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TTáábboorrttûûzz,,  sszzaalloonnnnaassüüttééss,,  úújj  bbaarrááttssáággookk,,  ssookk--ssookk  jjááttéékk..
EElleemmlláámmppaa,,  bbiiccsskkaa,,  hháállóózzssáákk..  UUggyyee,,  iissmmeerrôôsseekk??  MMiinndd--
mmiinndd  eeggyy  jjóóll  ssiikkeerrüülltt  ttáábboorr  rréésszzeeii..  ((AA  mmii  ggeenneerráácciióónnkk
mméégg  aa  „„ssóóddeerroozzáásstt””  ––  SSóóddeerr,,  ssóóddeerr  aa  lláábbaamm  aallaatttt  ggaallaamm--
bboomm……  --  iiss  iissmmeerrii..))
MMaannaappssáágg  ggyyeerrmmeekkeeiinnkk  vváállooggaatthhaattnnaakk  aa  ssppoorrtt--,,  mmûûvvéé--
sszzeettii,,  hhaaggyyoommáánnyyôôrrzzôô,,  lloovvaass,,  tteerrmméésszzeettjjáárróó,,  nnyyaarraallóó,,
vváánnddoorr--,,  nnaappkköözziiss,,  jjuurrttaa--  ééss  kkii  ttuuddjjaa  mméégg,,  mmiillyyeenn  ttáábboo--
rrookk  kköözzöötttt..
JJóóll  vvaann  eezz  ííggyy!!  AA  ggyyeerreekkkkoorr  uuggyyaanniiss  ––  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  ––
aarrrraa  vvaallóó,,  hhooggyy  mmiinnééll  ttööbbbbffééllee  ddoollggoott,,  tteevvéékkeennyyssééggeett
pprróóbbáálljjaannaakk  kkii  ppoorroonnttyyaaiinnkk  ––  éérrddeekkllôôddééssüükk,,  aaddoottttssáággaa--
iikk  sszzeerriinntt..
ÉÉnn  ggyyeerrmmeekkkkéénntt  iiss  aazzookkaatt  aa  nnyyáárrii  ttáábboorrookkaatt  sszzeerreetttteemm,,
aahhooll  aa  jjóóll  bbeehhaattáárroolltt  kkeerreetteekk  kköözzöötttt  sszzaabbaaddoonn  rreennddeellkkeezz--
ttüünnkk  iiddôônnkk  eeggyy  rréésszzéévveell,,  „„ccssaakk””  jjááttsszzoottttuunnkk  ééss  jjááttsszzoottttuunnkk!!
((ÉÉss  ppeerrsszzee  ffeesszzeeggeettnnii  pprróóbbáállttuukk  aa  „„jjóóll  bbeehhaattáárroolltt””  kkeerreettee--
kkeett!!  ––  KKii  nnee  eemmlléékkeezznnee  aa  ttaakkaarrooddóó  uuttáánn  ááttbbeesszzééllggeetteetttt  ééjj--
sszzaakkáákkrraa,,  hhaajjnnaalliigg  eellhhúúzzóóddóó  ttáábboorrttûûzzrree!!))
TTeerrmméésszzeetteesseenn  ppeeddaaggóógguusskkéénntt,,  ttáábboorrvveezzeettôôkkéénntt  iiss  hhaa--
ssoonnllóórraa  ttöörreekkeeddttüünnkk  mmiinnddiigg  ppeettôôffiiss  ((hhaa  úúggyy  tteettsszziikk,, hhaa--
lláásszzooss))  kkoollllééggááiinnkkkkaall!!  EEggyysszzeerrûû  sszzaabbáállyyookk,,  ssookk  pprrooggrraamm,,
vviicccceekk,,  jjóókkeeddvv!!
SSookkffééllee  ookkbbóóll  ttáábboorroozznnaakk  aa  ggyyeerreekkeekk..  VVaann,,  aakkii  uunnaalloommûû--
zzééssbbôôll,,  vvaann,,  aakkiitt  sszzüülleeii  eeggéésszz  nnyyáárroonn  ttáábboorrrróóll  ttáábboorrrraa
uuttaazzttaattnnaakk,,  mmeerrtt  ôôkk  nneemm  éérrnneekk  rráá,,  ddoollggoozznnaakk..  PPeerrsszzee
vvaannnnaakk  oollyyaann  ddiiáákkookk  iiss  ––  rreemméélleemm,,  nnaaggyyoonn  ssookkaann  ––,,  aakkiikk
hheetteekkeett  kkéésszzüüllnneekk  aazz  iizzggaallmmaakkrraa,,  aazz  eellôôttttüükk  áállllóó  nnaappookk
pprrooggrraammjjaaiirraa..
AA  lléénnyyeegg,,  hhooggyy  jjóóll  éérreezzzzéékk  mmaagguukkaatt,,  öönnáállllóóssáággoott  ttaannuull--
jjaannaakk,,  aahhooll  aa  kköörrnnyyeezzeett,,  aa  pprrooggrraammookk,,  aa  ttáábboorr  eeggéésszzee
ÉÉRRTTÜÜKK  vvaann..  AA  GGYYEERRMMEEKKEEKKÉÉRRTT!!
MMeeggkkéérrddeezztteemm  aa  kkéétt  lláánnyyoommaatt,,  hhooggyy  ôôkk  mmiitt  sszzeerreettnneekk  aa
ttáábboorroozzáássbbaann??  „„HHooggyy  nniinnccsseenneekk  ootttt  aa  sszzüüllôôkk!!  HHooggyy  aa  ttáá--
bboorrbbaann  mmiinnddeenn  mmááss,,  mmiinntt  éévv  kköözzbbeenn!!  HHooggyy  eeggyyüütttt  vvaa--
ggyyuunnkk!!””
BBíízzoomm  aabbbbaann,,  hhooggyy  ssookk  ssoopprroonnii  ddiiáákk  ttööllttöötttt  eell  öönnffeelleeddtt  nnaa--
ppookkaatt  aa  nnyyáárroonn  kküüllöönnffééllee  ttáábboorrookkbbaann  ––  SSoopprroonnbbaann  vvaaggyy
bbáárrhhooll  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ggyyöönnyyöörrûû  ttáájjaaiinn!!
NNeekküünnkk,,  ffeellnnôôtttteekknneekk  ppeeddiigg  sseemmmmii  mmááss  ddoollgguunnkk  nniinnccss,,
ccssaakk  kkéésszzüüllnnii  22000088--aass  nnyyáárr  ttáábboorraaiirraa,,  mmeerrtt::  TTÁÁBBOORROOZZ--
NNII  JJÓÓ!!

SSiippooss  FFeerreenncc

Ítéletidô 
Sopronban

Augusztus 20-án helyenként jéggel kísért felhôszakadás
zúdult Sopronra is. A rendkívüli idôjárási helyzetben közel

félszáz lakossági bejelentés érkezett a tûzoltósághoz. 

A váratlan esemény dr.
Fodor Tamás polgármestert a
Szent Imre-templom jubileu-
mi miséjén érte, ahonnan
azonnal a veszélyeztetett hely-
színekre sietett. 

Mire a város elsô embere
Jánostelepre érkezett, a pin-
cékbôl, garázsokból már több
tûzoltóautó szivattyúzta a he-
lyenként 40–50 cm-es vizet.

Módos Tamás és Soós Zsuzsan-
na félig kész családi házának
garázsában térdig gázoltak a
tûzoltók a vízben. 

Dr. Fodor Tamás minden-
kinek felajánlotta az önkor-
mányzat tevôleges segítsé-
gét, valamint ígéretet tett,
hogy az áldatlan útviszonyo-
kon is hamarosan változtat-
ni fognak. (pluzsik) 

DR. SIMON ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER, A TERÜLET KÉPVISELÔJE HANGSÚLYOZTA, 
HOGY AZ EMBEREK VAGYONÁNAK VÉDELMÉBEN A VÁROS AZONNAL MEGKEZDI 

A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÔ ÁRKOK, ÁTERESZEK KIÉPÍTÉSÉT.

FOTÓ: PLUZSIK

FOTÓ: PLUZSIK
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– Szent Imre apja, Szent
István, mûvét sziklára építet-
te, a szikla pedig Krisztus volt
– mondta prédikációjában
Pápai Lajos megyéspüspök.

– Szent István bátran szembe-
szállt a nosztalgiázó régi po-
gánysággal, de ugyanígy a
nyugati kereszténységet szét-
ziláló új pogánysággal is. 

Ma is, aki elfogadja Krisz-
tust, a sziklát, nem szokásnak,
hanem igazságnak, az szem-
beszáll mind az újpogány
nyugati liberalizmussal, mind
a kommunizmus örökségével,
annak egyházelleneségével
és erkölcsi nihilizmusával, de
ugyanakkor a valamiféle ma-
gyar ôsvallásra hivatkozó ke-
resztényellenességével is. A
jelenben a keresztény életvi-
telnek biztató jelei is vannak,
olyan fiatalok személyében,
akik tudatosan készülnek a
keresztény élethivatásra – fej-
tette ki a püspök. Az ünnepi
szentmisét követôen a temp-
lom közösségi termében
annak történetét bemutató
tárlat nyílt. Az ünnepi szent-
misén és az azt követô kiállí-
tás megnyitóján részt vett Firtl
Mátyás, Sopron országgyûlési
képviselôje és dr. Fodor Tamás,
Sopron polgármestere is.

B. T. É.

A Sopron Régió Csatorná-
zási és Szennyvíztisztítási

Program részeként megvaló-
suló ISPA Plusz programon

belül a közeljövôben induló
csatornázási munkákra

szerzôdést írt alá a városhá-
zán Havas András alpolgár-

mester és Tóth István János,
a Délviép területi igazgatója.

Az ISPA Plusz program
újabb soproni utcákban teszi
lehetôvé a csatornarendszer
kialakítását, bôvítését. Az alá-
írt szerzôdés nettó összege
1.231.706 euró; a kivitelezés
határideje 2008. április 30.

Havas András alpolgár-
mester a szerzôdés aláírását
megelôzôen emlékeztetett a
Sopron Régió Csatornázási

és Szennyvíztisztítási Prog-
ram elôzményeire. Elmond-
ta: 1997-ben az akkori
KHVM támogatásával elké-
szült a szennyvíztisztító telep
fejlesztésének elsô megvaló-
síthatósági tanulmánya.
– Több évig tartó részletes
elemzô és tervezô munkát kö-
vetôen elkészültek a szenny-
víztisztító telep és a csatorna-
hálózat fejlesztéseinek ter-
vei, majd az ISPA pályázati
dokumentáció. Elôször a ma-
gyar kormány támogatását
kellett megszerezni, majd
2001 ôszén Brüsszelben az
EU is kedvezôen döntött a
beruházás támogatásáról. A
pozitív döntések elérésében
jelentôs szerepe volt Szájer
Józsefnek, a térség akkori or-
szággyûlési, jelenleg EU-par-
lamenti képviselôjének. A

tenderdokumentációk elké-
szíttetése és elfogadtatása,
majd a kivitelezési és a szol-
gáltatási versenytárgyalások
sikeres lefolytatása követke-
zett a sorban.

– A csatornahálózatok ki-
vitelezése 2004-ben, a szenny-
víztisztító telep kivitelezés
2005-ben kezdôdött meg, je-
lenleg az utolsó csatornasza-
kaszok kivitelezése és a
szennyvíztisztító telep pró-
baüzeme folyik – tájékozta-
tott az alpolgármester. A Sop-
ron Régió Csatornázási és
Szennyvíztisztítási Program
területei a hivatalosan au-
gusztus 23-án elkezdôdött
munkálatokkal hat új sza-
kasszal egészülnek ki: bôvül
a Híd utcai csatorna kapaci-
tása, megtörténik egy mûsza-
kilag fontos bújtató átépíté-

se az 1-0-0-s fôgyûjtôn (a
Gyôri úton az Ikva patak
alatt), valamint megoldódik a
Szent Mihály utcának és kör-
nyékének, a Mikes Kelemen
utcának, az Uszoda utcának-
és a Paur Iván utcának a csa-
padékvíz-elvezetése. ��

Bôvülhet az ISPA-rendszer

Szent Imre-millennium
Szent Imre születésének 1000. és a Szent Imre-templom

felszentelésének 10. évfordulójára emlékeztek 
a soproni Szent Imre-templomban.

Utazási 
támogatás
családoknak

A buszbérletek leadása-
kor fizeti ki az önkormány-

zat a kisgyermekeseknek az
utazási támogatást.

Az önkormányzat támoga-
tás nyújt a helyi tömegközle-
kedés igénybevételéhez an-
nak az állandó soproni lakó-
hellyel rendelkezô szülônek
vagy törvényes képviselônek,
aki háztartásában egy vagy
több, harmadik életévét még
be nem töltött gyermeket
nevel és a helyi tömegközle-
kedést rendszeresen igénybe
veszi. A támogatás iránti ké-
relmet az Intézményi Osztály
Szociális Csoportjához lehet
benyújtani a bérlet felhasz-
nálását követô 60 napon belül.
A bérlet a leadását követôen
kerül kifizetésre. ��
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– Sopron hálás azért a
nemes cselekedetért, ame-
lyet Bad Wimpfen gyakorolt a
kitelepítés után: segített a ki-
telepítetteknek új hazát ta-
lálni és beilleszkedni. Sop-
ronnak szem elôtt kell tarta-
nia a múltat, és annak isme-
retében kell megalapoznia a
jövôt. Fontos a Heimatmuse-
um fenntartása is Bad Wimp-
fenben – mondta Sopron pol-
gármestere azon a találkozón,
amelyen fogadta a Bad Wimp-
fen-i Kulturverein für Sop-
ron und Umgebung kulturális
egyesület tagjait és vezetôjét,
akikkel együtt Claus Brechter,
Bad Wimpfen polgármestere
is ellátogatott a soproni vá-
rosházára.

A német testvérvárosból
érkezett kulturális egyesület

vezetôje, Michael Töltl maga
is soproni születésû. Az egye-
sület tagjai születési helyü-
ket, az egykori – a kitelepítés
elôtti – lakhelyüket immár 20
éve rendszeresen felkeresik.
A két város közötti kapcso-
latban fontos momentum,
hogy a kitelepítettek máso-
dik generációja kezdi felis-
merni a családi gyökerek fon-
tosságát, érzi annak erejét.
Mint dr. Fodor Tamás a Köz-
életnek elmondta, új, konkrét
tartalommal kell megtölteni
a kapcsolatot. Többek között
az intézmények közötti
együttmûködés kaphat ebben
kulcsszerepet, de további
kapcsolatokat jelenthet a
nyevtanulásban vagy akár a
karácsonyi vásáron való
közös fellépés is. ��

Bad Wimpfen-i
vendégek

A Kenyér és Bor Ünnepét tartotta az Európai Borlovag-
rend Magyarországi Konzulátus Gyôr-Moson-Sopron megyei
Legátusa Sopronban. Az eseményt Fô téri borudvar, továb-
bá bor-, illetve kenyér- és pékáruverseny színesítette.

A Szent Mihály-templomban tartott avatási szertartáson
Sopron nevében Mágel Ágost önkormányzati képviselô a
város zászlóját adományozta a Borlovagrendnek. A képvise-
lô hangsúlyozta: köszönet illeti mindazokat, akik mindenna-
pi munkájukkal teremtik elô a kenyeret és a bort. 

Az iparosok borát is kiválasztotta a szakmai, majd azt kö-
vetôen egy társadalmi zsûri az eseményhez tartozó borver-
senyen. A döntés szerint Iváncsics Zoltán 2006-os szüretelé-
sû Irsai Olivérje, illetve 2005-ös kékfrankosa nyerte el a ki-
tüntetô címet. ��

Kenyér és bor 

KAZUNO: TESTVÉRVÁROSI LÁTOGATÁS JAPÁNBAN

Japán tapasztalatok
Kazuno meghívására

testvérvárosi látogatáson
vett részt a dr. Fodor Tamás

polgármester vezette
soproni küldöttség, amely-

nek  tagjai voltak helyi
intézmények képviselôi és

négy fiatal, akik a diákcsere-
program keretében utaztak

a szigetországba.

– A testvérvárosi együtt-
mûködés egyik fô szempont-
ja, hogy az ne kizárólag a po-
litikusok közötti kapcsolat-
teremtést jelentse, hanem
abban helyi intézmények,
szervezetek is aktívan részt
vegyenek – fejtette ki dr.
Fodor Tamás polgármester
azon a sajtóbeszélgetésen,

amelyen Havas András alpol-
gármesterrel együtt részle-
tesen beszámolt az út tapasz-
talatairól.

A Kodama Hitosi kazunoi
polgármesterrel történt ta-
lálkozót követôen három kér-
désben született megállapo-
dás. A Sopronban zajló japán
nyelvtanítás fenntartása és
folytatása a kapcsolat élôvé
tétele miatt fontos. (Novem-
bertôl japán nyelvet tanító
tanárnô érkezik újból Sop-
ronba.) A további tervek kö-
zött egy Japán-Magyar Bará-
ti Társaság alakítása szere-
pel, amely elsôsorban kultu-
rális célokat szolgálna. A gaz-
daság területén a helyi ke-
reskedelmi és iparkamara
közremûködésével a kis- és
középvállalkozók közötti kap-

csolatteremtésnek is adott a
lehetôsége. 

A soproni küldöttség tag-
jai tapasztalatokat szerezhet-
tek a hierarchikus rendszer-
ben mûködô japán társada-
lomról, amelyben az embe-
rek közötti kapcsolat alapja
a feltétlen tisztelet. A szer-

vezettség olyan jellemzôje a
japán mentalitásnak és élet-
vitelnek, amely minden jel
szerint a nagyon sikeres
japán gazdaságnak is hajtó-
motorja, és amelyet érdemes
eltanulni a távolkeleti embe-
rektôl.

B. T.  É. 
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Sopron polgármestere
köszöntötte dr. Szatmári

Györgyöt, az Állami Szanató-
rium kitüntetett fôigazgató-

fôorvosát.

Dr. Szatmári György, az Ál-
lami Szanatórium fôigazga-
tó-fôorvosa kimagasló szak-
mai munkásságáért Batthyá-
ny-Strattmann László-díjat
kapott. A díjat, amely az
egészségügyben dolgozóknak
adományozható legrango-
sabb díjak közé tartozik, a
Semmelweis-nap alkalmával
kapta a fôigazgató-fôorvos. A
kitüntetettnek ez alkalomból
Sopron polgármestere, dr.

