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Kubinszky Mihály nyugal-
mazott tanszékvezetô egye-
temi tanárt, építész-szakírót

80. születésnapja alkalmából
köszöntötte Sopron vezetése
a városházán. 

A jeles alkalomból az el-
ismert soproni lokálpatrió-
tának, Sopron díszpolgárá-
nak dr. Fodor Tamás polgár-
mester elismerô oklevelet
adott át egy soproni udvar-
részletet ábrázoló bronz em-
lékplakett kíséretében. Min-
dent a Gondviselésnek kö-
szön – mondta Kubinszky
Mihály egyszer egy hûség
napi ünnepi pillanatban –,
azt is, hogy életét négy fô ér-
tékrend alakította: ô sopro-
ni, magyar, európai és ke-
resztény. ��

AAzz  eemmbbeerreekk  nneemm  ttuuddnnaakk
mmeeggbbéékkééllnnii  aazz  áállnnookkssáággggaall..
((AAzz  áállnnookk  jjeelllleeggzzeetteessssééggeeiinneekk
bbiibblliiaaii  lleeíírráássaa  aa  PPééllddaabbeesszzéé--
ddeekk  KKöönnyyvvéébbeenn  [[66::1122––1188]]  oollyy--
aannnnyyiirraa  sszzeemmlléélleetteess,,  hhooggyy  ooll--
vvaassóójjáánnaakk  ddööbbbbeenneetteess  ffeelliiss--
mmeerrééss  lleesszz  aa  jjuuttaallmmaa..))  AA
nnaaggyyggyyûûllééss--  ééss  ttüünntteettééssssoorroo--
zzaattnnaakk  ––  aammeennnnyyiirree  bbéékkééss  kkee--
rreetteekk  kköözzöötttt  mmaarraadd  ––  eeggyyeettlleenn
vviittaatthhaattóó  eelleemmee  aazz  áárrppááddssáá--
vvooss  zzáásszzllóó..  ÚÚggyy  ttûûnniikk  aazzoonn--
bbaann,,  hhooggyy  mméégg  KKöözzttáárrssaassáággii
EEllnnöökk  ÚÚrr  iiss  hhiiáábbaa  kkéérrttee,,  nnee
kkeellttsseenneekk  vveellee  fféélleellmmeett..

AA  vvöörrööss--eezzüüsstt  ((vvöörrööss--ffeehhéérr))
ssáávvooss  mmeezzôô  mmiinntt  jjeellkkéépp  aa
kkééssôôii  ÁÁrrppáádd--kkoorrbbaann  jjeelleenntt
mmeegg..  AA  zzáásszzllóóss  vváállttoozzaattoott
uuttoolljjáárraa  RRáákkóócczziiéékk  hhaasszznnááll--
ttáákk..  HHeellyyéétt  ffeellvváállttoottttaa  aa  ppiirrooss--
ffeehhéérr--zzöölldd,,  aammeellyy  oollyyaannnnyyii--
rraa  öösssszznneemmzzeettiivvéé  vváálltt,,  hhooggyy
aazz  áárrppááddssáávvookkhhoozz  hhaassoonnllóó
mmoottíívvuummookkaatt  aa  mmaa  ééllôô  lleeggii--
ddôôsseebbbbeekk  aa  NNyyiillaasskkeerreesszztteess
PPáárrtt  hhaattaalloommrraa  kkeerrüüllééssééiigg
mmaaggyyaarr  zzáásszzllóónn  nneemm  iiss  lláátt--
ttaakk..  MMéégg  aazz  eellccssaattoolltt  tteerrüülleetteekk
vviisssszzaattéérréésseekkoorr  sseemm!!

AAzz  áárrppááddssáávvooss  zzáásszzllóó  11999900
uuttáánn  rreejjttééllyyeess  kköörrüüllmméénnyyeekk
kköözzöötttt  kkeerrüülltt  eellôô..  HHaa iiggaazz,,
hhooggyy  eellssôô  tteerrjjeesszzttôôii  pprroovvookkáá--
ttoorrookk  vvoollttaakk,,  aa  mmoossttaannii  áárr--
ppááddssáávvooss  zzáásszzllóó aazz  ÖÖrrddöögg
aajjáánnddéékkaa..  NNeemm  sszzoollggáálljjaa  aa
mmaaii  ccééll  eelléérréésséétt,,  ééss  iiddeeáálliiss  eesszz--
kköözz aazzookk  lleejjáárraattáássáárraa,,  aakkiikk
jjóóhhiisszzeemmûûeenn  ttöörrttéénneellmmii  zzáásszz--
llóókkéénntt  kkeezzeelliikk..  

