényt állít ki, (ennek 
hiányában a bank a betétre évi 6,00% kamatot fizet, EBKM: 6,00%).
Ez a hirdetés nem minõsül nyilvános ajánlattételnek, vagy tájékoztatónak. További részletek, és információk 
a Magyarországi Volksbank Zrt. fiókjában érhetõek el. 
A betéti szerzõdés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza.

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

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk augusztus 20-ig, a borítékra kérjük,
írják rá: Soproni Közélet – Rejtvény. A helyes megfejtést beküldô olva-
sóink között a Cédrus Könyvesbolt (Sopron, Mátyás király u. 34. Tel.:
99/506-115) ajándékát sorsoljuk ki. Elôzô nyertesünk: Rátz Valterné
(Bolyai u.). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…
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Az elôzô két
évhez képest új
koncenpcióval és egy

játékosként roppant sikeres
szakvezetôvel, Détári

Lajossal vágott neki a 2007-
2008-as szezonnak az FC

Sopron labdarúgócsapata.
Óriási volt a mozgás nyá-

ron a soproni csapat öltözô-
jében, meghatározó labdarú-
gók sora távozott az együttes-
tôl, s jó néhány új játékos ér-
kezett. Két visszatérôt nagy-
nagy örömmel fogadtak a
szurkolók. A Vasastól Sop-
ronba igazoló Fehér Zoltán és
Pintér Zoltán ugyanis szép
emlékeket ébreszt a csapat
híveiben: ôk tagjai voltak a
Magyar Kupa-gyôztes együt-
tesnek! 

Visszatérésükkel még ha
nem is Sopronban nevelke-
dett, ám a csapathoz és a vá-
roshoz kötôdô futballisták ke-
rültek vissza a gárdához. Ôk
ketten – a 2005 májusában

Magyar Kupát
nyert gárdakeretnek
másik két tagjával,  Sifter Ta-
mással és Sira Istvánnal – ve-
zéregyéniségei lehetnek az
FC Sopronnak. 

A nagy játékosmozgás mel-
lett új jelenség, hogy ezúttal
inkább fiatal magyar játéko-
sokra építhet az új szakveze-
tô, a játékosként ötszörös vi-
lágválogatott Détári Lajos,
szemben az elôzô két szezon
légiósinváziójával. Sajnos, a
centerpálya – a jelek szerint
látványos és minôségében to-
vábbi javulást mutató – felújí-
tása miatt a felkészülési idô-
szakban Sopronban mindösz-
sze egy edzômeccset játszott
a gárda. Ezen még a szakmai
stáb – amelyben Ebedli Zol-
tán, a kapusedzô Gujdár Sán-
dor, valamint a helyi ligacsa-
pat edzôsége után az elsô

e g y ü t t e s
stábjához
került Végh
Tibor szemé-
lyében továb-
bi régebbi jó
nevû labda-
rúgók kap-
tak helyet –
fôleg a második félidôben sok
próbajátékost tesztelt, vizs-
gálgatott. Az elsô félidôben
viszont, amikor már a bajnok-
ságra tervezett kezdô tizen-
egyre igencsak „hasonlító”
csapat volt a pályán, fel-fel-
csattant a soproni szurkolók
vastapsa néhány ügyes akció
láttán. A szurkolók nézeget-
ték az új fiúkat, ismerkedtek
Gyömbér, Dlusztus, Hullám,
Zana, Freud és a többiek ne-

vével, játékával. A csapat már
túl van két fordulón, az elsô,
idegenben játszott meccsen
döntetlent ért el a Kaposvár-
ral szemben. (A vasárnapi
Honvéd-meccs lapzártánk
után ért véget.)

Úgy tûnik, egy harcos,
sokat futó, lendületes, fiatal –
szóval a szurkolók számára
szerethetô, szimpatikus együt-
tes lehet! 

S reméljük, lesz is! Botár

Új csapat, új edzô 
– új remények

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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A hivatalos megnyitóra
augusztus 8-án kerül sor

jövôre, a pekingi olimpián,
viszont a labdarúgótorna

mérkôzéseivel már 6-án
elkezdôdik az ötkarikás

játékok programja, 
a legnagyobb, négyévente

ismétlôdô sportesemény. 
Bô egy év múlva tehát újból

a sport kerül majd a figye-
lem középpontjába.

Akár rejtvényként is fel-
adható lenne: melyik az a két
sportág, amely b-vel kezdô-
dik, x-re végzôdik, és sopro-
ni sportolók is részt vehet-
nek e sportágak olimpiai ver-
senyein. Nos, ne csigázzuk
szellemi fejtörôkre fogékony
olvasóink képzeletét, a boksz-
ról (magyarul ökölvívás) és a
kerékpár egyik szakágáról, a