Fodor Tamás emléklappal és
Sz. Egyed Emma szobrászmû-
vész által készített emlékpla-
kettel köszönte meg a város
nevében több évtizedes szak-
mai munkásságát, elkötele-
zettségét. 

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester a városházán fogad-
ta a fôigazgató-fôorvost, aki-
nek a város köszönetét tol-
mácsolta. Elmondta, az egész-
ségügy mai helyzetében külö-
nösen fontos az áldozatos
munkát végzôk elismerése,
azoké, akik elkötelezettség-
gel és hivatástudattal teszik
a dolgukat. 

Dr. Szatmári Györgyöt vá-
ratlanul érte a polgármeste-

ri elismerés, amit – mint el-
mondta – örömmel vett és
megtiszteltetésnek tart. Több
évtizedes munkája során
mindig a betegek érdekében

tette a dolgát. A fôigazgató-fô-
orvos 1969 óta tevékenykedik
Sopronban, s 1988-tól tölti be
a szanatórium fôigazgató-fô-
orvosi tisztségét. ��

Elismerés az igazgatónak

A legnehezebb idôkben
vállalta a szolgálatot és a
megbízatást IV. Károly király,
akire a helyi KÉSZ szervezé-
sében a Szent György-temp-
lomban emlékeztek. A szent-
misét követôen dr. Fodor
Tamás polgármester szólt IV.

Károly soproni kötôdéseirôl,
és méltatta az utolsó magyar
király erényeit. 

IV. Károly kezdettôl fogva
mély vallásos hitrôl tett ta-
núbizonyságot. Édesanyja ka-
tolikus nevelésben részesí-
tette. Soproni évei alatt nem-
csak a lelki életéért felelôs
domonkos atya, hanem a szin-
tén hívô katonai nevelôje,
gróf Georg Wallis volt nagy
hatással rá. A herceg mind
gyermekkorában, mind fel-

nôttként barátságosnak, tü-
relmesnek mutatkozott. Gyer-
mekeiket is vallásosan nevel-
ték. Sopronban, a Pejache-
vich-ház kapuja mellett már-
ványtábla örökíti meg, hogy
gyermekkorában Károly több
éven át a ház lakója volt. A
házban megfordult neves tör-
ténelmi személyiségek között
a késôbbi IV. Károly király
6–9 éves korában itt tanult
meg magyarul Tormásy János
soproni tanítótól. B. T. É.

Apostoli király

IV. Károly, apostoli magyar király (1887–1922) Sopronban élte gyermekéveit, itt tanulta meg a ma-
gyar nyelvet. 1916. november 21-én foglalta el az elhunyt Ferenc József császári trónját. December
30-án, Budán Magyarország apostoli királyává koronázták. Többszöri kísérletet tett az antanttal való
különbéke megkötésére, a német kormányt is igyekezett meggyõzni a kompromisszumos megol-
dásról. 1918 novemberében elõbb az osztrák, majd a magyar ügyekben való minden részvételérõl
volt kénytelen lemondani, s miután mindkét országban kikiáltották a köztársaságot, Svájcba költö-
zött. 1921-ben kétszer is kísérletet tett a magyar trón visszaszerzésére, a második alkalommal fegy-
veres összetûzésekre is sor került. Károlyt õrizetbe vették, majd az antant számûzte Madeirára, ahol
röviddel késõbb elhunyt. 

IV. Károlyra emlékeztek
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„
Szent István ma is példa

Államalapító Szent
Istvánra emlékeztek a

soproniak augusztus 20-án.
Az ünnepen dr. Fodor Tamás

polgármester elevenítette
fel a szent király alakját, s

állította példaként a késôi
utódok elé. 

„Garay János költô 1846-
ban, a következôket írta:

»Csak törpe nép felejthet ôs
nagyságot, / Csak elfajult kor
hôs elôdöket: / A lelkes eljár
ôsei sírlakásához / S gyújt régi
fénynél új szövetneket. / S ha a
jelennek halványul sugára: /
A régi fény ragyogjon fel ho-
nára«.

Államalapító Szent István
királyunkra emlékezünk au-
gusztus 20-án, amely a nem-
zet legnagyobb ünnepe. Szent
István királyunk a magyar
történelem egyik legfonto-
sabb személyisége: az elsô
keresztény király, a magyar
állam megalapítója és a ke-
resztény egyház megterem-
tôje, szervezôje.

Szent Istvánban a nemzet
élni akarása és az államal-
kotó képessége testesül meg.

Apja, Géza fejedelem,
anyja Sarolt, az erdélyi Gyula
vezér keresztény leánya. Ist-
ván 970 körül született. Szü-
letésekor ugyan a pogány
Vajk nevet kapta, 972-es meg-
keresztelésekor azonban az

elsô keresztény vértanú, Ist-
ván nevét adták neki. István
996-ban feleségül vette Hen-
rik bajor herceg vallásos le-
ányát, Gizellát. 997-ben, Géza
fejedelem halála után Istvánt
választották meg fejedelem-
nek. Uralkodása elején po-
gány rokona, Koppány vezér
fegyveresen kelt fel ellene.

István és Koppány harcá-
ban nemcsak az forgott koc-
kán, hogy ki lesz a magyar
nép uralkodója, hanem, hogy
a magyar nép megmarad-e
pogány hitében, vagy a ke-
reszténység útjára tér és Eu-
rópa részévé válik. Késôbb

évszázadokon át a magyar
nép védte Európát a pogá-
nyok inváziójától. Az egykor
pogány magyarság a keresz-
tény Európa védôbástyájá-
vá  vált.

Imre herceg fiához cím-
zett intelmeibôl megtudhat-
juk egy évezred távlatából
mindazt, ami napjainkban is
idôszerû: tisztesség, erény,
példamutatás, a keresztény
értékek óvása, a törvények
tisztelete, más kultúrák be-
fogadása.

A törvények tisztelete a
társadalmi rend alapja. A
rend a gazdaság és a társa-
dalom fejlôdésének elenged-
hetetlen feltétele.   

István királyunk tetterôs
király volt. Biztonságot, hitet
adott, távlatokat nyitott, erôs
nemzetet teremtett a magya-
rok számára.  

Uralkodása alatt a Magyar
Királyságot európai nagyha-
talommá tette. Vármegye-
rendszert alakított, amely
ma, 1000 év távlatából is mû-
ködik. De vajon ma ugyanezt
elmondhatjuk? Erôs a mi or-

szágunk? Sajnos nem, mert
mint mindannyian tudjuk, el-
sôkbôl utolsók lettünk. 

Azonban tudjuk, hogy a mi
népünk ügyes, szorgalmas és
tehetséges. Hitem szerint val-
lom, hogy a mostani nehéz-
ségeken is felül fogunk kere-
kedni, ahogyan már sokszor a
történelmünk során bizonyí-
tottuk élni akarásunkat.

Ma is ugyanaz a kérdés,
mint 1000 évvel ezelôtt,  tud-
juk-e hasznosítani az Euró-
pai Unió adta lehetôségeket
nemzetünk javára.” ��

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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A Deák tér felújítását
követôen a hiányosságokat

pótolni kell, a hibákat pedig
javítani. A város érdeke,

hogy a tér megfelelô
minôségben készüljön el. 

Sopron vezetôi, az önkor-
mányzati képviselôkkel, a
város fômérnökével, Firtl Má-
tyás országgyûlési képviselô-
vel, a Sopron Holding és a ki-
vitelezô cég képviselôivel
közös bejáráson szemrevéte-
lezték az elkészült Deák
teret. 

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester elmondta: az észlelt
és a még meglévô hibákat
rögzítették, a technikai egyez-
tetés folyik. A polgármester
hangsúlyozta: a problémák
egyik oka az utóbbi hetek-hó-
napok feszített munkatempó-
ja volt. 

A város elsôdleges érde-
ke, hogy a Deák tér megfele-
lô minôségben készüljön el.
Az elsô félévben még kide-
rülhetnek elôre nem látható
hibák – tette hozzá a polgár-
mester, aki leszögezte: a je-
lenleg ismerteket ki kell javí-
tani, a fennálló problémákat
meg kell oldani és le kell
zárni, az üzemeltetés közben
adódóakat pedig kezelni kell.
Az elsôdleges cél minden-
képpen a rekonstrukció tel-

jes körû befejezése és a pro-
jekt lezárása. 

Firtl Mátyás országgyûlé-
si képviselô rámutatott: közös
munka eredménye, hogy a
park elkészült, ugyanakkor a
fenntartási költségekre is fel-
hívta a figyelmet.

Szóba került a tér beren-
dezéseinek, létesítményei-
nek megóvása is. A városve-
zetés parkôr szolgálatba állí-
tását tervezi, valamint térfi-
gyelô rendszer kiépítését. ��

Az I. Soproni Kékfrankos
Szakácskirályverseny nem
csak a fôzés tudományáról
szólt. Sôt, az ízek harmóniá-
ja, a bográcsban kékfrankos-
sal rotyogó finomságok sike-
re csak egy része volt a kora
délután kezdôdött és éjsza-
kába nyúló vetélkedésnek.
Ugyanis a kötélhúzás, a bor-
felismerés és a helytörténet-
rôl is szóló bortotó mellett
gólyaláb-, vízhordó-, majd pa-
lacsintaevôversenyben is
megküzdöttek egymással a
versengôk. Mi több,  íjászkod-
ni, énekelni és táncolni is
kellett a tíz résztvevô csapat-
nak a Hotel Sopron udvarán.

Különdíjat kapott a Tizek
csapata, melynek kapitánya
dr. Dobos József jegyzô volt. A
legvitézebb csapat az Üveg-
tigris Team lett, míg a sza-
kácskirály címet, az ezzel
járó serleget és oklevelet a
Pulzus TV versenyzôi érde-
melték ki.

Az étkeket legelôször a
szakmai zsûri: Gálos István,
Krauszpek Ferenc és Voleszák
Zoltán kóstolta meg, majd az
összes jelenlévô belekana-
lazhatott a neki legjobban
tetszô bográcsba.

A félnapos megmérettetés
sikerét mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy a versenyzôk
egybehangzóan megfogadták:
jövôre ugyanitt találkoznak. ��

Dr.  Simon István alpolgár-
mester – aki egyúttal a körzet
választott önkormányzati
képviselôje – elmondta, hogy
egy évvel ezelôtt a Fidesz je-
löltjeként több alkalommal
beszélgetett a környék pol-
gáraival is. Jogosan megfo-
galmazott volt az a kritika,

hogy a politikusok csak a vá-
lasztások során törôdnek az
itt élôk problémáival, ami-
kor szükség van a szavazatuk-
ra. – Akkor megígértem, ha
hivatalba kerülünk, több fi-
gyelmet szentelünk gondja-
ik megoldására – jelentette
ki az alpolgármester. – A kö-

zelmúltban felkerestem dr.
Pantali Zoltán dandártábor-
nokot, és egyeztettünk a bal-
esetveszélyes kerítés felújítá-
sának lehetôségérôl. A pa-
rancsnok úr azt kérte tôlünk,
hogy amennyiben az anyag-
költséget, mely mintegy 1,3
millió forint, mi biztosítani
tudjuk, úgy ô a munkaerôt
adja a felújítási munkához.
Megegyezésünk értelmében
hamarosan elkezdôdhet a
munka.

A sajtótájékoztatón jelen
volt dr. Pantali Zoltán is, aki
örömmel fogadta e régóta hú-
zódó ügy megoldását, a mint-
egy 300 méter hosszú kerítés
rendbetételére történt közös
megegyezést. – A több mint
százéves kerítés csúnya és
balesetveszélyes. A lakótele-
pen több mint száz család él,
sok a gyerek, Isten ments,
hogy valami baleset történ-
jen… Az sem mellékes körül-
mény, hogy 30–40 elítéltnek
munkát tudunk biztosítani.

(pluzsik)

Kerítésfelújítás

A Sopronkôhida–Tómalom–Jánostelep Településrészi
Önkormányzat 1,3 millió forintos támogatásával felújítják a
Sopronkôhidai Fegyház és Börtön lakóövezetének kerítését.

Helyszíni szemleRotyogó
bográcsok

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Harmincévesen kellett
bizonyítania rátermettsé-

gét Kalmár Istvánnak,
akinek ôsei négy generáció-

val ezelôtt telepedtek le a
városban. Büszke arra, hogy

a Deák téri iskolában
tanulhatott, hogy a Pócsi-

dombon rúgta a labdát
kölyöktársaival együtt és a

Fáyban végzett. De legin-
kább azt tartja nagy aján-

déknak az élettôl, hogy
feleségével, Adriennel és

kétéves ikerfiaival, István-
nal és Kristóffal harmonikus

életet élhetnek.

– Jómagam tényleg tudom,
hogy mennyire fontos a ki-
egyensúlyozott családi élet,
mert a saját bôrömön tanul-
tam meg milyen az, ha az
ember már ötéves korában
elveszíti az édesapját. Édes-
anyámtól sok szeretetet és
gondoskodást kaptam, de az
apát nehéz pótolni. A 2006-
os önkormányzati választá-

sok elvesztése után több
idôm jut az otthonra, arra,
hogy törôdjem a fiaimmal és
a feleségemmel. Sokat emle-
getetté vált az eset, amikor
az egyik tavaszi közgyûlésen
felszólítottam jobboldali po-
litikustársaimat: hagyjuk már
abba a szerintem üres szó-
cséplést, mert én szeretnék
hazamenni megfürdetni a

gyerekeket! – mondja Kalmár
István, az ellenzéki MSZP-
frakció vezetôje, a 11-es
számú választókerület kép-
viselôje.

A közéleti küzdelem lát-
ványosabb része a fiatal bal-
oldali politikusnak akkor ju-
tott ki, amikor harmincéve-
sen alpolgármesterként vál-
lalta Sopron közügyeinek irá-
nyítását.  – Életre szóló lecke
volt számomra, de remélem,
sikerült megfelelnem. 

Valószínûleg Kalmár Ist-
ván közvetlen és szókimon-
dó stílusa is hozzájárulhatott
ahhoz, hogy választókerüle-
tében is mindenkivel nyíltan
megbeszélheti a problémá-
kat. – Senki sem tagadhatja,
a Király Jenô utcától a Wa-
shington parkig rengeteg vál-
tozás történt az elmúlt évek-
ben – veszi át a szót ismét a
képviselô. – Kizöldült, virágo-
sabb lett a városrész, a Kôfa-
ragó téri lakótelepen sokan
nyertek az úgynevezett pa-
nelfelújítási program pénz-
eszközeibôl, a Deák téri is-
kola új sportpályával, meg-
újult tornateremmel és két

tanteremmel gazdagodott.
Két játszótér is megépült.
Persze sok helyen szükség
volna még további út- és jár-
dafelújításokra is. 

Kuntz Zoltán

Társasági ember

Kalmár István társasági em-
berként is mindig a közép-
pontban van. Széles baráti kö-
rével minden születésnapot
és névnapot megünnepelnek,
olykor öt–hat család is együtt
nyaral, így volt ez az idei nyá-
ron, a Balatonon is. – Minden
sportot, de különösen a focit,
a falteniszt és a teniszt nagyon
kedvelem. Igaz, gyakran hiába
küzdök a súlygyarapodásom
ellen. A zene is nagyon fontos
számomra, a rock és a blues a
kedvencem.

A filmgyûjtô mozis

A fiatal politikusnak persze most nem csak arra marad több ideje,
hogy saját családjával foglalkozzék, de többet tud segíteni a csa-
ládi vállalkozás ügyes-bajos dolgaiban is. Az Elit Mozi üzemelte-
tését tizenegy évvel ezelôtt kezdték el. Azóta, mint vallja, filmsze-
retô laikusból sikerült beleásnia magát a szakmába. A mozis hír-
név megszerzése természetesen nem ment egyik napról a másik-
ra. Az 1996-os tavaszi nagy felújítás után sikerült elérnie, hogy a
város hagyományos mozijának látogatottsága ugrásszerûen meg-
nôtt. - Rá kellett jönnünk, hogy mi az, amivel mi tudjuk becsábí-
tani a soproni mozirajongókat. Nem tagadom, otthonomban is
rendszeresen mozizom, valóságos filmgyûjteményem van, ami-
bôl a mesefilmek vetítését már megkezdtem fiaimnak…

KALMÁR ISTVÁN: A CSALÁDJÁT TARTJA A LEGNAGYOBB AJÁNDÉKNAK

Korán megtanulta a küzdelmet



Mágel Ágost nem kedveli,
ha azt mondják róla, politi-
kus. Ô tanár. Pedig az 1994-es
választások óta képviselô a
soproni testületben, mindig a
jobboldali pártok támogatá-
sával. Ahogyan ô fogalmaz,
jelenleg is ugyanazon a poli-
tikai pályán dolgozik, ahon-
nan indult, a politikai körül-
mények változtak meg körü-
lötte. Területe a Lövérek egy
– nem kicsiny – szeglete, a
Mikoviny úttól az Ibolya útig,
a Kôfejtô utcáig. 

A képviselô tôsgyökeres
soproni: a városban végezte
általános és középiskolai ta-
nulmányait, Dunaújváros-
ban, a gépipari fôiskolán dip-
lomázott. Ezt követôen meg-
szerezte a középiskolai mû-
szaki tanári képesítését is,
sôt, késôbb a közoktatás-veze-
tôi szakot is. – Erôsen kötôd-
tem Sopronhoz, a fôiskolai
évek alatt éreztem, máshol
nem tudnék élni – vallja a
képviselô. – Így hazajöttem,

annak ellenére, hogy kevés
munkalehetôség kínálkozott,
mûködött néhány ipari vál-
lalkozás, de ezek nem von-
zottak. 1970-ben kerültem az
akkor 403-as szakközépiskolá-
ba tanárként, majd 1996 óta
nevelési igazgatóhelyettes-
ként dolgozom. 