AAzz  áárrppááddssáávvooss  mmeezzôô  ccíímmee--
rrüünnkk  rréésszzee..  EErreeddeennddôôeenn
oollyyaann  mmaaggyyaarr  jjeellkkéépp,,  aammeellyy--
rree  mmiinnddeennkkiinneekk  bbüüsszzkkéénneekk
kkeelllleennee  lleennnniiee,,  ppoolliittiikkaaii  hhoovvaa--
ttaarrttoozzáássttóóll  ffüüggggeettlleennüüll..  AA  jjeell--
kkéépp  tteelljjeess  ttöörrttéénneellmmii  hheellyyrree--
iiggaazzííttáássáánnaakk  éérrddeekkéébbeenn  mmeegg--
ffoonnttoollaannddóónnaakk  ttaarrttoomm  SSeebbee--
ôôkk  JJáánnooss  ööttlleettéétt::  kkii  kkeelllleennee
vváággnnii  aazz  áárrppááddssáávvooss  zzáásszzllóó--
nnaakk  iiss  aa  kköözzeeppéétt!!

SSzzaarrkkaa  LLáásszzllóó

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester a soproni városházán
fogadta Pierre Guimond-ot,
Kanada frissen kinevezett
magyarországi nagykövetét.
A nagykövet elsô magyaror-
szági útja Sopronba vezetett,
ahol az 1956. évi forradalom
helyi és kanadai vonatkozá-
sú emlékeibôl nyílt tárlat
megnyitóját követôen folyta-
tott megbeszélést Sopron pol-
gármesterével. 

Dr. Fodor Tamás ismertet-
te Sopron múltját, és beszélt
a város és a régió jelenérôl,
illetve a jövôbeli tervekrôl
is. Az egyetemnek az 1956-os
forradalom eseményeit kö-
vetôen a Kanadában hazát
lelt soproni diákok és taná-

rok által megteremtett és
máig is élô kötôdései révén
az oktatásban való együttmû-
ködés mellett a jövôre vonat-
kozó további lehetséges

együttmûködési területekrôl
is szót ejtettek a megbeszélé-
sen, amelyek között a kultú-
ra, az idegenforgalom és a
turisztika is szerepelt. ��
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A faipar
iránytûje

A Ligno Novum – Wood
Tech rendezvény Magyaror-
szágon, mint ahogy szlogenje
is hirdeti, az asztalos, faipa-
ri és erdészeti szakterület
iránt érdeklôdôk iránytûje.
Nincs talán ebben semmi túl-
zás, hisz idén szeptember 5.
és 8. között immáron 17. alka-
lommal nyitotta meg kapuit e
nívós rendezvény. Horváth Pé-
ternek, a szervezô Program
Kft. ügyvezetôjének köszöntô
szavai után dr. Fodor Tamás
polgármester – aki okleveles
faipari mérnökként maga is
szakmabeli – nyitotta meg,
majd a szervezôk, a faipar
meghatározó vezetôi és egy-
kori egyetemi kollégái kísére-
tében tekintette meg a nívós
szakvásárt. (pluzsik)

A vértanúk
emlékezete

Október 5-én 16 órakor az
evangélikus temetô elôtti em-
lékparkban az 1848–49-es sza-
badságharc leverése után,
Aradon kivégzett vértanúk
tiszteletére koszorúzási ün-
nepséget tartanak a Vas- és
Villamosipari Szakképzô Is-
kola és Gimnázium tanulói-
nak közremûködésével, Sop-
ron tanulóifjúságának rész-
vételével. A megemlékezé-
sen Sopron Megyei Jogú
Város vezetôi is elhelyezik a
kegyelet koszorúját. ��

Friss, fiatalos, vidám, a világ és az or-
szág közéleti dolgaiban is naprakészen tá-
jékozódott Elza néni, akit 100 éves születés-
napján a város nevében Abdai Géza alpolgár-
mester is felköszöntött Rózsa utcai lakásá-
ban. Brandeisz Elza, valamikori mozgásmû-
vész mozdulataiból még ma is sugárzik a

harmónia, a kiegyensúlyozottság. Meggyô-
zôdése, hogy a sok mozgás és a mértékletes
táplálkozás segítette abban, hogy megôrizte
fiatalságát. 