BMX-rôl van szó. A bunyó-
soknál Bognár Gábor, a Gye-
vát Gyula Ökölvívó Iskola 91
kilós versenyzôje tagja az
olimpiai keretnek. Ez így ön-
magában még persze nem ga-
rancia a pekingi szereplés-
re, már csak azért sem, mert
egy országból egy versenyzô
indulhat, s van egy nagy-nagy
hazai riválisa is, a többszörös
bajnok Darmos József szemé-
lyében. A pekingi részvételt
több kvalifikációs, selejtezô
versenyen lehet kivívni. Ezek
egyike lesz az ôszi világbaj-
nokság, ám az azon való rész-
vétel jogáért is megküzd még
a két magyar. Egy másik ilyen
viadal lehet a jövô évi debre-
ceni Bocskai-emlékverseny,
amelynek kvalifikációs ver-
sennyé való minôsítésének
„kivívása” folyamatban van…

Egyértelmûen kijelenthet-
jük: a BMX magyarországi

fellegvára Sopron, a BMX
Autóklub Sopron versenyzôi
évek óta nyerik a bajnoki cí-
meket, sôt, többnyire a dobo-
gó mindhárom fokát „kibé-
relik”. Itt már javában zajla-
nak a kvalifikációs verse-
nyek. A sportág újonc az
olimpiák programján, a se-
lejtezô viadalok és a kvalifi-
káció rendje is meglehetô-
sen egyedi. A versenyzôk
nem saját maguk, hanem or-
száguk számára szereznek
pontokat, az országok pont-
jait összeadják, s ezen rang-
sor alapján alakul majd ki,
mely országból hány verseny-
zô vehet részt a pekingi játé-
kokon. Összesen 18 ország 32
versenyzôje állhat majd rajt-
hoz. Az elôbb említett pont-
versenyben az elsô három he-
lyen végzett országok 5–5, a
4–6 helyen zárók pedig 2–2
versenyzôt indíthatnak, a

többi országot pedig 1–1 ver-
senyzô képviseli. 

A realitás talaján marad-
va, s a riválisok, a mieinknél
összehasonlíthatatlanul jobb
anyagi hátterét, felkészülési
lehetôségeit és technikai hát-
terét figyelembe véve óriási
bravúr lenne, ha a mieink be-
kerülnének azon országok
közé, amelyek egy kerékpá-
rost adnak a BMX olimpiai
mezônyének. A négy kvalifi-
kációs pontokat gyûjtô ma-
gyar versenyzô közül három
soproni, Radasics Vilmos, Mé-
száros Krisztián és Prájczer
Péter küzd a magyar szerep-
lésért. Ôsztôl a juniorok szá-
mára is lesz néhány olyan
verseny, amelyen kvalifiká-
ciós pontokat lehet szerezni,
s itt a korosztályos Európa-
kupát nyert soproni Rozse-
nich Gábor sokat segíthet...

Botár

Soproniak – Pekingért

A versenyen 44 hajó in-
dult, a hazaiak mellett osztrák
és svájci versenyzôk is jelen
voltak. Sopron nevében dr.
Simon István alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket.
Köszönetet mondott a ver-
seny szervezôinek, az edzôk-

nek, a szponzoroknak, a ver-
senyzôknek pedig jó szelet kí-
vánt és azt, hogy a versengés
mellett örömüket leljék a
Fertô tó festôi környezeté-
ben. Schneider István elnök a
Fertô Tavi Vitorlás Szövetség
jubileumi éve legfontosabb

eseményének nevezte a sport-
eseményt. Kovács István me-
gyei sportigazgató hangsú-
lyozta: egy szervezet rangját
az adja meg, hogy milyen fel-
adatokat vállal, és hogy azo-
kat hogyan teljesíti. A Fertô
Tavi Vitorlás Szövetség eddi-
gi vállalt feladatait mind ki-
tûnôen oldotta meg, amelyek
mellett annál rangosabbat
nem kaphat egy szervezet,

mint országos és nemzetközi
bajnokságot szervezni.

A kalózok versenyében
magyar bajnok lett a fertôi
Kámán Tamás–Kámán Csilla
páros (Fertô Tavi Vitorlázó
Egyesület). Különös jelentô-
sége a sikernek, hogy az ala-
pítása 50. évfordulóját ünnep-
lô fertôi vitorlássport elsô
bajnoki aranyérme éppen
most született. ��

Aranyérmes vitorlások
A Magyar Köztársaság idei kalóz és kalóz ifjúsági bajnok-

ságát és a Széchenyi István Nemzetközi Regatta megnyitó
versenyét tartották meg a Fertô tavon július közepén. 

Aranyérmes vitorlások
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Története legjobb szerep-
lését jegyezve második lett

a szuperligában a Soproni
Bowling Club együttese,

amelybôl két játékos is
rajthoz állt a július elején

rendezett bécsi Európa-
bajnokságon.

Egyikük Skobrics Zoltán,
aki a Soproni BC ügyvezetô-
je, edzôje, s emellett éljáté-
kosa, a másik Eb-szereplô
pedig Farkas János. Skobrics
lapunk megkeresésére el-
mondta: Farkas és ô több for-
dulós válogatósorozaton ve-
rekedték be magukat a hatfôs
Európa-bajnoki csapatba. Az
elsô bô keret még 16 bowlin-
gozóból állt, majd „túlélve”

az elsô keretszûkítést, a Sop-
roni BC két játékosa bentma-
radt a 9 fôs keretben. A „ki-
lencek” a fôvárosban rende-
zett válogatóversenyen küz-
döttek meg az E-csapat hat
helyéért. A két soproni ver-
senyzô pedig akkor nyújtotta
a legjobb formáját, amikor
arra a legnagyobb szükség
volt: Skobrics a második, Far-
kas pedig a harmadik helyen
végzett.