Tanári és képviselôi mun-
kájában erôs háttér a család.
Felesége, Éva szintén sopro-
ni születésû, de mivel édes-
apja kohómérnökként dolgo-
zott, gyermekéveit Diósgyôr-
ben, majd Dunaújvárosban
töltötte. Házasságuk fôisko-
lai kapcsolatból ered, 1972-
ben költöztek vissza Sopron-

ba. Egy lányuk és egy fiúk
született. Lányuk, Henriett 30
éves, a külkereskedelmi fôis-
kolán végzett. A diploma
megszerzése után gyakorlat-
ra Dél-Kínába került egy
német céghez, ahol annyira
meg voltak elégedve a mun-
kájával, hogy visszahívták.
Több mint négy évet töltött az
ázsiai országban, ahonnan ta-
valy tért haza, Bécsben he-
lyezkedett el. Fiúk, Tamás 24
éves, hatodikos kora óta
Ausztriában tanult, a gazda-
sági fôiskolát is Bécsújhelyen
végezte. Jelenleg Sopronban
dolgozik egy bankban. Mágel
Ágost édesapja – aki koráb-
ban a siketeknél tanított, sôt,
igazgatóhelyettes is volt – de-
cemberben töltötte be 90.
életévét, de egy fiatalt meg-
szégyenítô érdeklôdéssel kö-
veti a város történéseit.

B. Á. 
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Mágel Ágost – a tanár úr

Hobbi

Az iskola és az önkormányzat
mellett Mágel Ágostot várja
még négyszáz négyszögöl
kékfrankos szôlô is a Virág-
völgyben. – Ez a hobbim és a
kötelezô sport is – mondja.
– Februártól indul a munka,
a metszéstôl a szüretig min-
dent egyedül csinálok – ter-
mészetesen a család segítsé-
gével. Idén úgy néz ki, jó ter-
mésünk lesz, mintegy ezer
liter borral számolunk – büsz-
kélkedik Mágel Ágost. 
A másik hobbi a Villa sori ház.
– Az 1884-es épület a felesé-
gem családjáé volt. 1973-ban
költöztünk ide, azóta folya-
matos a karbantartás, a szé-
pítés-építés, felújítottuk kívül-
belül. Szeretek minden mun-
kát egyedül elvégezni, akkor
vagyok igazán megelégedve
az eredménnyel. 

A kollégák elismerése

Szakmai téren a legnagyobb
elismerés júniusban érte: is-
kolája 2003-ban megalapí-
totta a Handler Nándor-díjat,
amelyet minden évben a
munkatársak szavazatai alap-
ján ítélnek oda. Az idei peda-
gógusnapon ôt érte ez a meg-
tiszteltetés. 

Mágel Ágost a soproni képviselô-testület jobboldalában
törzstagnak számít. 1994 óta számíthatnak a Felsô-Lövérek

lakói a segítségére, támogatására. Fôállásban 
a Handler-szakközépiskola igazgatóhelyettese, 

és nem mellesleg szôlész és borász.

FOTÓ: MAGASI DÁVID

Téli-nyári pihenés

Ha nyár, akkor a Mágel csa-
ládnak elsô a Balaton. – Évek
óta visszatérô vendégei va-
gyunk a balatonakali kem-
pingnek – meséli a képviselô.
Augusztus utolsó pár napjá-
ban Kelet-Magyarországra és
Ukrajnába utazott a család. A
tél pedig a síelésé: egy-egy
hosszú hétvégét szánnak a
hegyvidékeknek. 
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Örömmel tájékoztatom ol-
vasóinkat, hogy a rendszer
nemsokára megújul: az elôre-
jelzô rendszert mûködtetô

Bormarketing Kht. pályáza-
ton nyert pénzébôl és a sop-
roni önkormányzat segítsé-
gével kicserélhetôk lesznek

az állomások, a rádiókapcso-
lat helyett telefonösszeköt-
tetésre térünk át, és a szoft-
ver frissítésére is sor kerül-

het. Az elmúlt közel tíz évben
sok szôlôsgazda alkalmazta
a védekezési javaslatokban
foglaltakat, a késôbbiekben
igyekszünk még több érdek-
lôdôhöz „eljutni”, az új vagy
kevésbé ismert szôlôkárosí-
tókról színes tájékoztatókat
készíteni és kiterjeszteni az
információs csatornákat. A
növényvédelmi elôrejelzés a
mai ismereteink alapján leg-
modernebb, legösszetettebb
rendszerének segítségével az
ún. integrált termesztés a je-

A szôlô növényvédelme

– A sors úgy hozta, hogy
hetvenéves fejemmel ma-
gamra maradtam. 2003 kará-
csonyán pedig autóbaleset-
ben meghalt a fiam is. A lá-
nyom és négy unokám nyújt
vigaszt. A piac pedig minden-
nap új erôt a további küzde-
lemhez. Akkor is, amikor fi-
amékkal az a szörnyûség
megesett, mondták sokan,
megsegítenek, eladják az áru-
mat, csak törôdjem a fájdal-

mammal, dolgozzam fel ma-
gamban. Én mégis azoknak
mondok hálát, akik azzal bíz-
tattak, csak jöjjek és dolgoz-
zak, csináljam tovább bármi-
lyen nehéz is – avat be mind-
járt beszélgetésünk elején az
életébe Binder Istvánné.

Azután mi másra, mint a
munkára terelôdik a szó.
Arról elmélkedünk, hogy csa-
ládi alapok nélkül senki sem
tudja megtanulni, hogyan

kell megállni a helyünket az
életben. Ilonka néni példá-
ul édesanyjának köszönheti,
hogy a kemény földmunká-
kat megtanította neki. A zalai
Nemesrádón született. Ott, a
Keszthelyi-hegység oldalá-
ban tanult meg magot vetni,
földet ásni, kapálni, leszüre-
telni a termést. A kemény lec-
kékbôl korán kijutott neki,
mert édesapja a Don-kanyar
poklában tûnt el. A szántás-
vetés tudományát késôbb a
soproni Állami Gazdaságban
kamatoztatta. 1972 óta azon-
ban saját földjüket mûveli. 
– Amíg élt a Papa, ô is bese-
gített – mondja Ilonka néni.
– Szôlôt metszett, gyümölcsfá-
kat permetezett. Akkor még
több telken is dolgoztunk.
Mikor meghalt, azokat elad-
tuk, a munka meg teljesen
rám maradt. A fiamra még
számíthattam, de tôle is meg-
fosztott a sors. Azóta a ke-
resztfiam permetezi az al-
mást. Fára mászni még én is
tudok! Mindent megcsinálok,
ami csak szükséges. Nekem
reggeltôl ebédig a piac az ott-
honom, azután irány a kert.
Régebben Wartburg kombi-
val szállítottam a termést,
most már csak kerékpárral.
Szezonban négy kannában
hurcolom haza a gyümölcsöt,

Mi, soproniak a kékfrankos szôlô fôvárosában büszkén elmondhatjuk: Magyarországon
elôször (1998. február 26-tól) és azóta is egyedülállóan mûködik a soproni borvidék teljes
területét átfogó szôlô növényvédelmi elôrejelzô rendszer tíz automatikus meteorológiai
méréseket végzô és továbbító állomással, valamint a három legfontosabb szôlôbetegség

(peronoszpóra, lisztharmat és szürkepenész) prognózisát szolgáló programmal.

A természet ajándékai
ILONKA NÉNI, AKI NÉLKÜL NINCSEN PIAC SOPRONBAN

Három évtizede minden
piacozó napon ott áll a
hatvanhatos standnál

Ilonka néni. Az apró termetû
asszony portékájáért olykor

még Bécsbôl is eljönnek,
pedig mindössze egy ezer-

kétszáz négyzetméteres
kertben termeli meg házias

zamatú gyümölcseit, friss
zöldségeit.

FOTÓ: MAGASI DÁVID



lenleginél szélesebb körben
megvalósítható lesz. E kör-
nyezetbarát technológia – re-
ményeink szerint – lehetôvé
teszi a hasznos élô szerveze-
tek felszaporodását, a bio-
szféra jelenlegi diszharmo-
nikus mûködésének helyreál-
lítását. Ez a termesztési mód
értékmegôrzô, a megszokot-
tól merôben különbözô filo-
zófia mentén mûködik. Míg
a hagyományos termesztés
technológia szerint az ember
a természeti források kizsaro-

lásával hozamnövelô eszkö-
zöket és módszereket alkal-
maz, addig ez az új filozófia:
élni és élni hagyni – kompro-
misszum a természettel, és
minden lépése ellenôrzött.
Így tudjuk teljesíteni a mind-
annyiunk számára kötelezô
feladatot, hogy a ránk bízott
természeti és egyéb értéke-
ket nemcsak mûvelni, hanem
ôrizni is kell, és maradékta-
lanul átadni utódainknak.

Dr. Varga Mária

Élô gyûjtemény
A Soproni Botanikus Kert országos jelentôségû természetvé-
delmi terület. Három botanikus kert rendelkezik ilyen magas
védettséggel: az MTA 29 hektáros kertje, a  soproni, amely-
nek területe 17,2 hektár és az ELTE 3,2 hektáros kertje Buda-
pesten, amely a köztudatban Füvészkert néven ismert. A
Nyugat-Magyarországi Egyetem kertje egyedülálló módon
szabadon, belépôdíj nélkül látogatható. Az itt található élô
gyûjtemény elsôsorban az oktatást és az ismeretterjesztést
szolgálja.

Sopron e gyöngyszemében látható és tanulmányozható
több százezer védett és veszélyeztetett növényfaj, az ezen a
termôhelyen ôshonosnak tekinthetô védett növényfajok. Meg-
találhatók a hazai flóra védett növényei is. Ezek természetes
úton magvaikkal, sarjaikkal szaporodva terjednek. Megôrzé-
süket természetszerû kezelésekkel, a fûnyírások számának
csökkentésével, illetve lehetôségek szerinti elhagyásával tesz-
szük lehetôvé. 

A termôhelyjelzô növényekbôl az egész botanikus kertet be-
hálózó állományok élnek. Jól érzik magukat a hazai fa- és
cserjefajok, Európából, Észak-Amerikából, Ázsiából származó
külhoni fa-, cserje- és lágyszárú növényfajok, természetes
úton betelepedett gomba-, moha- és zuzmófajok. A gazdag
növényvilág életteret, megtelepedési lehetôséget biztosít az
állatvilág egyes tagja számára. Jelentôs a kert madárvilága. A
kétéltûek közül a zöld leveli béka, az erdei béka, a barna va-
rangy, a hüllôk közül a vízisikló, a fürge gyík és a mocsári tek-
nôs fordul itt elô. A védett emlôsök közül a sün- és vakond-
állomány számottevô.

A botanikus kertben minden növény védett, még azok is,
amelyek egyébként nem állnak természetvédelmi oltalom
alatt. Ezért itt tilos a növények, illetve növényi részek gyûjté-
se. Az egyetem mellett  több mint  hatezer féle növény több
százezer egyedszámban elszórtan található. Ezek eltérô idô-
ben virágoznak és érlelnek termést, így itt nincs lehetôség a
parkokban látható gondozottság, rendezettség fenntartásá-
ra. A látogatók - a rendszeresen gépi fûnyírással kezelt terü-
letek kivételével - a naprakész rend helyett természetszerû ál-
lapotokat találhatnak. dr. Kocsó Mihály

éjfélig elôkészítem a vásárra
az árut. Nyolcra már ott va-
gyok a helyemen a piacon. –
Tudja, nagy házam van, de
képes vagyok eltartani! Nem
volt nekem adósságom soha!

– Jó tanuló voltam az ele-
miben, de nem mehettem to-
vább. Matekból dicséretet is
kaptam, büszke volt rám
édesanyám. A számolást
azóta is használom. Itt élel-
mesnek kell lenni, de erôsza-
kosnak, tapintatlannak soha.
Látja, finoman beszélek az
emberekkel, visszajárnak
hozzám. Ôsszel már keresik a
káposztámat, amit jómagam
savanyítok. Annak titka van…

– A mai nap még Istenes –
válaszol a hallottakra a meg-
szólított. – Nem a nosztalgia
kedvéért mondom, de emlék-
szem olyan idôkre, amikor ti-
zenegyig már elfogyott az áru,
pedig akkor még osztrákok
sem jártak át Sopronba. Itt
valami nagyon megváltozott.
A legtöbb ember a nagy bevá-
sárlóközpontokig jut csak el.
Én egyszerûen nem tudnék
megenni egy új-zélandi
almát, dél-afrikai körtét vagy
tudom is én, honnét való gyü-
mölcsöt – mosolyog Ilonka
néni mondandója közben. 
– Azoknak nincs is íze. Sze-
rencsére van még, aki a jó
magyar gyümölcsért és zöld-
ségért idejön. Az illatokért,
az ízekért, a házias finomsá-
gokért, ami mögött sok gon-
doskodás van. Hiszen min-

denki egy kicsit a lelkét is
beleadja abba, amit készít.
Legyen az éppen káposzta
vagy házi tészta, lekvár, méz.
Meg aztán van ennek egy utá-
nozhatatlan hangulata. Ez
olyan szertartásféle, itt vásá-
rolni, itt eladni. Vannak szo-
kások, régi és új szabályok,
ami miatt minden egy kicsit
érdekesebb. Mindig újítunk
is valamit. Például most sáf-
rányosszeklice-szirmokat
csomagoltam. Attól aranysár-
ga lesz ám a tyúkleves! Van,
amikor virágot vagy koszorút
kötök. Mindenhez érteni kell,
mert talpon kell maradni. Bi-
zony ám, hetvenévesen is…

Kuntz Zoltán

Másik oldal

Miközben beszélgetünk, fel-
mérhetem, hogy milyen is a
másik oldal, a kofák oldala. Így
látható az is, sokan nyomo-
gatják, fogdossák a gyümöl-
csöt. Mások mindenbe bele-
kóstolnak, lecsippentenek egy
darabot, vagy fitymáló meg-
jegyzéseket tesznek. A sógo-
rok alkudoznak, nehezen adják
ki a pénzüket. A magyar
ember messzebbrôl választ,
kifizeti a feltüntetett árat.
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Az önkormányzat kilenc
óvodájában, hat általános és
öt középiskolájában, vala-

mint a mûvészeti oktatást el-
látó intézményekben hivata-
losan szeptember 3-án meg-
kezdôdött a tanítás. Több
ezer gyermek számára ért
véget a vakáció a városban
(csak az önkormányzat intéz-
ményeibe több mint három-
ezer gyermek tanul, de Sop-
ronban számos egyházi isko-
la is mûködik, nem beszélve
az egyetem hallgatóiról).
Ugyanez igaz a pedagógusok-
ra, igaz, ôk már korábban
megkezdték a felkészülést. 

Persze a gyerekek számá-
ra is a tervezgetéssel és a be-
szerzéssel teltek az utolsó
napok. Mert ugye, általában
augusztusban derül ki, hogy
a fiúknak szorít a tornacipô,

a lányoknak szûk az ünnepi
blúz. Meg kell vásárolni a hi-
ányzó füzeteket, fel kell tölte-
ni a tolltartót, s hosszan le-
hetne sorolni, mi minden kell
még a gyerekek okosodásá-
hoz. Csak a pénztárca és a

szülôk határozottsága szabja
meg a határát annak, mennyi
pénzt költenek ilyenkor is-
kolakezdés címén. A határ a
csillagos ég... A választék bô-
séges: lehet pókemberes a
nebuló összes felszerelése a

Füzetcsomag 
és utazástámogatás

Az önkormányzat ingyenes fü-
zetcsomaggal támogatja a
Sopronban iskolát kezdô 548
elsôst és az 570 második osz-
tályost. Az általános és közép-
iskolák diákjainak pedig to-
vábbra is ingyenes lesz a köz-
lekedés a város helyi járatú
autóbuszain. 

Felújítások

A nyár nem volt csendes az intézmények falai között, hiszen az épü-
letek karbantartásáról a vakáció idején gondoskodnak. A legtöbb
helyen elvégezték a tisztító meszelést és a nagytakarítást. Ezen-
kívül a Király Jenô úti bölcsôdében 1,6 millió forint értékben pad-
lóburkolatot cseréltek. A sopronkôhidai tagóvodában 3,6 millió-
ba került a konyha felújítása. A kerítés és a homlokzata újult meg
a Rozália úti tagóvodának több mint 3,7 millió forintért. A brenn-
bergbányai általános iskolában 3,6 millióért újították fel a vizes-
blokkokat, a Gárdonyiban pedig a nyílászárókat mázolták újra, ami
3,2 millió forintba került. Megújult a Széchenyiben az udvar is, bô-
vült a Kék óvoda és a Híd utcai intézmény, kijavították a Petôfi-
iskola homlokzatát, a Fenyô téri pedig új úttal büszkélkedhet. 

Sopronban több ezer kis- és nagy gyerek számolta már az
elmúlt hetekben a napokat. Véget ért a vakáció – becsen-

gettek. Ki az óvodába, ki az iskolába sietett, volt, 
aki szorongva, volt, aki kitörô lelkesedéssel ült be a székbe,

a padba. Az önkormányzat ebben a tanévben is segíti 
a diákokat és az ôket nevelô családokat.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATJA A DIÁKOKAT

Véget ért a vakáció

A SZÉCHENYI-GIMNÁZIUMBAN CSAK KÉSÔBB SZÓLAL MEG A CSENGÔ, DE AZ ÉPÜLET MEGÚJULÁSÁNAK MÁR ÖRÜLHET AZ EGÉSZ VÁROS.

FOTÓ: MAGASI DÁVID
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táskától a radírgumiig, kis-
lányoknál csillámporos her-
cegkisasszonyok mosolyog-
hatnak a tolltartóról vagy az
uzsonnásdobozról. De van
csíkos, pöttyös, mesefigurás –
sôt, még halálfejes is. A vá-
lasztásban itt már az ízlés-
nek is fontos szerep jut. 

Az év eleji felkészülésben
a legnagyobb izgalmat per-
sze az elsô osztályba készü-
lôk (és szüleik) élik át. Az
elsô iskolatáskának még örül
az emberpalánta, és büsz-
kén masírozik vele a Várke-
rületen. Idén 548 kis elsôs
ül be a soproni iskolapa-
dokba – elôttük egy új világ
nyílik meg. 

Az intézmények megújul-
va, frissen, tisztán várják a
gyerekeket és oktatóikat. A
legnagyobb változáson a Szé-
chenyi-gimnázium ment át.
A Templom utcában kívül-
belül megújult épület pati-
nás múltjához most már ra-
gyogó külsô társul. Az iskola
teljes rekonstrukción esett
át, 655 millió forintba került
a felújítása. Címzett támoga-
tással és önkormányzati ön-
résszel sikerült újjávarázsol-
ni az épületet, amelyben – a
kívülálló szemével persze –
öröm lesz tanulni és tanítani. 