A világra való nyitottsága, derûlátása,
józan gondolkodásmódja a mai fiatalok bár-
melyikének példát adhat. ��

A 100 éves példakép

A Magyar Autóklub
szervezésében ,,Biztonságo-

san közlekedni egy élet-
úton” elnevezéssel közleke-
désbiztonsági programsoro-
zatot tartottak a Káposztás

utcai stadionban, ahol
tesztpálya és a közlekedési

ismereteket elmélyítô
színes programok várták az

iskolás korosztályt és a
felnôtteket. 

Dr. Simon István alpolgár-
mester a rendezvény megnyi-
tóján kifejtette: a város fon-
tosnak tartja a biztonságos
közlekedést, ezért is örül a
kezdeményezésnek, hogy köz-
lekedésbiztonságot erôsítô

rendezvénynek második al-
kalommal adhat helyet Sop-
ron. – A gyermekek egyrészt
fogékonyabbak az informá-
ciókra, ezért a közlekedési
ismeretek oktatásába már
kisiskolás koruktól fogva be

kell vonni ôket, annál is in-
kább, mivel veszélyérzetük
kevésbé mûködik. Harmad-
részt a felnôttekre való közve-
tett ráhatás is hatékonyab-
ban érhetô el a gyermekeken
keresztül. ��

Biztonságosan az úton

FOTÓ: TÓTH ÉVA
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A magyar és az osztrák
oldal két nagy kerékpár-

úthálózata kapcsolódik
össze Sopronkôhidánál.

Magyar oldalon a Fertô-part
körüli, a Tómalom-fürdôn

keresztül a Sopronba
vezetô, továbbá a Fertôd
irányába tartó kerékpár-

utakhoz is vezet út.

A Sopron–Kismarton (Ei-
senstadt) kerékpárút avató-
ját tartották a Sopron közeli
Sopronpusztán, a Páneuró-
pai Piknik helyszínén.

A rendezvényre több mint
150 kerékpáros érkezett csak-
nem egyidejûleg Sopronból
és Kismartonból.

Az ünnepi avatón magyar
és osztrák részrôl – többek
között – dr. Fodor Tamás, Sop-
ron és Andrea Fraunschiel,
Kismarton polgármestere kö-
szöntötte az egybegyûlteket,

továbbá Firtl Mátyás ország-
gyûlési képviselô, a Magyar
Országgyûlés Európai Ügyek
Bizottságának alelnöke és
Franz Steindl, Burgenland
tartományfônök-helyettese is
szólt az egybegyûltekhez.

Andrea Fraunschiel, Kis-
marton polgármestere az
együttmûködés szép jelké-
pének nevezte az utat. Dr.
Fodor Tamás, Sopron polgár-
mestere szerint a hosszú idôk
óta a határ miatt megszûnt
régi kapcsolatok újraterem-
tôdnek. A határáttörés hely-
színén vezet át az út, azon a
helyen, amely Európa újra-

egyesítésének is jelképe,
ezért a legmegfelelôbb arra,
hogy az újjáegyesítés folya-
matának részeként, annak
folytatását jelentse – mondta
Sopron polgármestere.

Firtl Mátyás országgyûlé-
si képviselô emlékeztetett
arra, hogy a kerékpárúttal
megteremtôdik az a határ két

oldalát összekötô kapcsolat,
amely a régióban természe-
tes. Összenô, ami mindig –
több tekintetben is – összetar-
tozott, hiszen a Pannon-táj
olyan egységet jelent, ame-
lyet a mesterségesen meghú-
zott és lezárt határok évtize-
dekig kényszerûen akadá-
lyoztak. Éppen ezért a schen-
geni határ megszûnésének
közeledtével a politikusok-
nak egyik fô feladata és köte-
lessége mindent megtenni
annak érdekében, hogy a ha-
tárátkelôkhöz vezetô utak mi-
nôsége olyan legyen, amely
a kerékpáros és gyalogos át-
kelés mellett a kapcsolattar-
tás minden formáját elôsegí-
ti, hiszen a határok légiessé
válása, átjárhatósága a mind-
két oldalon élôk érdekeit,
egyben az egész régió érde-
két egyformán szolgálja –
mondta az országgyûlési kép-
viselô, aki régiópolitikusként
számos nemzetközi fórumon,
így az Eurégió West/Nyugat-
Pannonia Munkacsoportban,
Brüsszelben, az Open Day
elôadásain és parlamenti in-
terpellációjában is számta-
lan alkalommal szót emelt,
illetve elôadást tartott a
határ két oldalát összekötô
településközi utak kérdésé-
ben. Franz Steindl tarto-
mányfônök-helyettes szintén
a Pannon-régió szempontjá-
ból, annak egységét megte-
remtô úthálózat jelentôségét
méltatta. B. T. É.