Közvetlenül az Eb elôtt a
komplett magyar válogatott
Pozsonyban szerepelt egy
nemzetközi viadalon, ame-
lyet Skobrics megnyert szlo-
vák, cseh, lengyel és litván
játékosok elôtt. A fôpróba jól
sikerült, az elôadás már ke-
vésbé… Skobrics megbetege-
dett a kontinensviadal ele-

jén, s az elsô két napon az el-
lenfelek mellett a kórral is
meg kellett küzdenie. A kettô
együtt már sok volt, valós tu-
dásától elmaradva dobott.
Nehezítette a dolgot, hogy a
szervezôk két egészen más
jellegû pályán „dobatták” a
mezônyt. A szövetségi kapi-
tány döntése értelmében a
két soproni játékos nem alko-
tott egy párt, sôt a trióban, a
háromfôs csapatok versenyé-
ben is külön „egységbe” ke-
rültek. Itt a párosban jobban
dobó három játékos – köztük
Farkas – került az egyik, az
ott gyengébben dobó három
játékos a másik hármasba. Itt
nagyjából az erôviszonyok-
nak megfelelôen a középme-
zônybe kerültek a mieink.
Jött a csapatverseny, s ezen a

várakozástól elmaradva a 35
ország csapatából a 27. he-
lyen végeztek a mieink, akik
közül három játékosnak –
köztük Skobricsnak – volt Eu-
rópa-bajnoki rutinja, Farkas
és még két versenyzô viszont
most debütált a kontinensvi-
adalon. Skobrics reméli, két
év múlva, a következô Eb-n
már a mezôny elsô felében
végez majd a magyar csapat. 

Az utánpótlás is jól szere-
pelt, a Soproni BC-nek két
igen tehetséges fiatal ver-
senyzôje mutogatta már
oroszlánkörmeit. Kiss Ádám
3., Kocsis Tamás pedig 5. lett
az ifjúsági bajnokságon, ahol
a felsô korhatár 18 év, a két
ifjú soproni bowlingos pedig
csak 15 esztendôs…!

Botár László

Bowling – Tanulásnak jó volt

Ritka manapság a sport-
könyv, különösen ha az

soproni vonatkozású. 
Az elmúlt hetekben jelent
meg a Nem csak röptében

címû nívós kiadvány, mely a
Soproni VSE Tenisz Szakosztá-

lyának múltját eleveníti föl.

– Elôször csak egy kisebb,
mondjuk úgy, nívósabb szó-
róanyag megjelentetésére
gondoltunk, melyben szán-
dékunk szerint az utolsó évek
eredményei lettek volna do-
kumentálva. Aztán szépen
gyûlt az egyre terjedelme-
sebb anyag, mely végül is Ber-
zeviczy Zsolt szerkesztésében
könyv formát öltött – mondja
el a kiadvány születésének
történetét Márta György szak-
osztályvezetô.

A kezdetek, A sikerek
alapjai, Száguldó vonaton,
Mert a Márta mert, Nem
babra megy a játék… és még
sorolhatóak az érdekesebb-
nél érdekesebb fejezetcímek,
melyek mögött egy szakosz-
tály küzdelmes hétköznapjai,
ünnepelt sikerei, az elmúlt
évtized eredményei olvasha-
tóak.

– Az természetesen még
nem szerepelhet a könyvben,
hogy idôközben férficsapa-
tunk lényegében följutott az
OB I-be, Csontos Balázs, Lász-
ló Csaba és Kovács Zoltán
pedig mind az egyéni, a páros

és a csapatküzdelmeket is
megnyerték a maguk korosz-
tályában – tudjuk meg mint-
egy epilógus gyanánt Úr Csa-
bától, a szakosztály vezetô-
edzôjétôl.

(pluzsik)

A FIÚ 18-AS BAJNOKCSAPAT: ÚR CSABA VEZETÔEDZÔ, CSONTOS BALÁZS, 
LÁSZLÓ CSABA, KOVÁCS ZOLTÁN ÉS SZINVAI KÁLMÁN EDZÔ.

Tenisz – Nem csak röptében
– EGY SZAKOSZTÁLY ÉLETE ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN
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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: evangélikus templom, nyertese: Kocsi Tiborné (Farak-
tár u.). Nyereményét, a Sudoku könyvet átveheti a Kisalföld Médiaközpont-
ban (Frankenburg u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK…
…és már nem tehetnek semmit, sôt, nem is tudják, hogy egy-
koron milyen volt A PANORÁMA, ha Szárhalom felôl jövünk a
város felé. A Tûztoronynak még éppen látszik a teteje, de a
horizont alatti dombtetôt már az unalmas sor- és bérházak lát-
ványa uralja, melyek lassan túlnövik a Lövért, a kultúrát, a jó
ízlést… (pluzsik)
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