N. M. 

Számokban

Az önkormányzat által fenn-
tartott kilenc óvodában 1.384
gyermek kezdte meg a tan-
évet. A hat általános iskolá-
ban 1.506 alsós és 1.526 fel-
sôs ült be a padba. Szakmun-
kásképzôbe 862 diák jár, szak-
középiskolába 1.385-en ta-
nulnak ebben a tanévben,
710-en pedig gimnazisták.
Oktatásuk, nevelésük 758 ál-
láshelyet betöltô pedagógus
feladata. 

Gimitörténelem

Az elitiskolának számító, s
most már küllemében is igen
vonzó Széchenyi István Gim-
názium története több mint
150 évvel korábbra nyúlik
vissza: 
1850. október 1.: meg-
nyílik a katolikus alreáliskola
elsô évfolyama.
1857: az alreáliskola beköl-
tözik a Templom utcában fel-
épült új épületbe.
1861. május 14.: városi
határozat születik arról, hogy
a majdan felállítandó fôreálta-
nodát a legnagyobb magyar-
ról nevezzék el.
1872: a szûkössé vált épüle-
tet kiegészítik a Liszt Ferenc
utcai szárnnyal.
1876. január 1.: az isko-
lát államosítják. Az államosí-
tással egy idôben a fôreális-
kola nyolcosztályossá válik és
elrendelik az érettségit.
1937. november: lesza-
kad a 80 éves épület második
emeleti födémje. A tatarozás-
sal a belsô termek elrendezé-
se jelentôsen változik.
1943–45: a II. világháború
miatt az iskolát újra hadikórház
céljára kell átadni. Az épület-
ben csak 1945 szeptemberé-
ben kezdôdhet meg a tanítás.
1948: nyolcosztályos gimná-
zium négyosztályossá alakult.
1964: megszûnik az iskola
fiúgimnázium jellege.
1990: négy- és hatosztályos
gimnáziummá válik.

A SZÉCHENYI-GIMNÁZIUM PATINÁS ÉPÜLETE KÍVÜL-BELÜL MEGÚJUL.

FOTÓ: MAGASI DÁVID
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Szeptember 7–9. között
ismét megrendezésre kerül
a fertôdi önkormányzat, vala-
mint a Gyôr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és a Soproni Me-
gyei Jogú Városi Kereskedel-
mi és Iparkamara közös szer-
vezésében a „Fertô-táj Expó
Kiállítás és Vásár”. A ren-
dezvénynek, ahogy az elôzô
években is, a fertôdi városhá-
za, valamint az általános isko-
la szolgál helyszínéül.

A kiállítás és vásár célja,
hogy lehetôséget teremtsen
a régió cégeinek, vállalkozá-
sainak a bemutatkozásra,
piaci jelenlétük erôsítésére.

A kiállítás ideje alatt kul-
turális, sport- és szórakozta-
tó programok is várják a láto-
gatókat. Szeptember 8-án,

szombaton 11 órától a város-
háza tanácstermében a ren-
dezvény kísérôprogramja-
ként „A Fertô-part turiszti-
kai lehetôségei” címmel a
régió turisztikai szakembe-
rei tartanak elôadást az ér-
deklôdô vállalkozóknak. ��

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”

Fertô-táj expó

Kamarai 
kedvezmény-
rendszer

2007-tôl az országban
egységesen a kereskedelmi
és iparkamarák tagkártyá-

jával a kamarai szolgáltatá-
sok sora kedvezményesen

vehetô igénybe. Ez határta-
lan lehetôség, minél

többször élünk a lehetôség-
gel, annál nagyobb a

megtakarításunk, annál
nagyobb értéket kapunk a

kamarától.

K a m a r a i
tagkártyával
az EURO Dis-
count Club
(EDC) termé-

kei és szolgáltatásai is ked-
vezményesen érhetôk el.
Országos szinten már több
mint 1600 elfogadóhelyen
kaphatunk kedvezményt,
és ez a szám folyamatosan
bôvül. A kamarai tagok in-
gyenesen csatlakozhatnak
az EDC-rendszerhez ter-
mékeikkel, szolgáltatása-
ikkal. Ez legalább egymil-
lió vásárló csalogatását je-
lenti. A törzsvásárlói rend-
szerbe lépô kamarai tagok
forgalomnövekedésre szá-
míthatnak.

A kedvezmények listá-
ját megtalálhatja a keres-
kedelmi és iparkamaránk
internetoldalán.

Érdeklôdjön kamarája
ügyfélszolgálatán!

A tag- és nem tagvállal-
kozásokat is várjuk a
Soproni Kereskedelmi és
Iparkamarában!

Sopron, Deák tér 14. 
tel.: 99/523-570

Október 17–21. között
kerül megrendezésre
Sopronban a második

Pannon Gastro Napok.

A Soproni Kereskedelmi
és Iparkamara a hagyomány-
teremtés szándékával elindí-
tott rendezvénysorozatának
nem titkolt célja az, hogy elô-
segítse a régió turisztikai le-
hetôségeinek jobb kiaknázá-
sát, az éttermek kínálatának,
szolgáltatásainak bôvítését,
valamint a vendéglátó-tanu-
lók szakmai fejlôdését. 

A vendéglátó-ipari isko-
lák tanulóinak versenye már
a tavalyi esztendôben is nagy
siker volt, idén Ausztriából
és Zalaegerszegrôl is érkez-
nek a megmérettetésre ver-
senyzôk.

A Pannon Gastro Napok
bemutatkozási lehetôséget
ad arra, hogy a Liszt Ferenc
Konferencia- és Kulturális
Központban megrendezésre
kerülô szakmai kiállítás kere-
tében az élelmiszer-ipari ter-
mékeket gyártó és forgalma-
zó cégek is bemutathassák

termékeiket. Amint azt a
szervezôktôl a Soproni Köz-
élet megtudta, sör- és borkós-
tolók, mûvészeti együttesek
fellépései, cukrász termék-
bemutató, zöldségszobrászat,
mesterszakács-bemutató és
szakácspárbaj teszi majd ki-
hagyhatatlanná a rendez-
vényt a gasztronómia szerel-
meseinek.

A Pannon Gastro Napok
kísérôprogramja idén is a
közkedvelt Telebendô Napok
lesz, amelynek keretében a
programban részt vevô étter-
mekben a vendégek pénztár-
cáját kevésbé veszi igénybe a
számla kiegyenlítése, hiszen
a fôételek árából ötven száza-
lékos kedvezményt kapnak.

A tanulók és versenyzôk
szakmai díjai, valamint a
Sopron Megyei Jogú Város
által alapított különdíj a ren-
dezvény zárónapján kerül
majd átadásra. ��

Pannon Gastro Napok

A TAVALYI DÍJAZOTTAK A FERTÔ-TÁJ EXPÓN.
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A kezdeményezés célkitû-
zése az, hogy a figyelmet a
szûkebb és tágabb környezet
épített értékeinek megisme-
résére irányítsa, és elôsegít-
se ezzel a lakóhelyhez, a ha-
zához való kötôdést. Sopron
legismertebb épületei között
a szó szoros értelmében kie-
melkedô helyet foglal el az

1936 júniusában felavatott
Károly-magaslati kilátó.

A magaslat földrajzi meg-
jelölése annak a Romwalter
Károly (1825–1902) nyomdász-
nak, soproni polgárnak nevét
viseli, aki az egyesület ala-
pító és választmányi tagja-
ként fából emeltetett itt ki-
látót, amelyet azután a város-

szépítôknek adományozott.
Az önzetlenséggel szolgáló
vezetôk közül az elsô helyen
kell megemlítenünk Heim-
ler Károly (1877–1954) egyko-
ri egyesületi elnök nevét, aki
talán a legtöbbet tett a Ká-
roly-kilátó létrejöttéért. Ô
íratta ki az akkor még Kár-
oly-várnak nevezett épület
tervrajzát, amelyet Winkler
Oszkár (1907–1984) építész-
mérnök nyert el. 

Andrássy Péter

Károly-magaslati kilátó

Sopronban járt a csicsóke-
resztúri gyermekek csoport-
ja. A tiszteletükre rendezett

jótékonysági koncerten St.
Martin szaxofonmûvész

muzsikált a soproni evangé-
likus templomban.

A Rotary Club Sopron
kapcsolata a csicsókeresztú-
ri gyermekotthonnal hat évre
nyúlik vissza. A nyomorban
élô magyar és román gyerme-
keket Lôrinczi Károly plébá-
nos vette a szárnyai alá, de az
avítt plébániaépület nem volt
megfelelô a kicsik ellátására,
ezért gyûjtésbe kezdett. Küz-
delmeinek híre eljutott a sop-

roni szervezethez is, akik kü-
lönféle adományokkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy ma
Csicsókeresztúron családias
hangulatú otthonban éljenek
a rászoruló gyermekek. 

A támogatás nem fejezô-
dött be a gyermekotthon fel-
szentelésével: pénzt, ruhá-
kat, élelmiszert, könyveket,
játékokat késôbb is vittek a
soproniak. Idén azonban
másféle ajándékkal is ked-
veskedtek az árváknak: meg-
hívták ôket Sopronba. A gyer-
mekek csillogó szemmel ba-
rangolták be városunk utcá-
it és a környék nevezetessé-
geit. Ittlétük nagy élménye
az értük rendezett jótékony-

sági koncert volt a soproni
evangélikus templomban,
amelyen St. Martin nekik és
volt, hogy velük együtt mu-
zsikált. A nyáresti hangver-
seny nemcsak az elôadómû-

vésznek hozott nagy sikert:
az adakozásokból mintegy
500 ezer forintot adtak át  Lô-
rinczi Károlynak, hogy azt
„gyermekei” javára fordítsa.

Surbán

St. Martin és a csicsókeresztúriak

Kulturális Örökség Napja

Szeptember 15-én 11 órától -
a Kulturális Örökség Napjának
soproni rendezvényeként -
együtt emlékezhetünk a 130
éve született egykori elnökre,
Heimler Károlyra, a napvilágot
100 évvel ezelôtt meglátó
Winkler Oszkár Ybl-díjas terve-
zôre és nézhetjük meg az épü-
let állandó kiállításait. Szep-
tember 15-én és 16-án a láto-
gatóknak nem kell belépôt fi-
zetniük és szakmai vezetést
vehetnek igénybe. 

Múlt és jelen

A CSICSÓKERESZTÚRI GYEREKEK – ST. MARTINNAL ÉS LÔRINCZI KÁROLLYAL

A kilátót 1950-ben államosították. Amikor azt a jogos tulajdonos, a Soproni Városszépítô Egyesület
1995-ben visszakapta, felújításra és kezelésre a TAEG Zrt.-nek, illetve az általa életre hívott Soproni Er-
dôkért Környezetkultúra Alapítványnak adta át. Az alapítvány munkatársai alakították ki a két állan-
dó kiállítást, valamint a Gombocz Endre nevét viselô természettudományi házat. A felsorakoztatott do-
kumentumok a környék természeti értékeinek feltárásában kiemelkedô szerepet játszó, Sopronhoz kö-
tôdô öt természetkutató - Kitaibel Pál, Gombocz Endre, Kárpáti Zoltán, Roth Gyula és Csapody István
- életérôl és munkásságáról nyújtanak áttekintést a látogatóknak. A földszinti fogadótér tájékoztatást
ad a Soproni Városszépítô Egyesületrôl, a  természetismereti ház pedig a Soproni Erdôkért Környezet-
kultúra Alapítvány sokágú tervékenységérôl. A második emeleti kisteremben megtalálhatók a fából
és a kôbôl épített kilátók legjellemzôbb adatai, így Winkler Oszkár tervrajzai is. 

Az Európa Tanács védnökségével negyvennyolc országban
minden év szeptemberének harmadik hétvégéjén megren-

dezik a Kulturális Örökség Napját.
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KOLBÁSZOS KARAJ

PONCICHTER MÓDRA

Hozzávalók: 1,6 kg kicson-
tozott sertéskaraj, 1,5 kg sava-
nyú káposzta, 1/2 kg vörös-
hagyma, 5 dkg só, 5 dkg ételí-
zesítô, 30 dkg kolozsvári sza-
lonna, 3 dl étolaj, 1/2 kg füs-
tölt kolbász, 1 dkg kömény-
mag, 10 dkg zöldpaprika, 20
dkg fokhagyma.

Elkészítés: a sertéskarajt
felszúrjuk, füstölt kolbászt
dugunk bele, sóval, fokhagy-

mával, vöröshagymával, kö-
ménymaggal fûszerezzük.
Felszeletelt zöldpaprikát, pa-
radicsomot adunk hozzá. Sü-
tôedénybe tesszük, olajjal
meglocsoljuk és sütôben, 175
fokon 45 percen át sütjük, le-

vével közben többször meglo-
csoljuk. A szalonnát közben
kockára vágjuk, olajon meg-
pirítjuk, savanyú káposztát
teszünk rá és megpároljuk. 

Köretnek tocsnit készí-
tünk: 2 kg burgonyát meghá-

mozunk, megmosunk és nagy
lyukú reszelôn lereszeljük,
hozzákeverünk két felvert to-
jást, 30 dkg lisztet és 1 dkg
sót. A tésztából lapos henge-
reket formálunk és forró olaj-
ban szép pirosra sütjük. 

Negyedik éve vezeti a belvárosban
turistákkal körözô elektromos kisautót

Kocsis Imre. Tapasztalatai szerint a
vendégek elégedettek, szeretik

Sopront, számuk mégis évrôl évre
csökken. Nincs program, a Tûztorony

ma már kevés...

– Kamionsofôr voltam, aztán az élet
úgy hozta, hogy a nagy, erôs jármûvet le-
cseréltem egy jóval lassabbra – mond-
ja a bemutatkozás után Kocsis Imre.
Nosztalgiával gondol egykori jármûvé-
re, pláne, amikor az elektromos kisau-
tóval a Várkerületen araszolva türel-
metlen autósok sértéseket kiabálnak ki
a lehúzott ablakok mögül. – Mert saj-
nos, ilyen is van. Érdekes, de fôleg a

hölgysofôrök türelmetlenkednek – néz
fel mosolyogva, miközben máris vendé-
geket invitál a hátsó kocsikba. Pillana-
tok alatt gazdára találnak az ülések, in-
dulhat a menet…

– Szeretem ezt a munkát, nem is pa-
naszkodom. Örülök, hogy tehetek vala-
mit ezért a városért, ha tôlem mosolyog-
va megy el a vendég, talán hozzájárul-
tam ahhoz, hogy kellemes élményeket
ôrizzen meg a városról, és egyszer majd
vissza is térjen ide – fejtegeti, amikor ki-
kocsizunk a csendes belvárosi utcák-
ból a jóval forgalmasabb Széchenyi
térre.

– Ez a negyedik nyaram itt a volán
mögött, sajnos azt kell mondanom, évrôl
évre kevesebb a turista. Hogy miért?
Nem fog tetszeni, amit mondok... Mert

nincs program, illetve nagyon kevés.
Engem sokszor faggatnak a vendégek,
hogy hová menjenek, mi lesz este vagy

A kamiont cserélte kisautóra

Nemcsak karakteres, utánozhatatlan ízvilágú borai, jellegzetes ételei is vannak  Sopron-
nak. A leghíresebb különlegesség talán a babsterc, amit a szôlôtermelô poncichterek

hagytak ránk. Igazi babstercet csak Sopronban tudnak elkészíteni… 
De különlegesek a Fertô tó halaiból készült étkek is, a kolbásszal töltött húsok vagy a
borhabbal kísért desszertek. Ha lokálpatrióták akarunk lenni a saját konyhánkban is,

válogathatunk az alábbi receptekbôl.

Soproni ízek, receptekSoproni ízek, receptek
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BABSTERC

Fél kilogramm babot sós,
babérleveles, vöröshagymás
vízben teszünk fel fôzni. 

A bab
két-három

óra alatt fô
meg puhára. Akkor

szárazon lisztet pirítunk, míg
az világos barna színû nem
lesz. Melegen rászedjük a fôtt
babot, felengedjük egy kis
bablével, majd forró zsírral
öntjük le. 

SZÔLÔSZELET

BORHABBAL

Hozzávalók: 2 dkg kakaó-
por, 6 darab tojás, 12 dkg kris-
tálycukor, 12 dkg liszt, öt adag
sárgakrém, öt dkg édesített
zselatin, egy dkg vaníliáscu-
kor és reszelt citromhéj, 3
dkg porcukor, fél kilogramm
szôlô, 3 dl tejszín, 1 dl jog-
hurt, 3 dl zenit bor. 

A sárgakrémhez: 2 db tojás
sárgája, 2,5 dl tej, 7 dkg por-
cukor, 3 dkg liszt, 2 dkg vaní-
liáscukor vagy 1/2 rúd vanília,
1 dkg reszelt citromhéj. 

Elkészítése: a tojásból,
lisztbôl, cukorból, kakaópor-
ból, reszelt citromhéjból pis-
kótalapot készítünk. Hosszú-
kás tortaformában kisütjük.
Amikor kihûlt, hosszában
kettévágjuk, joghurtból, por-
cukorból, zselatinból, vaní-
liáscukorból tölteléket ké-
szítünk. 

A forma aljára piskótala-
pot teszünk, majd megken-
jük a töltelékkel. A másik pis-
kótalapot helyezzük rá, majd
újból töltelék következik,
majd szôlôszemeket helye-
zünk rá, végül az egészet le-
öntjük zselatinnal. Tálalásig

hûtôben tartjuk.
Közben borhabot
készítünk soproni ze-
nitbôl, tejszínbôl és
sárgakrémbôl. 

A sárgakrém elké-
szítése: a tojássárgá-
kat habosra kever-
jük a cukorral,
sima krémszerûvé
a liszttel, végül
hozzáöntjük az
elôzôleg már
vaníliával és
citromhéjre-
szelékkel fel-
fôzött, aztán
átszûrt, lan-
gyos tejet.
Gyenge tû-
zön folyama-
tosan kever-
getve be-
sûrítjük. 

Tálalás:
szeletekre
vágjuk fel a
süteményt.
Egy szeletet
t á n y é r r a  
helyezve a
habzsákból
mellé nyom-
juk a bor-
habot. ��

holnap. Múzeumokat ajánlok, mást nem-
igen tudok, de azt a többség már úgyis
megnézte. Gyakran keresnek zenés he-
lyeket is, hát, abban sem tudok nagy vá-
lasztékot ajánlani. Meg aztán nem is sze-
retek, mert akkor valaki megsértôdik.