Kerékpárút köti össze
Sopront és Kismartont  

A hálózat

Két nagy kerékpárút-hálózat
összekapcsolódása valósult
meg. Így az osztrák részrôl ér-
kezô turisták Sopronkôhidá-
nál csatlakozhatnak vagy a
Sopronba, vagy a Fertô tó körül
vezetô kerékpárútra, vagy akár
Fertôd irányába. Az átadott ke-
rékpárútszakasszal  Sopronkô-
hida-Tómalom településrészek
is nyernek, hiszen idegenfor-
galmi szempontból elsôdle-
gesen éppen a Sopronkôhidán
és Tómalmon áthaladó kerék-
páros forgalom jelentôs, de a
további kapcsolatok megerô-
sítésében is elôrelépést jelent
a településrésznek, hogy így
bekerül a kerékpárturizmus há-
lózatába. A kulturális, gazda-
sági, az emberek közötti kap-
csolatok megerôsítésével egyi-
dejûleg a további fejlôdés le-
hetôségét is jelenti a közvetlen
összeköttetés megteremtése,
amellyel Tómalom és kör-
nyéke természeti értékei is
elérhetôvé válnak az osztrák
oldalról érkezô kerékpáros-tu-
ristáknak – mondta dr. Simon
István, a Sopronkôhida-Tóma-
lom településrészi önkormány-
zat elnöke.

– Sopronban kiemelt gaz-
dasági szerepe van a turiz-
musnak, amelyet az építé-
szeti és kulturális egységet

mutató belváros épített ér-
tékeire, továbbá a Sopron
környéki természeti értékek
és adottságok megfelelô

hasznosítására lehet alapoz-
ni – mondta dr. Simon István
alpolgármester azon az ösz-
szegzô fórumon, amelyet ide-
genforgalmi szakemberek
részvételével tartottak a
Liszt-központban. A fórumot
megelôzôen a szakemberek
közösen tekintették meg a

városban mûködô turisztikai
egységeket. – A különleges
és egyedi adottságokat fej-
leszteni kell, azokat megfele-
lôen kihasználni a turizmus
fellendítése érdekében: ez
jelenti Sopron jövôbeli útját
– fogalmazott dr. Simon Ist-
ván a bejárást követôen. ��

A Tourinform Irodával és az információs pontokkal
ismerkedtek az idegenforgalmi szakemberek.

Bejárás a turizmusért
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A másfél évtizeddel ez-
elôtt alakult Határôr Nyug-
díjasok Soproni Egyesület-
nek a Soproni Határôrizeti
Kirendeltségen tartott ün-
nepségén Kovács János elnök
felelevenítette az alakulás
körülményeit, szólt az egye-
sület céljairól, az elmúlt 15
évrôl, amely alatt a bajtársi
szellem, az egymás segítése,
a közös programok kovácsol-
ták össze a közösséget. Dr.
Szakács Imre, a megyei köz-
gyûlés elnöke és Firtl Mátyás
alelnök díszoklevéllel kö-
szöntötte a jubiláló szerve-
zetet, és egyúttal egy megye-
zászlót – a megyei önkor-
mányzat ajándékát – is átad-
ta az egyesületnek. A megye-

zászló egyrészt évezredesnél
régebbi hagyományt és érté-
ket közvetít, a valamikori vár-
megyék erejét, maradandó
történelmi értékeit, másrészt

a jelenben üzeni: a megye fi-
gyel településeire, annak kö-
zösségeire, fontosnak tartja
az értékeket – mondta Firtl
Mátyás. ��

Jubiláló egyesületHulladék-
kommandó

Az elmúlt három hónap-
ban 1 millió 550 ezer forintjá-
ba került az önkormányzat-
nak az illegális lerakók fel-
számolása. 

Kosztka László, a Sopron
és Térsége Környezetvédel-
mi és Hulladékgazdálkodá-
si Kft. igazgatója bejelentet-
te, a tavaszi lomtalanítást
követôen ôsszel megismét-
lik az akciót, sôt, összegyûj-
tik a kertekben, a házak
körül összegyûlt nyesedéke-
ket is. Az elektronikai hulla-
dékok begyûjtésében to-
vábbra is a lakosság rendel-
kezésére állnak. ��

Lerakók vége
Közel kétmilliárd forint-

ba kerülne a Sopronban, il-
letve a város környékén ta-
lálható tizenhat bezárásra
ítélt hulladéklerakó rekulti-
válása.  A Harkai úti lerakó
esetében a pályázati pénz lét-
fontosságú, ugyanis a telep
mûködési engedélye 2009. jú-
nius 30-án jár le. 

A projekt jól elôkészített –
mondta el Havas András fej-
lesztési ügyekért felelôs al-
polgármester, ezért eséllyel
indul a november közepén
beadandó pályázaton, ame-
lyen az önkormányzati tulaj-
donú lerakók esetében akár
százszázalékos támogatottság
is elnyerhetô. A beruházás-
nak legkésôbb 2009 második
felére kell befejezôdnie. ��

Lezárták 
az Ikvahíd utcát

A Sopron Régió Csatorná-
zási Program keretében vár-
hatóan október második felé-
ig lezárják az Ikvahíd utcát,
így a Balfi és a Szentlélek
utca zsákutcává alakul ideig-
lenesen. ��

Ötödik alkalommal tartot-
ták meg Sopronban a gyalo-
gos zarándoklatot a megfo-
gant élet védelmében. A za-
rándoklat minden évben a
Szent István-templomból
indul, ahol ökumenikus is-
tentiszteleten a soproni ke-
resztény egyházak tagjai kö-
zösen adnak hálát azért, hogy
az elmúlt években december
28-án (aprószentek emlék-
napján), március 25-én (a
magzatgyermek napján), júni-

us 1-jén (az ENSZ Nemzetkö-
zi Élet Napján) és szeptem-
ber 8-án (a megfogant élet ün-
nepnapján) a soproni Erzsé-
bet-kórházban nem végeztek
terhességmegszakítást. 

A kórházhoz vonulva a
résztvevôk, akik között jelen
volt Firtl Mátyás országgyû-
lési képviselô is, nyilatkozat-
ban köszönték meg a kórház
vezetésének, hogy az intéz-
mény kérésüket immár évek
óta teljesíti. ��

Zarándoklaton
az élet védelmében

KOSZORÚZÁS
Dr. Fodor Tamás polgármes-
ter és dr. Simon István al-
polgármester a második
ágfalvi csata évfordulóján
koszorút helyezett el a Hû-
ségzászlónál. ��

Térfigyelés
Térfigyelô kamerák kerül-

nek Sopron bûnügyileg ki-
emelt pontjaira. A 10–15 be-
rendezést a kapitányság mun-
kájának támogatására létre-
hozott „Alapítvány a Közbiz-
tonságért” szerzi be. ��
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Szó esett a Lehár Ferenc
utcai szabálytalan parkolás-
ról, amelyet kihelyezendô jel-
zôtáblákkal fognak megolda-
ni. A Rákosi utca és az elke-
rülôút keresztezôdésében
balesetveszélyes a gyalogos-
átkelés, ahol – amint az a vá-
laszból kiderült – a jövôben
jelzôlámpás csomópont ki-
alakítását tervezik. A felújí-
tott Deák téren fokozott
ellenôrzést vezetnek be. A
csapadékvíz-elvezetést meg
kell oldani a Harkai úton. A
Sopron Holding minden sür-
gôs esetben megteszi a szük-
séges lépéseket, emellett egy-

éves programot készít a város
a vízelvezetés megoldására.
A volt teológia elôtti teret is
rendbe teszik – hangzott el
az ígéret. 