– A vendégeink zöme külföldi, vit-

tem én már kanadaiakat, kínaiakat, ja-
pánokat, angolokat is. A japánok szór-
ják a pénzt, de a többi keleti nép nagyon
spórolós. De nemcsak turistautaztatás-
sal foglalkozik az engem is alkalmazó
vállalkozó, vállalunk esküvôket, cso-
portrendezvényeket is. Ült a hátsó ülé-

seken már cigányzenekar is – mondja
Kocsis Imre. A húszperces út felénél
tartunk, a Várkerületen húznak el mel-
lettünk a benzint pöfögô kocsik, ami-
kor hátulról a beszélgetésbe kapcsoló-
dik egy budapesti házaspár. – Árulják
már el, hol lehet szerezni Sopron-térké-
pet, mert sehol sem találtunk...

Kocsis Imre rögtön sorolja, az irányt
is megmutatva, aztán már a jegyzetfüzet-
nek teszi hozzá: – Ez a másik probléma:
az idelátogatók nincsenek kellôen tájé-
koztatva. Nem ismerik a lehetôségeket.
Igyekszem segíteni ôket, de hát ez még-
sem az én dolgom lenne, ugye…

– A város gyönyörû, tiszta, rendezett,
de meg ne haragudjanak, kicsit unalmas
– szólal meg mögöttünk újra a közép-
korú pár. – Este meg kiváltképp csendes.

Hallgatunk. Bedöcögünk a Fô térre,
véget ért a tanulságos utazás. A város
tényleg szép, ebben legalább mindenki
egyetért… N. M.
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LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Nyitva tartás: hétköznap 9–17 óráig, szombaton 9–12 óráig

Tel.: 99/ 517-517, 517-518  Fax.: 99/517-542
E.mail.: jegyiroda@prokultura.hu • www.prokultura.hu
A mûsor- és szereplôváltoztatás jogát fenntartjuk!
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NAGYSZÍNHÁZI ELÔADÁSOK

FELNÔTT BÉRLETEK
Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor –
Miklós Tibor
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
musical
Fôbb szerepekben: SOPRONI KISDIÁKOK,MIKÓ

ISTVÁN, MAKAY SÁNDOR, KERESZTES ILDIKÓ,

RÁRÓSI ANITA, KISS ZOLTÁN, GYÔRI PÉTER,

LAKLÓTH ALADÁR, NAGY GÁBOR, BOROS 

ZOLTÁN. Rendezô: PINCZÉS ISTVÁN    

Bemutató: 2007. szeptember 15.
Debrecen, az 1890-es évek. Nyilas Misi, a kol-

légium eminens diákja pakkot kap hazulról. Fel

se bontja, rohan a vak Pósalaky úrhoz felolvas-

ni az újságot,majd megteszi a lutrin az öreg által

megálmodott számokat.Társai idôközben meg-

dézsmálják a pakkot, de Misit csak szegény

édesanyja levele érdekli.Misi újabb munkát kap:

Doroghyék fiát kell tanítania. Doroghy 

Bellának Török úr udvarol, és Misi segít nekik le-

velezni.A lutrin kihúzzák a megálmodott számo-

kat, csakhogy a fiú elveszítette a reskontót.

A cédulát Török találta meg, aki megszökteti 

Bellát. Doroghy és Pósalaky is panaszt tesz 

Misire, aki a rosszindulatú bizottság elôtt hiába

védekezik.Végül kiderül az igazság, de Misi már

nem akar többé debreceni diák lenni.

Békeffi István – Stella Adorján

JANIKA – vígjáték
Fôbb szerepekben: PÁPAI ERIKA, SZACSVAY LÁSZLÓ, CSEKE PÉTER, HŰVÖSVÖLGYI

ILDIKÓ,NEMCSÁK KÁROLY,BENCZE ILONA,BENKÔ PÉTER,TÓTH JUDIT, SZABÓ ANIKÓ,

HORVÁTH TAMÁS. Rendezô: CSEKE PÉTER

Bemutató: 2007. október 13.
Budapest legismertebb primadonnáját 15 éve férje csúnyán faképnél hagyta, eluta-

zott Amerikába és azóta nem tért haza.A jelenlegi színigazgató a Janika címû pro-

dukció fôszerepére szeretné felkérni a gyönyörû primadonnát, aki meglehetôsen ódz-

kodik a 14 éves kisfiú szerepétôl. Próbaképpen gyerekruhába bújik, amikor is vá-

ratlanul betoppan a hûtlen férj.Az asszony meghagyja férjét abban a tudatban,hogy

ô nem más,mint saját fia és elhatározza, hogy

visszaszerezi férjét.

Eugene Scribe

EGY POHÁR VÍZ – vígjáték
Fôbb szerepekben: PÁPAI ERIKA,PIROS ILDIKÓ,VÁSÁRI MÓNIKA,HUSZTI PÉTER,KISS

ZOLTÁN,BENKÔ PÉTER,LAKLÓTH ALADÁR,AMBRUZS KLAUDIA.Rendezô: KERÉNYI IMRE 

Bemutató: 2007. november 17.
A 18. századi történet színhelye az Angol királyi udvar.Az udvari testôrség ifjú zász-

lósának,Mashamnak szerelméért három hölgy verseng.Bolingbroke vicomt az a sze-

mály, aki a cselekmény minden szálát a kezében tartja és mozgatja azokat, hogy

végül az arra érdemesek jól, míg az érdemtelenek pórul járjanak.

Tamási Áron

VITÉZ LÉLEK 
tanulságos székely góbés játék
Fôbb szerepekben: ÔZE ÁRON, EPERJES KÁROLY, KONCZ GÁBOR, BREGYÁN PÉTER,

NAGY ANNA, NYÍRÔ BEA, MAGYAR TÍMEA, BOROS ZOLTÁN, SÖVEGJÁRTÓ ÁRON,

NÉMETH BORBÁLA, ZSOLNAY ANDRÁS. Rendezô: EPERJES KÁROLY 

Díszelôadás: 2007. december 14.
Bemutató: 2007. december 15.
Az elôadása egy kis székely világot tár elénk, olyan figurákat, akik a mai ember szá-

mára már-már egzotikusnak hatnak,naiv bölcsességükkel, csavaros humorukkal.Pedig

ez sem tökéletes világ: a gyarlóság, kisszerûség ezt is kikezdi. Szükség van „egy tisz-

ta lélekre”, aki a többiek számára utat mutat, aki segít magunkba nézni.

Csurka István

DÖGLÖTT AKNÁK 
komédia két részben
Fôbb szerepekben: KONCZ GÁBOR, UJLAKI DÉNES, KISS ZOLTÁN, NYÍRÔ BEA,

HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ,SZÓKA JÚLIA,NAGY GÁBOR,HORVÁTH TAMÁS,MADÁR TAMÁS.

Rendezô: CSEKE PÉTER 

Bemutató: 2008. február 16.
Két kiérdemesült állampolgár fekszik egymás mellett idegösszeroppanásal egy „ki-

emelt” kórház különszobájában. Moór és Paál.Az egyik régi reakciós, a másik régi

szektás. Mindketten a politikai helyzet áldozatainak vallják magukat. Moór, a volt

nagykereskedô felôrlôdött abban a harcban,amelyet üzleti tevékenységének felélesz-

téséért folytatott, hiába. Paál az ötvenes években birtokolt hatalmi pozíciójának el-

vesztésébe rokkant bele. Moór felismeri Paálban azt a tanácsi illetékest, aki eluta-

sította az ô lángossütô-iparengedély iránti kérelmét. Paál viszont azt állítja, hogy

mint katonaszökevényt, 1945. januárjában Moór adta ôt a nyilasok kezére, ahon-

nan csodával határos módon menekült meg. Minden kész a pankrációra, a kiéhe-

zett ellenfelek egymásnak ugorhatnak.A viadal szabadfogású, szabályok nincsenek.

Móricz Zsigmond

NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL
vígjáték 
Fôbb szerepekben: NEMCSÁK KÁROLY, VÁSÁRI MÓNIKA, TÓTH JUDIT, SOMFAI ÉVA,

PÁSZTOR ERZSI, MAKAY SÁNDOR, RÁRÓSI ANITA, NYÍRÔ BEA, SZÓKA JÚLIA, BOZSÓ

JÓZSEF, BENKÔ PÉTER. Rendezô: BOR JÓZSEF 

Bemutató: 2008. április 5.
Tipikus történet ez a múlt század végérôl. Egy idilli világba lépünk be, mégis szinte

a valóságban tárul elénk a századforduló uralkodó osztályának szükségszerû hanyat-

lása.A darab szereplôi a nyírségi úri társaság valódi képviselôi.A mû mondanivaló-

ját a két házastárs között lezajlott történet adja. A dorbézolós, mulatozós férj: 

Balázs és a vele szembeszálló fiatal feleség Pólika összeveszésével kezdôdik a tör-

ténet.A három napos Balázs napot tartó földesúr csak nem akarja elengedni a ven-

dégeket,már a cigányok sem bírják tovább húzni a talpalávalót. Folyik a bor, a tánc,

a mulatság.Amikor a férj már a „kisbornyút” is le akarja vágatni, a fiatalasszony-

nak elege lesz, megszökik.

KISSZÍNHÁZI ELÔADÁSOK

Leonard Gershe

A PILLANGÓK SZABADOK 
szerelmi történet 
Fôbb szerepekben: VICZIÁN OTTÓ,VÁSÁRI MÓNIKA,BENCZE ILONA, LAKLÓTH ALADÁR.

Rendezô: SZEREDNYEI BÉLA 

Bemutató: 2007. október 27.
Egy elbûvölôen kedves/szomorú történet egy vak fiúról, aki önálló életet akar élni

egy piciny albérleti szobában.A sors a szomszédságába sodor egy szerencsétlen sorsú

fiatal lányt, aki a rideg valóság elôl menekülve színésznôként szeretné a boldogsá-

gát megtalálni, de csak a férfiak játékszerévé válik. Ismeretségük, megváltoztatja

életüket.

Müller Péter – Seress Rezsô

SZOMORÚ VASÁRNAP – zenés játék
Szereplôk: PIROS ILDIKÓ, MIKÓ ISTVÁN, GYÔRI PÉTER. Rendezô: HUSZTI PÉTER 

Bemutató: 2008. március 8.
„Az öngyilkosok himnusza” – így nevezték a harmincas évek végén a Szomorú va-

sárnap címû dalt,mely az egész világot bejárta. Sikeréhez semmi sem fogható.A Föld

szinte valamennyi országában játszották, a pesti muzsikus, Seress Rezsô dalát, aki-

nek az életét idézi meg ez az elôadás.

John Osborne

DÜHÖNGÔ IFJÚSÁG – dráma
Szereplôk: VICZIÁN OTTÓ, BREGYÁN PÉTER, SÖVEGJÁRTÓ ÁRON,

CSONKA HAJNALKA, MAGYAR TÍMEA. Rendezô: KONCZ GÁBOR

Bemutató: 2008. április 12.
Mi lett Jimmy Porterbôl, az angol munkásosztály hôsébôl, aki egy megmerevedett,

végzetesen és végletesen elöregedett társadalom szabályrendszerében vívta ki a maga

harsány, ugyanakkor esendô szélmalomharcát? Egy tehetséges és javíthatatlanul

idealista fiatalember, aki képtelen elfogadni az ôt körülvevô környezet sivárságát,

tunyaságát, megalkuvását.

IFJÚSÁGI BÉRLETEK
Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor – Miklós Tibor

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG – musical

Kiss József

AZ ANGYALOK NEM SÍRNAK 
2 nap története 1956-ból
Szereposztás: CS.NÉMETH LAJOS,RÁK KATI,RÁRÓSI ANITA,BOROS ZOLTÁN,HORVÁTH

TAMÁS, KILÉNYI MÁRK, RUSZ MILÁN, BENKÔ PÉTER. Rendezô: KISS JÓZSEF

Díszelôadás: 2007. október 23.
Az ÁVH-s alezredes elegáns, nagypolgári lakásába betoppan két felkelô, hogy ott

lôállást alakítsanak ki. Csak a nôk, az alezredes felesége, valamint az alezredes elsô

házasságából való leánya vannak otthon. Furcsa helyzet, senki sem tudja, mi ilyen-

kor a teendô.Az asszony megpróbálja könnyedén kezelni a helyzetet, ami azonban

egyre komolyabbá válik.

Tamási Áron

VITÉZ LÉLEK 
tanulságos székely góbés játék

Csiky Gergely  – Félix Györgyi – Bradányi Iván:

A  NAGYMAMA – zenés vígjáték 
Fôbb szerepekben: MEDGYESI MÁRIA, MIKÓ ISTVÁN, KISS ZOLTÁN, CS. NÉMETH

LAJOS,BENKÔ PÉTER,BOROS ZOLTÁN,SAJGÁL ERIKA,RÁRÓSI ANITA,RÁTONYI HAJNI.

Rendezô: BOR JÓZSEF 

Bemutató: 2008. január 28.
Méltán volt nagy siker már elsô bemutatóján is a finom humorban, fordulatokban

és érzelmekben gazdag mû, s ezért hat máig is a közönségre.A fiatalember, aki fran-

ciatanárnak jelentkezik a leánynevelô intézetbe, szerény viselkedésével és helyes pe-

dagógiai elveivel elnyeri az intézet nevelôinek a bizalmát. Csak Tódorka Szilárd

tanár úr tudja, hogy ez a fiatalember „báránybôrbe bújt farkas”, s nem más, mint

az ifjú Szerémi gróf, aki az egyik növendék, Márta kisasszony miatt vállalkozott erre

a kalandra.

GYERMEK BÉRLETEK
SZÉP MAGYAR NÉPMESÉK 
A királykisasszony cipôje (I. rész)
Magyar népmesék alapján írta: Kiss József. Zeneszerzô: Hetényi Milán
Szereplôk: AMBRUZS KLAUDIA, CSONKA HAJNALKA, DARVASI CECÍLIA, HORVÁTH

TAMÁS, MADÁR TAMÁS, NYÍRÔ BEA, TÉBI MÁRTA, NAGY BOGLÁRKA, KATOR BÁLINT.

Rendezô: SIMONYI KRISZTINA. Bemutató: 2007. október 2.
Kedves Nézô! Méltán lehetünk büszkék gazdag népmeseirodalmunkra.Amin a „sze-

rencsésebb”generációk felnôttek. Fontos, hogy a mai gyerekek is megismerjék, azo-

kat a történeteket, amelyekben a jó elnyeri méltó jutalmát, ahol az emberek fur-

fangja gyôz még az ördög felett is. Ezek a mesék észrevétlenül szórakoztatva ne-

velnek. Segítenek megküzdeni a félelmekkel. De miért is szaporítanám a szót! Szól-

jon helyette a muzsika, az ízes beszéd! Amire táncra perdülnek a lábak! Így hát ked-

ves felnôtt gyerekek, gyerekek! Mindenkinek jó szórakozást!

Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter

A PADLÁS – félig mese-félig musical
9–99 éves korig
Szereplôk: BOROS ZOLTÁN, LAKLÓTH ALADÁR, SÖVEGJÁRTÓ ÁRON, RÁRÓSI ANITA,

CSONKA HAJNALKA,AMBRUZS KLAUDIA,GYÔRI PÉTER,SZABÓ ANIKÓ,MADÁR TAMÁS,

SÁRDY ZOLTÁN,TÉBI MÁRTA, HORVÁTH TAMÁS. Rendezô: MIKÓ ISTVÁN 

Bemutató: 2008. január 15.
Ezen a Padláson „Ég és Föld között” minden megtörténhet, akárcsak a mesékben.

Egy fiatal tudós megszállottan dolgozik szuperintelligens számítógépén, és külön-

féle titokzatos számításokat végez, de nyugalmát és munkáját állandóan megzavar-

ják különféle halandó és halhatatlan lények.

Nemes Nagy Ágnes – Novák János

BORS NÉNI – gyermek musical 
3 – 99 éves korig
Szereplôk: PÁSZTOR ERZSI, VÁSÁRI MÓNIKA, LAKLÓTH ALADÁR, BOROS ZOLTÁN,

CSONKA HAJNALKA,MADÁR TAMÁS,RÁRÓSI ANITA,HORVÁTH TAMÁS,SÁRDY ZOLTÁN,

SÖVEGJÁRTÓ ÁRON,TÉBI MÁRTA, ZSOLNAY ANDRÁS .

Bemutató: 2008. április 15.
Nemes Nagy Ágnes felejthetetlen teremtményének,Bors néninek a 80. születésnap-

ját meg kell ünnepelni. A születésnapot Lackó, a Játékmester és Titilla, a hûséges

macska szervezi meg.Dal, játék,nagyon sok meglepetés, és természetesen Bors néni,

akit minden gyerek szeret.

PÓDIUM-ELÔADÁSOK

„SÁRBÓL, NAPSUGÁRBÓL” 
HUSZTI PÉTER vallomása színházról, pályatársakról, önmagáról,

vetítéssel kiegészítve.

„AZ IGAZAT MONDD, 
NE CSAK A VALÓDIT”
Zenés, rendhagyó irodalmi est a XX. század Istenkeresô költôitôl EPERJES 
KÁROLY tolmácsolásában. (Ady, Babits, József Attila…, Pilinszky). Gordonkán 

közremûködik: NÉGYESSY KATALIN

„SZÉP SZERELMEM, 
MAGYARORSZÁG”
NEMCSÁK KÁROLY és TOLCSVAY BÉLA pódiumestje

„NE TAKARJ, SÁRKÖZI!” 
Vidám, zenés est
PIROS ILDIKÓ és BENKÔ PÉTER elôadásában.