Az egyedülállóan magas
távhôdíjak is szóba kerültek,
az árak mérséklésérôl foly-
nak a tárgyalások – derült ki
a válaszból. Az Anger-rétre
tervezett hulladékgyûjtô kér-
désében kompromisszumos
megoldás lenne a célszerû, a
témáról a késôbbiekben la-
kossági fórumot tartanak. A
Felsôlövér utca környékén
lakóknak hiányzik egy élel-
miszerbolt, ennek létesítésé-

rôl még egyeztetésekre van
szükség az ott lakók egy ré-
szével – derült ki a válaszból.
A Rák-patak állapota, a bi-
cikliseknek, gördeszkások-
nak való megfelelô pálya ki-
alakításának kérdése, a Csen-
gery utca zajszintje, amit az
áthaladó autósforgalom mel-
lett a vasúti forgalom is
növel, az egységes házszám-
táblák, a virágvölgyi fokozot-
tabb rendôri jelenlét szük-
ségessége szintén a felvetett
problémák között szerepelt.

Kozma József, a Vakok és
Gyengénlátók Soproni Szer-
vezetének elnöke a közmeg-
hallgatáson megköszönte a
városvezetésnek, hogy a fo-
gyatékkal élôk is részt vehet-
tek a Deák téri bejáráson, és
véleményüket meghallgatták.
Kiemelte azt is, hogy a váro-
si könyvtár példaértékûen
segíti a gyengénlátókat. A jel-
zôlámpák kihangosítása fon-
tos a gyengénlátók számára,
és egy civil ház létrehozását
is szeretnék elérni. 

Az elhangzott kérdésekre
többnyire választ is kaptak a
kérdezôk, mindemellett az
alaposabb tájékozódást és
helyzetfelmérést igénylô fel-
vetésekre a kérdezôk írásban
fognak választ kapni. T. É.

Közmeghallgatás

Új honlap
Korszerû, felhasználóba-

rát és fejleszthetô honlap
készül Sopronban – mondta

el Rádonyi László, a közbe-
szerzési bizottság elnöke 

a Soproni Közéletnek.
Sopron önkormányzata

nyilvános közbeszerzési pá-
lyázatot írt ki városi interne-
tes/intranetes portál megva-
lósítását célzó komplex in-
formatikai rendszer kialakí-

tására. Az új portál fôbb cél-
kitûzései között szerepel a
lakosság naprakész tájékozta-
tása az ôket érdeklô helyi in-
formációkról, az érintettek
ügyfélközpontú tájékoztatá-
sa az önkormányzat mûködé-
sérôl, a hivatali ügyintézés
rendjérôl. További cél, hogy
a portál támogassa az e-ön-
kormányzati megoldásokat,
biztosítsa az e-ügyintézés
alapjait, az ügyfélkapu-kap-
csolat és azonosítás kialakí-
tását, illeszkedjen a polgár-
mesteri hivatal informatikai
infrastruktúrájához, kapcsol-

ható legyen a belsô szakrend-
szerekhez.

Új elemként megjelenik a
kistérségi alportál is, ame-
lyen az érintett települések
számára a bemutatkozáson
kívül a közzétételi törvényi
kötelezettségnek eleget tevô
tájékoztatási felületet is biz-
tosít. Az önkormányzati al-
portálon külön szolgáltatás-
ként kívánják biztosítani a
testületi döntések elôkészí-
tését, a dokumentumok elekt-
ronikus továbbítását, kivált-
va a költséges papíralapú
elôterjesztési anyagokat. ��

Sopron polgármestere a
délkeleti ipari parkban
mûködô vállalkozások

vezetôivel tekintette át a
park jövôjét és az együttmû-

ködési lehetôségeket.

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester kiemelte: a finanszí-
rozható város érdekében ki
kell alakítani egy egészséges
vállalkozói szerkezetet, új
munkahelyek létrehozásá-
nak a feltételeit. Az ipari
parkban mûködô cégek ala-
posabb megismerése is hoz-
zájárul ehhez a folyamathoz.
Kiss Ferencnek, a délkeleti
ipari park egyik ügyvezetôjé-
nek tájékoztatója szerint hét
vállalkozás mûködik 17 hek-
táron. Tavaly e cégek 8,2 mil-
liárd forint értékben hajtot-
tak végre különféle fejleszté-
seket. Az év végi mérleg sze-
rint árbevételük meghaladta
a 31 milliárd forintot. Az al-
kalmazottak létszáma több
mint 2500.

Az ügyvezetô további fel-
adatként a közmûfejlesztést
határozta meg, amelyet el-
sôdlegesen az ipari park
még szabad területén kíván-
nak megvalósítani. Saját köz-
mûhálózatot szeretnének
megteremteni azért, hogy
ezzel is erôsítsék a betele-
pülési szándékot, valamint
bôvülési lehetôséget bizto-
sítsanak a már mûködô
cégek számára. ��

A park 
jövôje

Parkolással, közvilágítással, útburkolati problémákkal,
vízelvezetéssel, a Felsôlövér utcai élelmiszerbolt létesítésé-

vel, a távhôdíjjal, a zajszinttel kapcsolatos kérdések hang-
zottak el a közmeghallgatáson.

FOTÓ: MAGASI DÁVID
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Ünnepélyes állománygyû-
lést tartottak a Sopronkôhi-

dai Fegyház és Börtönben. 

A Szent Adorján-napi ün-
nepségen a büntetés-végre-
hajtásban dolgozókat köszön-
tötték. Dr. Pantali Zoltán pa-
rancsnok hangsúlyozta: a
büntetés-végrehajtásban dol-
gozók becsülettel szolgálják
a hazát, ugyanakkor az eddi-
ginél nagyobb megbecsülést
és elismerést érdemel a
munkájuk. Az eseményen
Sopron nevében részt vett dr.
Simon István alpolgármes-
ter, aki elismerését fejezte
ki a büntetés-végrehajtásban
dolgozóknak. ��

Szent
Adorján
napján

Az elsô nézeteltérés jobb-
és baloldal között a Pro Kul-
túra kht. közhasznú szerzô-
dése, ezen belül a GYIK be-
olvadása miatt alakult ki. A
szocialista frakció szerint jog-
ellenes az intézményössze-

vonás, a városvezetés viszont
azt hangsúlyozta, az ellent-
mondásos jogszabályi kör-
nyezetben a jogszabályok sze-
rint jártak el a gazdaságo-
sabb mûködés érdekében. Az
intézmény a Cégbíróság be-

jegyzése után a Pro Kultúra
részeként mûködik tovább.
Az otthonteremtésben segít
az a program, amelynek
során 42 önkormányzati la-
kásba költözhetnek be azok a
családok, akik vállalják az

ingatlanok felújítását. Cse-
rébe az önkormányzat tíz
évre kedvezményesen adja
bérbe a sikeresen pályázók-
nak a lakásokat.

A Dorfmeister utca 1. szám
alatti ingatlan használati jo-
gának rendezése közel há-
romórás vitát váltott ki. A vá-
rosvezetés szerint az elôzô
önkormányzat által kötött há-
romoldalú megállapodás sok
bizonytalan elemet tartal-
maz, beláthatatlan kötele-
zettségekkel a város és a ma-
gyarországi németek önkor-
mányzatának viszonylatában.
Ugyanakkor hangsúlyozták:
továbbra is támogatni akar-
ják a soproni kisebbségi ön-
kormányzat elképzeléseit, de
egy másik konstrukcióban. 

Hasonló örökség a balfi
pihenôpark létrehozására
vállalt anyagi kötelezettség-
vállalás, amit viszont a jelen-
legi városvezetés is jóváha-
gyott: a 75 millió forintos költ-
ségbôl 45 milliót kifizet. ��

„– Mit képzel ön, kolléga úr! Készületlenül
jelenik meg a vizsgámon? Szemtelenség!
Nálam számított ön így jó érdemjegyre? Még
mit nem! Majd ha a kôhattyú tollat növeszt!
Végeztem! Jó szerencsét!”

S lám, reggelre kitollasodott a kômadár!
A megismételt vizsgán a prof hosszan és
merôn nézett maga elé, amíg hallgatta a fe-
leletet. Egy pillanatra mintha mosoly suhant
volna át az arcán, amint átadta az indexet.

„– Bolondságok helyett legközelebb in-
kább a tárggyal foglalkozzon! Jó szerencsét!”

A történet akkor is szép és kedves, ha nem
igaz – ámbár, ki tudja. A hattyú azóta évente
kitollasodik, a firmák ugyanis ôrzik a hagyo-
mányt. A szentmargitbányai kôbôl faragott
kômadár tíz év híján éppen százéves. Erede-
tileg az Orsolya téren állt, majd a városszé-
pítôk javaslatára onnan került mai helyére,
a Béke út és a Hunyadi utca keresztezôdésé-
be. Egykoron víz is csobogott belôle, talán
nem itt, hanem még belvárosi helyén.