PIKNIK 
a 80. születésnapját ünneplô BÉKÉS ITALÁVAL

2007. SZEPTEMBERI MÛSOR

14. péntek 15.00 Légy jó mindhalálig FŒpróba
15. szombat 19.00 Légy jó mindhalálig Premier
16. vasárnap, 19.00 Légy jó mindhalálig Madách
22. szombat 19.00 Légy jó mindhalálig Lackner
23. vasárnap 15.00 Légy jó mindhalálig Jakab
23. vasárnap 19.00 Légy jó mindhalálig Nádassy



– Az 1989-es sopronkôhi-
dai határnyitás újkori törté-
nelmünk olyan nagy horde-
rejû, történelmi jelentôségû
eseménye volt, amire nem
csak Európa, de a világ is
felfigyelt. Magyarország,
Sopron 18 évvel ezelôtti tet-
tével kinyitotta kapuit, de-
monstrálva az európai egy-
ség iránti elkötelezettségét

és a szabadság iránti vágyát
– mondta a piknik évforduló-
ján rendezett ünnepségen
dr. Fodor Tamás, Sopron pol-
gármestere. 

A világ nagy hatalmai vi-
lágtörténelmi jelentôségû-
nek értékelték és értékelik
18 év távlatából is a vasfüg-
göny lebontását, amely a
megosztottságot jelképezô

berlini fal és azon keresztül
a német rendszer összeom-
lásához vezetett. 1989 nyarán
az egész magyar társadalom,
szinte egyként, Európa meg-
osztottsága ellen, az egysé-
ges Európa mellett tette le a
voksát. „Mi ez, ha nem törté-
nelmi küldetés? A magyarok
történelmi küldetése” – fo-
galmazott a polgármester. ��

2007. szeptember �� 19

Történelmi küldetés
a szabadság oldalán

• 1-jén, szombaton 20 órakor:
PUCÉR ÁMOR (Pajzán, ero-
tikus középkori komédia
Faludy György világirodal-
mi mûfordításaiból, Margot
kocsmájában, csípôsen fû-
szerezett italok között.)

• 7-én, pénteken 20 órakor:
GYÖNYÖRÖK KÚTJA (Paj-
zán, középkori komédia Fa-
ludy György világirodalmi
mûfordításai alapján.)

• 8-án, szombaton 20 órakor:
VILLON, A SZAKADT ÉS
VASTAG MARGOT (Pajzán,
erotikus középkori komé-

dia F. Villon költészete
alapján.) Kocsmaszínház!

• 21.30 órakor (a két elôadás
egyben tekinthetô meg):
PLÉHPOFÁJÚAK (Egy
XXI. századi kocsma zajos
élete Ladányi Mihály ver-
sei alapján.)

• 14-én, pénteken 20 órakor:
AKI SÖNTÉSBEN ÁCSO-
ROG (Élénkítô, frissítô
kocsmaszínházi elôadás
Ladányi Mihály „poharaz-
gató áldomásaiból” a hal-
hatatlanság söntésében át-
élve és elôadva.)

• 21-én, pénteken 20 órakor:
Vendégünk: KARINTHY
MÁRTON! (Élô, kötetlen
beszélgetés Karinthy Fri-
gyes unokájával, az „Ördög-
görcs” címû életrajzi könyv
írójával.)

• 27-én, csütörtökön 20 óra-
kor: PUCÉR ÁMOR.

• 28-án, pénteken 20 órakor:
NYALIZZUNK INKOGNI-
TÓBAN (Tévedésbôl bemu-
tatandó Rejtô Jenô-est fo-
lyamatosan simlisen ido-
mított szereplôkkel és sám-
lis közönséggel. Rejtve

megjelenik Rejtô Jenô is,
de természetesen csak in-
kognitóban.)

• 29-én, szombaton 20 órakor:
NYALIZZUNK INKOGNI-
TÓBAN

Asztalfoglalás, jegyelõvétel:
06/99/332-098, 06/99/335-266,
06/30/9722-977 vagy a
06/30/2861-797 telefonszám-
okon, e-mail-ben a civitas@
sopronnet.hu címen, illetve a
Templom u. 16-ban vasárnap
és hétfõ kivételével naponta
de.: 10–12, du.: 17–19.

Élô történelemóra

Élô történelemóra helyszíné-
nek ajánlja a városvezetés a
Páneurópai Piknik emlékhe-
lyét. Arra kérik a soproni isko-
lákat, használják ki azt a párat-
lan lehetôséget, hogy az
1989-es határáttörés helyszí-
ne közelsége miatt mindenki
számára elérhetô. Másrészt a
helyszínen szerzett személyes
élmény mélyebb nyomot
hagyhat a diákokban. 

Civitas Pinceszínház szeptemberben
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Jogász és okleveles
politológus. Mindössze 32

éves, de már nagy tapaszta-
lata van a közigazgatásban.

Ágfalván jegyzô volt,
Szakonyban 3 évig körjegy-
zôséget vezetett. Brummer
Krisztián júliustól a polgár-

mesteri iroda vezetôje. 

– Nagy szakmai kihívásnak
éreztem a pályázatot, s ami-
óta elnyertem az állást, még
inkább – mondja a soproni
születésû, nagycenki ôsökkel
rendelkezô fiatalember. 

A soproni Széchenyiben
érettségizett, Pécsett szer-
zett diplomát, majd másod-
diplomát. A nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezô egyetem-

rôl rögtön a helyi közigazga-
tásban helyezkedett el, s fo-
lyamatosan képezte magát.
Szakonyi körjegyzôségét kö-
vetôen pályázott a soproni
állásra. – Sopron a szülôváro-
som, jelenleg is itt élek csa-
ládommal. Azt gondolom,
hogy egy közigazgatási em-
bernek az egyik legnagyobb
megbecsülés, lehetôség és

nem utolsósorban megtisz-
teltetés, ha a közösség érde-
kében szülôvárosában dol-
gozhat.

– A döntéselôkészítésben
veszek részt, és irányítom a
titkárságot, valamint a város-
marketing-csoportot. A csa-
pat nagyon jó, tapasztalt
munkatársak segítenek –
mondja Brummer Krisztián,
aki  komolyan veszi a köz
szolgálatát. – Erre neveltek.
Hitbeli meggyôzôdésem, ke-
resztény neveltetésem és
életszemléletem is erre kö-
telez.

Jogászként és irodaveze-
tôként, legjobb szakmai tu-
dása szerint, a polgárbarát
közigazgatás elkötelezettje,
a feladatok, az adódó problé-
mák humánus megoldásának
a híve. 

Szabadidejében helytör-
ténettel, történelemmel fog-
lalkozik a legszívesebben,
több helytörténeti publiká-
ciója is megjelent, de jelen-
leg legtöbb idejét egyéves
kislányával, Luca Rózával és
feleségével tölti. A család tá-
masza és segítôje a minden-
napokban a fiatal irodaveze-
tônek. ��

Kállai Csaba, a magyaror-
szági romák fôvajdája is

megjelent augusztus 21-én
a Vas- és Villamosipari

Szakképzô Iskola és Gimnázi-
um aulájában, ahol ünnepé-

lyesen megtartották a
Komplex Roma Integrációs

Mozgalom alakuló közgyûlé-
sét. A szervezet a közelmúlt-

ban megszûnt Soproni
Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzat feladatait hivatott
átvenni.

Tölgyesi Géza, a kisebbsé-
gi önkormányzat volt vezetô-

je elmondta, a soproni ci-
gányság esélyegyenlôségének
megteremtéséért, a hagyomá-
nyok, a kultúra és a nyelv
ápolásáért, valamint a fiata-
lok tanulási lehetôségeinek
szélesítéséért kívánnak küz-
deni. Az eseményen pártoló
vendégként megjelent Vass
Tibor, az iváni és Károli Tibor,
a kapuvári cigány kisebbség
elnöke is.

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester az érdekvédô szerve-
zet megalakulásakor utalt
arra, hogy a soproni romák
integrációja fontos kérdés a
város életében. – Jóllehet a
törvényi szabályozás csak
2010-ben ad lehetôséget a fel-

oszlott kisebbségi önkor-
mányzat újbóli megválasztá-
sára, a most létrejövô moz-
galom remélhetôleg áthidal-
ja a hiányosságot – fogalma-
zott Fodor Tamás, mikor jó
munkát kívánt az egyesület
mûködtetéséhez. – Fontos cé-
lunk, hogy Sopronban ne
érezze magát hátrányban
egyetlen kisebbség tagja sem.

Az alakuló közgyûlésen az
alapszabályzat elfogadása
után tisztségviselôket is vá-
lasztottak a tagok. A Komplex
Cigány Integrációs Mozgalom
elnökévé Tölgyesi Gézát, al-
elnökévé Gyöngyösi Eleket,
titkárává Orsós Antalt válasz-
tották. C. V.

Komplex Roma Integrációs Mozgalom

Fiatalon 
a közigazgatásban



– Dr. Katona György dékán
– ez önmagában a száraz tény.
Ki van e név mögött?

– Egy eredetileg geofizi-
kus mérnök végzettségû,
nyolc évig kutatóintézetben
dolgozó, majd geodinamikai
témában doktoráló négygyer-
mekes családapa – talán
ennyi lenne röviden. Szû-
kebb szakmai területem az
informatika, ezen a terüle-
ten dolgoztam különbözô köz-
intézményekben és vállalko-
zásokban. A felsôoktatással
úgy kerültem kapcsolatba,
hogy elôbb a Gábor Dénes,
majd a Benedek Elek Fôisko-
la kért föl informatikai tár-
gyak oktatására. Mindeköz-
ben szociális érzékenységem,
hogy úgy mondjam, adva volt,
így amikor néhány évre ön-
kormányzati képviselôként a

közéletbe beleártottam ma-
gam, akkor is e területtel fog-
lalkoztam. Ezzel együtt az
volt az érzésem, hogy mindezt
úgymond amatôr módon te-
szem, ezért kitüntetéses dip-
lomával elvégeztem a szociál-
pedagógia szakot is. Lénye-
gében így kerültem kapcso-
latba, elôször mint tanuló,
késôbb mint oktató ezzel az
intézménnyel. 

– Dékánként hogyan került
szóba az ön neve, hisz lényegé-
ben szakmán kívüli?

– Hallgatóként mai kollé-
gáim mindegyikével kapcso-
latba kerültem, vizsgáztam is
náluk, majd késôbb munká-
jukban, kutatásaikban infor-
matikusként tevôlegesen is
részt vettem. Dékán asszony
mandátumának lejártakor
megpályáztam az intézet ve-

zetését, személyemrôl szava-
zott elôbb a kari tanács, majd
az egyetemi szenátus, minde-
nütt egyhangúan támogattak
– erre büszke is vagyok!

– Kihívás, mi több, nagy fel-
adat e rangos és nagyhírû in-
tézmény vezetôjének lenni.
Milyen tervekkel, elképzelé-
sekkel vág neki az elkövetke-
zô éveknek?

– Tervek vannak bôséggel,
melyeket pályázatomban is
összefoglaltam. Ezek jó része
a képzés megújításában, inf-
rastrukturális és szervezet-
fejlesztési tervekben nyilvá-
nul meg. Ez lényegében any-
nyit jelent, hogy képzési pa-
lettánkat bôvíteni szeret-
nénk, még jobban kidomborí-
tanánk a regionális jelleget,
valamint nemcsak oktatási,
hanem tudományos központ-

tá is szeretnénk válni. Épüle-
tünk gyönyörû, de 1928-ban
épült, mind belsô, mind külsô
felújítása tovább nem odáz-
ható. Szervezeti fejlesztés-
ben a belsô minôségbiztosítá-
si szempontok jobb érvénye-
sítése, a bizottsági munka
erôsítése és nagyobb nyitott-
ság a külsô környezet felé –
röviden így foglalhatom össze
elképzeléseimet. 

– Szabad valamit tudnunk
magánéletérôl? Mivel tölti
szabadidejét?

– Nagy büszkeségem a
négy gyönyörû gyermek, akik
bôséggel lekötik minden sza-
bad percemet. Az idei nyár
egy kicsit zûrösebb volt, de
azért egy-egy hosszabb hét-
végét így is együtt tudtunk
tölteni, kirándultunk a Mo-
soni-Dunán. Pluzsik Tamás

A Benedek Elek pedagógiai kar épületében folyik a felújítás. Cementes zsákok, kômûves-
szerszámok, kötegelt irathegyek között bolyongva keresünk magunknak egy csendesebb

zugot, ahol leülhetünk beszélgetni a kar alig több mint egy hónapja kinevezett dékánjával.
Fiatalos arc, derûs tekintet, ha nem tudnám, még végzôs diáknak is nézném… 

2007. szeptember �� 21

Hallgatóból
dékán
Hallgatóból
dékán

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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– A bánfalviak egyik leg-
nagyobb ünnepe ez a nap,
amelyen színes kulturális
mûsor – néptánccsoportok,
énekkarok, zenészek – szóra-
koztatják a helyieket és a
vendégeket, és megtartják a
falu végétôl a Hajnal térig

haladó, hagyományos felvo-
nulást is, amelyen a feldíszí-
tett lovashintót fúvószené-
szek, népviseletbe öltözött
gyermektáncosok és vidám
bánfalviak követnek. A bán-
falvi búcsú eredeti koreog-
ráfiáját minden mozzanatá-

val ôrizni kívánjuk – mondta
el Igrecz Katalin, a Bánfalvá-
ért Baráti Kör elnöke. ��

Búcsú Bánfalván

Programok

Szeptember 9-én, 9.30 órakor kezdôdik az egész napos rendezvény a Hajnal téren felállított sátorban.
Az evangélikus közösség által 1887-ben felépített templom harangszentelésének 120. évfordulóján az
új harangszerkezetet és a toronyóra felszentelését a 10.30-kor kezdôdô istentiszteleten Gabnai Sándor
esperes végzi el. A délutáni felvonulás 15.15 órakor kezdôdik, majd koszorút helyeznek el az evangé-
likus templomtorony emléktáblájánál és a millenniumi kettôskeresztnél. A rendezvénysátor színpadán
kórusok és mûvészeti csoportok szereplésével folytatódik a program, amelyet Firtl Mátyás, Sopron és
környéke országgyûlési képviselôje nyit meg.

Immár kilencedik alkalommal várja Bánfalva a hagyomá-
nyos ôszi búcsúra mindazokat, akik a régiekre való emléke-
zés és hálaadás mellett az építkezés reményével szeretné-

nek a közösséggel együtt ünnepelni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet a tulajdonában álló,
a soproni Lövérekben lévŒ,

Villa sor 4. szám alatti, felújított 
lakóingatlan értékesítésére.

• Az épület 2006-ban teljes felújításra került.
• Az ingatlan – elŒzetes idŒpont-egyeztetés alapján – megtekinthetŒ.
• Az ingatlan minimális vételára: 150.000.000 Ft
• A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 1., 16 óra
• A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 

Sopron, FŒ tér 1. Városgazdálkodási Osztály

A pályázatról szóló tájékoztató, illetve bŒvebb információ a
Városgazdálkodási Osztályon (telefon: 99/515-133, 515-248)
beszerezhetŒ, illetve az alábbi honlapon található: www.sopron.hu

Nincs 
azbeszt
Tómalmon

2005. év második
felében a Betonút Zrt.

zúzott kôvel úthelyreállí-
tást végzett a tómalmi

üdülô- és lakóterületen. 

Az úthelyreállításhoz az
ausztriai Rechnitzbôl (Ro-
honc) származó zúzott követ
használtak föl. Lakossági
felvetésre a polgármesteri
hivatal ismételten elvégez-
tette e terület esetleges az-
besztszennyezôdésének hi-
vatalos, akkreditált labora-
tóriumi vizsgálatát, mely azt
az eredményt hozta, hogy e
terület levegôjében a szál-
ló (azbeszt) rost koncentrá-
ció a határértéket nem ha-
ladja meg. ��



– Az elsô bemutatkozásom
Sopronnak – és Soproné
nekem – 1999-ben történt,
amikor Görgey Gábor kétsze-
mélyes darabját, Mikszáth
különös házasságait a Ma-
dách és a Petôfi Színház kö-
zösen mutatta be – meséli
Piros Ildikó színmûvész. 

– Mikó Istvánnal hét éven ke-
resztül játszottuk. Nagyon
boldog napokat töltöttem ott,
alig vártam, hogy mehessek
végre. A próbák közben sé-
táltam a Várkerületen, meg-
ismerkedtem a boltosokkal –
egy virágárus még most is em-
lékezett rá, hogy nála szok-
tam vásárolni. 

Ezt követôen több éven ke-
resztül is szerepelt a Nyári
Színház elôadásain a bányá-
szati múzeum udvarán. Elô-
ször Lukács Sándorral a Lam-
berthier úrban, aztán férjé-
vel, Huszti Péterrel a Karin-
thy Ferenc-esten. – Különle-
ges élmény volt: fölénk bo-
rult a csillagos ég; és eljött az
egész családom, Szegedrôl és
a Balaton mellôl is.

Piros Ildikó állítja, Sop-
ront nem lehet elkerülni, ha
a családdal Bécsbe tartanak,
mindig a város felé visz az
útjuk. – Megismertem a jó ét-
termeket, csárdákat a kör-
nyéken is, Mikó István kala-
uzolásával – nevet. Apropó,

környék. Nagycenk szintén a
szíve csücske a színésznônek:
Horváth Ádám négyrészes –
a kastélyban (is) forgatott –
Széchenyi-filmjében ô alakí-
totta Crescence-t, Széchenyi
István feleségét. – Megismer-
kedtünk egy nagyon kedves
bácsival, aki a mauzóleum-
ban kalauzolt bennünket,
kettônk kedvéért – férjem-
mel jártunk ott – kinyitotta a
temetkezési helyet.

– Sokat járunk Sopronba a
Kecsketemplomba – mondja
a színésznô. – Sôt, kiállítást is
nyitottam meg, nem is egyet.
Vallom: a mûvészetek – szín-
ház – zene – képzômûvészet –
összefüggenek, ezek ápolásá-
ban kell részt vennünk, ezt
kell ôriznünk és továbbad-
nunk. Mi, színészek kicsit
prédikátorok is vagyunk, erre
esküdtünk, azt a mesterséget
mûvelhetjük, tanítjuk, ami-
hez értünk, amit szeretünk.
Ahogy Márai is írja, az élet-
ben fontos az irodalom, a
zene, a mûvészetek, minden
más csak napi hír vagy törté-
nelem, csak ezzel szabad fog-
lalkozni. A hétköznapi meg-
váltások nem a nagy egész-
ben, csak napi pillanatokban
történnek. Akár egy jó szín-
darab, ami sugall valamit,
amitôl a nézô „megváltódik”
a következô napra. Ezek az
apró megváltások a fontosak,

és ez, amit mi tudunk adni.
– Boldogan és reménykedve
indulok egy új lehetôség felé,
ami vágyaim szerint Sopron-
ban teljesül – mondta a szí-
nésznô, s a soproniak nyitott
szívvel várják Piros Ildikót.

B. Á. 
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Nyár: pihenés és munka

– Tenger, napozás, nagy
meleg – kipihentük magun-
kat – meséli Piros Ildikó, aki
családjával Korfun nyaralt.
1997 óta járnak vissza a szi-
getre. – Hûségesek vagyunk,
mint Sopron. Ugyanazt a házat
béreljük, és ülünk a tenger-
parton – mondja nevetve. Ez-
után egy hetet töltött édes-
anyjánál, Szegeden. 

Család és életút

Piros Ildikó Kecskemétrôl szár-
mazik, 1970-ben végezte el a
Színház- és Filmmûvészeti Fô-
iskolát, attól kezdve a Madách
Színház tagja. Férje Huszti
Péter színész-rendezô. –
Három gyermekünk van: Péter
fia, Ádám (41) séf, az én fiam
András (36) operatôr, a mi
fiúnk Gergely (31), az Ulpius
Ház fôszerkesztôje. 

Piros Ildikó 2000-tôl a Ma-
gyar Táncmûvészeti Fôiskola
színészi játék tanára. – Idén
nem szerzôdtünk a Madách-
csal, most arccal Sopron felé
tartunk. Ennek ellenére lehet,
hogy visszahívnak, ha egy
soproni darab megtetszik a
fôvárosiaknak – mondja. 

– Most arccal Sopron felé fordulunk, 
boldogan jövünk a városba – szögezi le Piros

Ildikó színmûvész, aki az idei évadtól a Petôfi
Színház társulatának tagjaként játszik a

soproni színpadon.

Piros Ildikó 
boldogan kezdi
az évadot
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– Zenész emberként ismeri
a város, egyrészt mint zongo-
ristát, de jellegzetes arcéle a
soproni kórusokból is isme-
rôs. Mindezeken túl a szakma
tudós mérnökként is számon
tartja. Hogyan indult ez a szí-
nes életpálya?

– Az az igazság, hogy en-
gem különösképpen soha
nem érdekelt a muzsika, csak
éppen szerencsés voltam.
Zongoristaként elsô megmé-
rettetésem középiskolás ko-
romban Debrecenben volt,
ahová eredetileg el sem akar-

tak vinni, aztán hogy hogy
nem, második lettem. Még
elôzôleg kísérôtanárunk,
Mühl Ali bácsi kérdezte is
tôlem, hogy melyik darabot
akarom játszani a díszhang-
versenyen, ha netán helye-
zést érek el? Egyiket sem –
mondtam neki, estére nekem
színházjegyem van. A nagy-
tekintélyû zsûrielnök szavai
mai is a fülemben csengnek:
ezt a darabot én magam sem
játszottam volna jobban! Ké-
sôbb Sopronban megnyertem
egy zongoraversenyt, majd
ezt követôen a Zeneakadémi-
án is koncerteztem.

– Kézenfekvô lett volna ezt
követôen a zenei pálya…

– Talán ebbe az irányba is
fordul életem, ha apám korai
halála nem gondolkodtat el,
hogy a család érdekében va-
lami tisztességes szakma is
legyen a kezemben. Mivel
édesapám Hatvany bárónál
volt gazdatiszt, ezért mint ve-
szélyes értelmiségi nem volt
egyszerû számomra bármi-
lyen egyetemre bekerülni.
Életrajzomban ezt késôbb oly
módon kerültem meg, hogy
apám foglalkozásaként tejel-
lenôrt jegyeztem – bizony
ilyen világ volt ez. Aztán föl-
vettek gépésznek Miskolcra,
az meg nem akartam lenni,
mondván sokat kell rajzolni,
Sopronban pedig volt még
két hely a geodéziai karon.
Fogalmam nem volt róla,
hogy ez a szakma mi fán
terem, mégis geodéta lettem.
Mivel a Honvéd Térképészet-
tôl idôközben a volt horthysta

szakembereket kirugdosták,
így elsô év után behívtak ka-
tonának. Valójában soha nem
tudtam, hogy mi szeretnék
lenni, mindössze azt, hogy
orvos meg katona nem. Ké-
sôbbi professzorom, Tárczy-
Hornoch Antal mondta is,
még jó, hogy nem lettél kato-
naorvos.

– Ezzel együtt a szakma tu-
dósként is jegyzi, a mûszaki
tudományok kandidátusa.

– Amikor öt évi katonai
szolgálat után visszakerül-
tem Sopronba, Tárczy-Hor-
noch akadémikus azzal bízott
meg, hogy én fogom tesztelni
a Magyar Optikai Mûvek geo-
déziai mûszereit. Idôközben
a telefonkönyvben tévesen
doktornak tituláltak, anyám
lelkesen fogadta is a gratulá-
ciókat, így aztán a Magyar Tu-
dományos Akadémián Geo-
déziai mûszerek laboratóriu-
mi minôsítése címmel kény-
telen voltam megvédeni kan-
didátusi disszertációmat.

– Sokan a házasságkötô te-
rembôl ismerik, ahol az elmúlt
évtizedekben sok ezer ifjú pár-
nak játszotta a nászindulót…

– Egy alkalommal karon
ragadott Mühl Aladár, hogy
menjek be a tanácsházára,
ahol éppen orgonistát keres-
tek. Nem nagyon tetszett ez
akkor nekem, valahogy mint
tudományos kutató, mai szó-
val élve, nem akartam éget-
ni magam. Csak addig se-
gítsd ki ôket, míg nem sze-
reznek mást – mondta Mühl
Aladár. Ez idestova negyven
éve történt… Pluzsik Tamás

Tudós a billentyûknél

Orbán Aladárnak nehéz lenne észrevétlenül végigsétál-
nia a Várkerületen. Hol innen, hol onnan köszönnek rá, ki

mint tudós geodétát ismeri, ki pedig mint orgonistát a
házasságkötô terembôl, ahol évtizedek óta játssza az ifjú

pároknak a nászindulót.

A Liszt Szalonban (Sop-
ron, Szent György u. 12., te-
lefon: 06-99-323-407) tovább
folytatódik Szirbek István
mûvészettörténész elôadás-
sorozata. Szeptember 7-én
19 órakor Firenze rene-

szánsz palotáit mutatja be. 
8-án, ugyancsak 19 órakor
Ramszesz, az egyiptomi
Napkirály nagy templomai
címmel tartja meg elôadá-
sát. Szintén 19 órakor kez-
dôdik szeptember 9-i elôa-

dása, amely Párizs legszebb
templomait vonultatja fel.

A Liszt Szalon vendége
lesz Réti Mária mûvészettör-
ténész is, aki szeptember 20-
án, 18 órai kezdettel Boticel-
li alakját eleveníti fel. ��

Liszt
Szalon

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mit tart a hónap legfontosabb eseményének?

Magyar–Osztrák Regionális Koordinációs Fórum egyez-
tetô tárgyalására került sor augusztus elején. Györgydeák Pé-
terrel, az ÖTM Nemzetközi Titkárságának vezetôjével Sop-
ron nevében Havas András alpolgármester egyeztetett azon
a megbeszélésen, amelyen a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség, a Magyar Turizmus Rt. regionális kép-
viselôje, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, továbbá
a Váti Kht. képviselôi is jelen voltak. A fórum célja egy
olyan együttmûködési keret megteremtése, amely össze-
hangolja a nyugat-magyarországi és a kelet-ausztriai tér-

ség fejlesztési elképzeléseit. A soproni egyeztetést követô-
en, ugyanazon a napon, Gyôrben is sor került a prioritások
szerint meghatározott témák összegyûjtésére, hogy egy no-
vemberben tartandó közös magyar-osztrák kormányszintû
egyeztetés elôkészítéséhez merítsenek ezekbôl a javaslatok-
ból. A megye és a régió javaslatait Firtl Mátyás alelnök, or-
szággyûlési képviselô terjesztette elô, aki a megbeszélést kö-
vetôen elmondta: Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere, továb-
bi települési polgármesterek, a kamara, érdekképvisele-
tek és szervezetek részvételével zajlott egyeztetésen több,
Sopronnak is fontos kérdést megfogalmaztak. A térségnek
számos közös célja van, mint amilyen például az M 85-ös út
fejlesztése vagy a vasútfejlesztés, a vízbázis kérdése. ��

Regionális egyeztetés

Nehéz tanév elé nézünk a
sorozatos hozzá nem értô kor-
mányzati intézkedések miatt.
A legszomorúbb, hogy a ne-
velésre szánt pénzek kivoná-
sával, az oktatás ellehetetle-
nítésével a saját jövônket
kockáztatjuk. A gyermek- és
tanulólétszám folyamatos
apadásának, a közoktatás

alulfinanszírozottságának
egyre nyomasztóbb terhe
sújtja a magyar oktatást. A
költségvetés jelentôsen meg-
nyirbálta a közoktatás egy
fôre esô finanszírozását. Kü-
lönösen sújtja ez az egyházi
iskolákat. Ugyanannyi vagy
több gyereket fog lényegesen
kevesebb pedagógus keve-
sebb pénzért tanítani. A gaz-
daság nyelvén ez azt jelenti:
a szellemi tôkénket igen rosz-

szul fektetik be a döntésho-
zók. A kisebb településeken
az iskola a helyi népesség-
megtartó és kultúrateremtô
erejét veszíti el, miközben a
nagyobb települések elsze-
gényített önkormányzataira
is eddig nem tapasztalt ter-
het ró a pénzhiány. A közok-
tatás átrendezôdése a me-
gyében negyvenkét telepü-
lést érint: tíz községben tel-
jesen megszûnik az iskola.��

– A hónap eseménye, hogy
elkészült a Széchenyi-gimná-
zium és a Deák tér. Májusban

ugyanezt a kérdést kaptam,
most is Sopron fejlôdését tar-
tom a legfontosabbnak, hi-
szen a szocialista önkor-
mányzat, Walter Dezsô és jó-
magam négy évig dolgoztunk
azon, hogy végre legyen
annyi pénz, hogy a város
rendbe tehesse az évtizedek
óta elhanyagolt teret és meg-
újíthassa a gimnáziumi épü-

letet. Nekünk sikerült. A vá-
rosért dolgozó képviselôként
számomra természetes, hogy
ez a legfontosabb, hiszen
minden soproni láthatja, itt
az eredmény: modern isko-
lát, gondozott teret vehetünk
birtokunkba. És hátra van
még a Petôfi téri mélygarázs.
Ha emlékeznek, májusban is
sikeres hónapot zártunk, hi-
szen mindazok a projektek
nyertek, melyekhez a fejlesz-
tési tanács elnökének a tá-

mogatását kértem. Megsze-
reztük a Széchenyi udvará-
nak felújításához még hiány-
zó forrást. Közel 50 millió fo-
rintot nyertek a város kör-
nyéki falvak és a szociális fog-
lalkoztató is hozzájutott 45
milliós támogatáshoz. Ebbôl
látszik, Sopron fejlôdésének
kulcsa a kitartó munkában
és a sikeres érdekérvényesí-
tésben, és nem a visszamuto-
gatásban, értelmetlen peres-
kedésben van. ��

– Egészségpolitikusként
engem ebben a hónapban
is az egészségügy egyre mé-
lyülô válsága foglalkoztat a
leginkább.  Jól tudjuk, hogy
a Gyurcsány-kormány „re-
formja” során 250 milliárd
forintot vonnak ki az ága-
zatból. Ötvenmilliárdot még
az idén elveszít az egészség-

ügy, s ennek súlyos követ-
kezményei vannak és lesz-
nek az ellátásban. Igaz, a
biztosító kasszája pozitívu-
mot mutat, de ez a kórházbe-
zárásoknak, az aktív ágyak
megszüntetésének, a vizit-
díjnak a következménye. Ez
nem eredmény! 

S ennek az ámokfutásnak

még korántsincs vége! Újabb
kórházak lehetetlenülnek el,
a gyógyító munka egyre mél-
tatlanabb körülmények kö-
zött folyik. A helyzet tragi-
kus. Az orvosok napi küzdel-
meket vívnak a betegeikért,
az ellátás fenntarthatóságá-
ért. A Fidesz mindent meg-
tesz e folyamatnak a megál-
lítása érdekében, s tovább
küzd a több biztosítós rend-
szer ellen is. ��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Firtl Mátyás (KDNP)

Kránitz László (MSZP)
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Ojtozi fasor – ezt az elneve-
zést bizonyára jól ismerik a
soproniak. Itt áll az az em-
lékmı, amely pontos másola-
ta a szorosban az 1917-ben ha-
zánk megvédéséért folyó
csata soproni és székely hôse-
inek emlékére sziklába vé-
sett mementónak. Az impéri-
umváltáskor felrobbantott
kegyhely közelében, az ojtozi
templom kertjében most, a
90. évfordulón, soproniak és
székelyek ismét avattak. Ezút-
tal Sz. Egyed Emma szob-
rászmıvész alkotását. A Sop-
roni Erdélyi Kör készíttette el
a bronz plakettet. Felállításá-
ban segédkeztek a falubeli-
ek, elsôsorban Rózsa József. 

Az idei kerek évfordulón
emlékeznünk kell arra, hogy
ezt a közel 1000 kilométerre
fekvô szorost, Erdély keleti
kapuját védve a székely és a
soproni bakák 1917. augusz-
tus 8-a és 12-e között beírták
nevüket örökre a magyar
hadtörténelembe. Dávidházy
fôhadnagy 1917. augusztus 8-
án századát halált megvetô
bátorsággal vezette roham-

ra. A soproni 18-as magyar
királyi honvéd gyalogezred
12 román rohamot vert visz-
sza, öldöklô közelharcban. A
négy napig tartó gyilkos ütkö-
zetben a soproni gyalogezred
elvesztette tiszti állománya
75, legénységének 45 száza-
lékát. A csata híre két nap
alatt jutott el Sopronba. Töp-
ler polgármester dísztávira-
tot küldött, majd – a város kö-
zönségének falajánlásából –
díszkürtöt adományozott az
ezrednek. Ennél is nagyobb
elismerést jelentett, hogy az
ezred magától József fôher-
cegtôl megkapta az „Ojtoz
hôsei” kitüntetô címet. Futó
Dezsô fôhadnagy versben ál-
lított örök emléket bajtársa-
inak, melynek visszatérô
sora: „Ne félj, székely, tizen-
nyolcas áll kint a határon…”.

Most, az augusztus 18-i ün-
nepségen az ojtozi templom-
kertben felállított 7,5 tonnás
sziklakôtömb mellett felhang-
zott Futó Dezsô verse, majd az
ugyanennek a csatának is em-
léket állító „Ott, ahol zúg az a
négy folyó” kezdetı dal, em-

lékezetes refrénjével: „Hon-
véd áll a Hargitán”… A Sop-
roni Honvéd Hagyományôr-
zô Egyesület tagjai a csapat-
zászlóval, korabeli katonai
öltözetben díszôrséget álltak,
mellettük sorakozott fel a szé-
kely ’48/49-es hagyományôr-
zôk csoportja is. 

Az ünnepségen köszöntöt-
te a jelenlévôket Lomniczi
Zoltán, a Magyar Köztársa-
ság Legfelsôbb Bíróságának
elnöke, Tamás Sándor, a
román parlament RMDSZ-es
tagja, Ivanics Ferenc,  fide-
szes parlamenti képviselô,
Dimény Zoltán Bereck pol-
gármestere, Grezsa István
Hódmezôvásárhely küldötte,
valamint dr. Varga Mária sop-
roni önkormányzati képvise-
lô. Az emlékmıvet ifj. Sar-
kady Sándor történész szó-
noklata és az egyházi áldás
után Úry Elôd, a soproni Er-
délyi Kör vezetôje Sylvester
Lajos újságíróval közösen
leplezte le.

Az említetteken kívül ko-
szorút helyezett még el az em-
lékmı talapzatánál a Vitézi

Rend, a Soproni Városszépí-
tô Egyesület valamint a Per-
kovátz-Ház Baráti Köre. A
Sopronból érkezett képvise-
lôk valamennyien köszönetet
mondtak az ojtoziaknak, hogy
kilencven esztendôn át ôriz-
ték a leghıségesebb város ba-
káinak emlékét, s vállalták,
hogy míg magyar él e földön,
a múlt igaz történelme apáról
fiúra száll. Egyben tolmácsol-
ták Sopron  polgármesteré-
nek, dr. Fodor Tamásnak, vala-
mint országgyılési képvise-
lônknek, Firtl Mátyásnak az
üdvözletét is.

A hazaszeretettel, a nem-
zeti öntudattal, a múlt igaz
ismeretével és a közös ma-
gyar reményekkel átitatott
ünnepségen szem nem ma-
radt szárazon. Egyaránt meg-
hatottan énekelt a helyi is-
kolai kórus, mondták beszé-
deiket a szónokok, s hallgat-
ták az érzelmektôl átfıtött
szavakat a jelenlévôk.  És
nem véletlenül csendült fel
egy szívvel, magasba törô lé-
lekkel a Magyar  és a Székely
Himnusz… Frang Gizella

Könnyek Ojtozban

Téglánként…

„Az erkölcs és a szellem erejé-
vel, a haza- és a nemzet sze-
retetével téglánként kell le-
bontanunk a nemzet testré-
szei közötti mesterséges szel-
lemi-lelki falakat, amelyeket
az évtizedek alatt az ostoba-
ság, a szûklátókörûség, a ha-
zafiatlanság kötôanyagával
építettek meg. Ez a nehezebb
munka, de a nemesebb is.” 

Firtl Mátyás 
országgyûlési képviselô

Augusztus második felében népes küldöttség járt az erdélyi Ojtozban, ahol soproni
hôsöknek állítottak emléktáblát, közösen az ottani civilekkel és elöljárókkal.

FOTÓ: –FG–
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Szabadtéri fotókiállítá-
son mutatta be a Soproni
Fotóklub a közelmúltban

meghirdetett fotópályáza-
tára beérkezett legjobb

alkotásokat. 

A Fotográfia Világnapja
alkalmából rendezett tárla-
ton nagy érdeklôdés mellett
a Széchenyi téren a klub je-
lenlegi és régebbi alkotóinak
képeit is kiállították.

A fotóklub tagjai közössé-
get formálnak. A maguk szak-
mai közösségét, amely a
tagok továbbfejlôdését segí-
ti, és egyben az emberi  kap-
csolatokat erôsíti. Másrészt
szolgálják a közösséget. Mun-
kájuk eredményét idôközön-
ként közkinccsé teszik, így az
egész közösség gyarapodik.
Harmadrészt a közösségük

nyitott és tevékeny, hiszen
éppen a már többször meg-
hirdetett fotópályázat tanú-
sítja, hogy nem egy önmagá-
ért való szûk, bennfentes kör-
ként mûködnek, hanem kap-
csolatot keresnek új alkotók-
kal is. Ezáltal éppen a közös-
ségteremtés szolgálatában

hoznak össze olyanokat, aki-
ket mint alkotókat is érde-
kel a fotográfia. Negyedrészt
pedig összehoztak minket, itt
és most, akik erre a kiállí-
tásra eljöttünk. És erre a
napra a fotográfia ünnepé-
re ,,beborítják fotóikkal a
teret”. B. T. É.

Így látja Abdai Géza 
alpolgármester

„A Soproni Fotóklub példát ad
arra, hogy a közösséget ho-
gyan lehet olyan alkotómun-
kával szolgálni, amelynek
alapja az önként vállalt tevé-
kenység. Nem hivatásszerû
munka, de olyan tevékeny-
ség, amely éppen ezért min-
denképpen hivatástudattal jár.
Mert megörökíteni a világot,
azt megmutatni, üzenni, gon-
dolatokat ébreszteni és for-
málni, közösséget formálni,
mindenképpen hivatástudat-
tal jár.”

A balfi autóbusz-fordulóban évrôl évre
megjelenô madárijesztôk a szüreti napok kö-
zeledtét jelzik. A madarakat elijesztegetni ott
és akkor szükséges, ahol és amikor beérik a
termés. A jó terméshez pedig a helyiek tavasz-
tól ôszig tartó munkája is szükséges, amely-
nek eredményét így ôsz közeledtével jó közö-

sen megünnepelni. Mert a közös munka,
a dolgos hétköznapok után a közös

szórakozás ugyanúgy szükséges egy-
egy közösség összekovácsolásá-
hoz.  A balfi madárijesztôk más-

milyen funkciót is

betöltenek: helyi sajátos látványosságként
vonzzák a látogatókat, és vidám alaphangu-
latot kölcsönöznek a tájnak, és természetesen
a szüreti fesztiválnak.

A kilencedik alkalommal megtartott Balfi
Szüreti Napok sikerének titka – a szervezôk
szerint – az összefogás, hiszen a fesztivál ide-
jére mindenki igyekszik valamit hozzáadni az
ünnephez. 

Az idei gazdag és színes programfolya-
mon Kocsis János, a részönkormányzat elnö-
ke tolmácsolta dr. Fodor Tamás polgármester
üzenetét: „Csak a települések régi és új ke-
letû hagyományainak, s azok ôrzô-
inek segítségével építhetôk la-
kóhelyünk közösségei, csak
így erôsíthetjük hovatartozá-
sunkat és összetartozástuda-
tunkat”. ��

„Beborítjuk fotókkal a teret!”

ÉPÍTÔ, KÖZÖSSÉGTEREMTÔ HAGYOMÁNYOK

Balfi Szüreti Napok 
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Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk szeptember 21-ig, a borítékra, kér-
jük, írják rá: Soproni Közélet – Rejtvény. A helyes megfejtést beküldô ol-
vasóink között a Cédrus Könyvesbolt (Sopron, Mátyás király u. 34. Tel.:
99/506-115) ajándékát sorsoljuk ki. Elôzô nyertesünk:  Veres János (Tó-
malom u.). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…



Már csak azért is, mert
utána, a társak vagy/és ellen-
felek társaságában jobban
csúszik a sör, a fröccs vagy a
bambi, s ilyenkor talán az asz-
szony sem bánja. Annyira! A
bambit meg amúgy sem…

Sopron alapvetôen sportos
város, de nyaranta sokan olya-
nok is aktivizálják magukat,
akiknek egyébként kevesebb
módjuk, lehetôségük van
sportolni. Nekik ehhez, mint
minden nyáron, idén is bôsé-
gesen nyújtottak változatos
sportolási lehetôséget a pol-
gármesteri hivatal sportfel-
ügyeleti csoportja szabadi-

dôsport bizottságának rendez-
vényei, no és persze más név-
adó támogatók által szerve-
zett s finanszírozott viadalok.

A szabadidôs rendezvé-
nyek közül mindenképpen az
élre kívánkozik a Soproni
Ünnepi Hetek versenysoro-
zata. Az idei – bár ez egy spe-
ciális dolgozói csoportot moz-
gatott meg – a Rendészeti
Kupa kispályás labdarúgó-
tornával kezdôdött. Volt még
teniszverseny, túraverseny –
hasonló a tájfutáshoz, elle-
nôrzô pontoknál bélyegezni
kell, csak a tempó valamivel
lassabb –, strandröplabda-

bajnokság 32 csapat részvéte-
lével. A Soproni Ünnepi
Hetek égisze alatt rendeztek
kézilabdatornát, tekever-
senyt, közel 100 indulóval, s
immáron 26. alkalommal ke-
rült sor a Scarbantia-kupa
nôi kispályás futballtornára.
Idén is megrendezték a Fertô
tó átúszását, s hogy ne csak a
test mozogjon, hanem a szel-
lem is „karban tartassék”,
egy egész héten át zajló sakk-
versenynek is otthont adott
Sopron.

Az ünnepi hetek versenyei
mellett voltak a viadalok,
amelyeket névadó szponzo-
rok szerveztek, finanszíroz-
tak, s rendeztek – kitûnôen. A
sportfelügyelet tenisz szak-
bizottsága segítségével ren-
dezték a közelmúltban a
Honda Kudo Kupa amatôr te-
niszversenyt, amelyen a név-

adó cég képviselôi is ütôt ra-
gadtak, s pályára léptek. Ösz-
szesen az egyéni és a páros
küzdelmei során több mint
50 amatôr teniszezô játszott.
Ilyen jellegû rendezvény volt
még – többek között – a ha-
gyományos Sport Sörözô-
kupa kispályás labdarúgótor-
na is, amelyen nem kevesebb,
mint 12 csapat vett részt.

S ha már kispályás foci,
akkor ezúttal Sopron-kupa
néven rendezték a hagyomá-
nyos, augusztus 20-a környé-
kén sorra kerülô tornát, ame-
lyen 128 csapat – köztük nem
kevesebb, mint 30 soproni –
vett részt. A torna döntôje
közben „leszakadt az ég”, a
finálé félbeszakadt, így nem
hirdettek gyôztest, ám a részt-
vevôk addig azért kelleme-
sen elfáradtak!

Botár László

2007. szeptember �� 29

Sportos nyári viadalok

A sírból is visszahozzuk a jövõt!

A Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete

élõ lánccal tiltakozik a családok és gyermekeink 
jövõjét tönkretevõ intézkedések ellen.

CSATLAKOZZON ÖN IS

SZEPTEMBER 8-ÁN, SZOMBATON

10 órától a következõ gyülekezési helyek bármelyikén:

Fiumei úti temetõ – Rákóczi út – Astoria – Deák tér – 
Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth tér

10.35-kor élõ láncot alkotunk a Fiumei úti sírkert és a Parlament között.

Nagygyûlés 11.30-kor a Parlament elõtt.

Naprakész információk: w w w . n o e . h u

Eddigi támogatóink: Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége, Bencés
Diákszövetség, Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezete, Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete, Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége, Magyar Gyógyszerészkamara, Magyar Írószövetség, Magyar Orvosi Kama-
ra, Munkástanácsok, Nemzeti Pedagógus Mûhely, Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete

A nyár nem csak a nyaralás, a tenger- vagy tóparti édes
semmit(t)evés ideje. Ilyenkor azért a más évszakokban

becsülettel dolgozó honpolgárok – tanárok, vendéglátás-
ban dolgozók, vállalkozók, fizikai munkát végzôk egyaránt

– idônként rá-ráveszik magukat egy kis sportolásra.

Sportos nyári viadalok
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Egyre népszerıbb a vízilabda
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Bonus Plus pénzügyi terv: ismerje meg befektetési csomagunkat és válassza ki a hozam, a likvidi-

tás, és a biztonság alapján az Önnek legmegfelelŒbbet. A csomagban elhelyezett 60 napos banki be-

tétre akár 16,00 % éves kamatlábnak megfelelŒ (EBKM: 16,00 %) kamatot biztosítunk!*

Ez a hirdetés nem minŒsül nyilvános ajánlattételnek, vagy tájékoztatónak. További részletek és in-

formációk a Magyarországi Volksbank Zrt. fiókjaiban. A pénzügyi tervhez kapcsolódó feltételeket a

Magyarországi Volksbank Zrt. mindenkor hatályos terméktájékoztatója és hirdetménye tartalmazza.

www.volksbank.hu
Volksbank-Line: 06-40-41-42-40

Az Ön legközelebbi bankfiókja: Sopron, Várkerület 67.

* 20%-ban 60 napos betétbe, 40%-ban Európai
részvényindex bázisú strukturált betétbe, 40 %-
ban a Victoria-Volksbanken Életbiztosító Zrt.
Depozit+ életbiztosításából álló csomag ese-
tén. A meghirdetett kamatnak feltétele a bizto-
sítási szerzŒdés létrejötte. Az akció visszavoná-
sig megkötött szerzŒdések esetén érvényes.

Az új SVSE megnevezés a
Soproni Vízilabda Sportegye-
sületet takarja, amely ezt a
gyönyörû magyar sikersport-
ágat szeretné felfuttatni a vá-
rosban. Egyelôre bajnokság-
ban versenyzô csapatuk még
nincs, de Kocsis Imre, aki
amolyan mindenese a „vizes”
SVSE-nek, edzôje és mene-
dzsere, reméli, hamarosan,
akár már az ôsszel induló
évadban lesz. 

Egyelôre az ifjúsági kor-
osztály a legnépesebb, van-
nak páran 20 és néhányan 25
év fölött is. Tavasszal egy
osztrák csapatot fogadtak a
soproniak, a nyáron pedig a

Tómalmon rendeztek érde-
kes tavi tornát, amelybôl re-
mélik, hagyomány lesz. 

Az SVSE tehát  elindítot-
ta Sopronban is ennek a ma-

gyar sikersportágnak a nép-
szerûsítését.

Segítôje is van ebben a
pólós szakembernek, méghoz-
zá a szombathelyi illetôségû,
elsô osztályú játékvezetôi mi-
nôsítéssel is rendelkezô Hor-
váth Sándor. Ott egyébként
megszûnt az OB II-es nôi csa-
pat, elképzelhetô, hogy az át-
kerül Sopronba. A tervek sze-
rint egyébként az SVSE egy az

OB II B-ben induló – ezen
belül az északnyugati, regio-
nális csoportban szerepelne
– csapat, s mivel a korosztály-
ban sokan vannak, az ennek
megfelelô utánpótláscsoport-
ban indulna az ifi korosztály.
Sôt, amennyiben lesz annyi
érdeklôdô, illetve csapat, el-
képzelhetô, hogy városi baj-
nokság is lesz Sopronban.

B. L.

SVSE! Sopronban ez a négybetûs rövidítés a sportbarátok
legtöbbje számára a „Vasúttal”, a Soproni Vasutas Sport-

egyesülettel azonos. Nos, megszûnni látszik a tradicionális
egyesület „monopolhelyzete” a városban, hiszen nem is

olyan régen még egy SVSE jelent meg a városban.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Kinter Gyurcit, Kinter
György soproni testnevelô
tanár fiát egészen apró kora
óta személyesen ismerem. A
„fiatalembert” már három-
éves korában elvitte kosár-
labdaedzô és játékos édes-
apja a soproni sportcentrum-
ba, ahol Gyurci a mérkôzé-
sek befejezése után édesap-
ja nyakában a gyûrû alá „vo-
nult”, majd a kezébe kapott
kosárlabdát ügyes mozdulat-
tal a gyûrûbe ejtette. Így in-
dult egy olyan karrier, amely
az idei nyáron új szakaszába
lépett. A 19 éves, 213 centimé-
terre nôtt soproni ifjú pálya-
futását Spanyolországban,
Zaragozában folytatja. Az is-
mert kosárlabda-fellegvár
egyik másodosztályú gárdá-
ja szerzôdtette a Kinter-csa-
lád kosaras reménységét. A
hír óriási feltûnést keltett. 

Gyurci már korábban Kör-
mendre tette át tevékenysé-
ge színhelyét. A vasi kosár-
labda-metropoliszban Pato-
nay Imre lett a Kinter-fiú
edzôje, s kettôjük munkáját
nem várt eredmény követte:
az ôszi, Sopronban lejátszott
Sopron–Körmend NB I-es
mérkôzésen a nyurga re-
ménység már öt ponttal, egy
triplával – melyet még meg-
toldott két további ponttal –
búsította szülôvárosa kosár-
labdát szeretô nézôit. A mér-
kôzést jómagam nem láttam,
barátaim elmesélték, nem

értik Gyurcinak, a Körmend
piros-fekete mezében végre-
hajtott „villanását”. Jóma-
gam viszont tudtam, hogy
Gyurcit édesapja azért vitte
Körmendre, mert úgy érezte,
hogy a fiú fejlôdése a vasi vá-
roskában felgyorsulhat. Meg-
kérdeztem Gyurci edzôit,
akik nem vitatták a srác te-
hetségét, de azt is hozzátet-
ték, a játékos további kibon-
takozása nagymértékben
mentalitásától függ majd.
Természetesen felvettem a
kapcsolatot a kosarassal is,
aki elmondta, hogy szakveze-
tôi nem túlságosan sok bizal-
mat szavaztak meg neki. 

A Kinter-család bôvelke-

dik sportemberekben. Gyur-
ci édesanyja, a jelenleg Bu-
dapesten élô Szirmai Zsuzsa
testnevelô tanár, nôvére, Dóri,
a fôvárosban a BEAC, Balogh
Judit vezérelte csapatában
szórja a triplákat. Anyai
nagybátyja, Szirmai Zoltán a
MAFC válogatott kosárlab-
dázója. 

Az ifjabbik Kinter György
távozása még magában hor-
dozza a happy end reményét.
Sok sikert kívánunk Gyurci-
nak és edzôinek azzal a nem
titkolt reménnyel, hogy az
óriás fiatalember egyszer
még a soproni pályákon is
örömet okoz a közönségnek. 

Weisz Ferenc

KINTER GYURCI SPANYOLORSZÁGBA IGAZOLT!

Utazik a soproni óriás
Magyar oldalon
is táblák jelzik
ezután, hogy a
Kismartonból
(Eisenstadt) in-
duló B10 kerék-
párút a magyar
oldalról, Sopron-
kôhidán keresz-
tül is elérhetô.

Az avatóünnepséget ma-
gyar és osztrák részrôl érke-
zô kerékpárosok részvéte-
lével tartják, akik szeptem-
ber 23-án, reggel 9 órakor
indulnak az ünnepség hely-
színére, a Páneurópai Pik-
nik emlékhelyre, a sopro-
ni, illetve a kismartoni Fô
térrôl. A soproni Fô téren a
kerékpárosokat ddrr..  FFooddoorr
TTaammááss polgármester kö-
szönti majd. 

A sopronikôhidai határ-
átkelônél 11 órakor adják
át a kitáblázott kerékpár-
utat. Magyar részrôl FFiirrttll
MMááttyyááss,, Sopron és környéke
országgyûlési képviselôje, a
Magyar Országgyûlés Eu-
rópai Ügyek Bizottságának
alelnöke és dr. Fodor Tamás
polgármester köszönti a
résztvevôket. 

Burgenland tartomány
nevében HHeellmmuutt  BBiieelleerr,,  NNiikkii
BBeerrllaakkoovviicchh,,  MMiicchhaaeellaa  RRee--
sseettaarr tartományi tanácso-
sok szólnak majd az ese-
mény jelentôségérôl. 

A kerékpárút ökomeni-
kus megáldását GGüünntthheerr
KKrrooiissss katolikus ifjúsági
pap és GGaabbnnaaii  SSáánnddoorr sop-
roni evangélikus esperes
végzi.

Rossz idô esetén a ren-
dezvényt a Szentmargitbá-
nyán (St. Margarethen)
tartják.

Kerékpárral
Kismartonba

No comment

A sors különös játéka, hogy
negyvenévi rendkívül ered-
ményes mûködés után Buda-
örsre távozik Gyurci egyik ne-
velôedzôje, Patonay Imre, az
egykori szövetségi kapitány. 

FOTÓ: KISALFÖLD-ARCHÍVUM
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Közérdekû telefonszámok

MENTÔK:  104
TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRKAPITÁNYSÁG:
Sopron, Lackner Kristóf
utca 5., e-mail:  police@
sopron.hu, ügyelet: 107,
112 (0–24-ig ingyenesen
hívható nemzetközi se-
gélyhívó!) Tel.: 99/311-234,
fax: 99/ 318-248
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
• Fogorvosi ügyelet: hét-
végén és ünnepnapokon
9–15 óra között, Erzsé-
bet-kórház VI. épület,
Gyôri u. 15., telefon:
99/312-010 

• Háziorvosi ügyelet:
Erzsébet-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.
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT: 
99/524-361 (éjjel-nappal)
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT: 
99/505-381
CSALÁDSEGÍTÔ SZOLGÁLAT: 
99/505-380
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA: 
99/524-362
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: Káptalan-terem, nyertese: Horváth Gábor (Mátyás király u.).
Nyereményét, a Sudoku könyvet átveheti a Kisalföld Médiaközpontban (Franken-
burg u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK…
A tulajdonos (mert mıemlékházban lett lakása) úgy gondolta,
hogy megspécizi ô ezt az oldtájmer épületet. A tervezô (mert terv
csak kellett?) szakmailag úgy látta helyesnek, hogy ehhez a
homlokzathoz fehér mıanyag redôny illik, fekete mıanyag
tokban. A tervet engedélyezô illetékes (mert engedély csak kel-
lett?) úgy ítélte meg, hogy: ejha, milyen szerencsésen találko-
zott a tulajdonosi jó ízlés a tervezôi rátermettséggel! A nézelô-
dô városlakó meg káromkodik. És mérgében fütyörészik – ha már
úgyis fütyül itt mindenki mindenre… (–só–)
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