Abdai Géza alpolgármester, a körzet ön-
kormányzati képviselôje fontolóra vette, hogy
eredeti funkciójában állíttatja helyre az Alsó-
Lövérek legendás díszkútját. Kérdés immá-

ron csak az, hogy a szobrot milyen mértékben
kell megbontani, hisz nyilván az elmúlt 90 év
nem kímélte a szobor belsejében eredetileg
meglévô vízcsöveket.     Kép és szöveg: Pluzsik Tamás

Hagyományt ôrzô kôhattyú

Felhôk sötétítették el Sopron felett az eget a képviselô-testület szeptemberi ülésének
idején. A borongós idôjárás a városháza nagytermének hangulatára is rányomta bélyegét:

heves viták alakultak ki a közgyûlésen – igaz, késôbb a Fô tér felett kisütött a nap.

Tízórás ülés 
a városházán
Tízórás ülés 
a városházán

FOTÓ: MAGASI DÁVID
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Második ciklusát tölti a
soproni közgyûlésben a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem
professzora, dr. Horváth Béla.
A képviselô részt vesz szá-
mos szakmai és közéleti
fórum munkájában. 1993 óta
folyamatosan tagja a Magyar
Tudományos Akadémia
Agrár-mûszaki Bizottsága
húszfôs választott testületé-
nek, ahol az agrár-gépészek
között egyedül képviseli az
erdészeti gépesítés területét.
Nem kis szakmai elismerés,
hogy 1994-tôl folyamatosan a
Gépipari Tudományos Egye-
sület Soproni Szervezetének
elnöke, 1998 óta pedig az Or-
szágos Erdészeti Egyesület
Gépesítési Szakosztályának

is. Dr. Horváth Béla érdeme
az is, hogy számos erdészeti
tankönyv megjelenhetett. 

– A 2002-es önkormányza-
ti választások idôszakában –
elsôsorban régi barátom,
Walter Dezsô kérésének en-
gedve – vállaltam a jelölést,
majd lakókörzetemben meg-
nyertem a választást, így let-
tem tagja a város képviselô-
testületének – emlékezik
vissza dr. Horváth Béla. – Az
elôzô ciklusban elláttam az
oktatási-, sport- és ifjúsági
bizottság elnöki tisztét is. Ez-
úttal pedig listán kerültem a
testületbe.

Dr. Horváth Béla szívén vi-
selte választókörzete kíván-
ságait. Munkájának köszön-

hetôen új játszótér épült az
Ibolya úti lakótelepen, meg-
valósult több Ibolya úti pa-
nelépület teljes felújítása,
épült és megújult több gya-
logjárdaszakasz a környéken,
felújításra kerültek az Ibo-
lya úti tízemeletes épületek
közötti, évek óta balesetve-
szélyes lépcsôk. Ezenkívül
útfelújításokra is sor került.
Jelen ciklusban a város okta-
tási, kulturális és sportéle-
tével kapcsolatos kérdések,
valamint az egyetem és a
város kapcsolatainak jobbítá-
sa, fejlesztése állnak tevé-
kenysége középpontjában.

– Feleségem citológus a
soproni Erzsébet-kórházban,
és sok mindenben segítsé-
gemre van – teszi hozzá a csa-
ládot említve a professzor. –
Patrícia lányom ma már vég-
zett orvos, a budapesti Sem-
melweis-egyetem PhD-dok-
torandusza. Ã ma is aktívan
sportol. Talán a sportrajon-
gók elôtt nem titok, hogy a
magyar nôi élmezônyben ját-
szó Dominó BHSE kapusa és
tagja a magyar nôi vízilabda-
válogatottnak, melynek ka-
pusaként már számos világ-
versenyen vett részt. Tagja
volt például a 2002-ben világ-

kupagyôztes magyar váloga-
tottnak és meghatározó egyé-
nisége volt a 2005-ös montre-
áli vízilabda-világbajnoksá-
gon aranyérmet szerzett csa-
patnak is. Másik lányom, Ad-
rienn szintén egyetemet vég-
zett, okleveles mûszaki me-
nedzser, aki több éven ke-
resztül volt elsô osztályú ko-
sárlabdázó. Az aktív sportot
idén nyáron hagyta abba, és
elhelyezkedett a szakmájá-
ban, a GYSEV Zrt.-nél. C. V. 

Akadémikus
képviselŒ

Több mint harminc éve a Nyugat-Magyarországi Egyetem
tanára, jelenleg az Erdészeti-mûszaki és Környezettechnikai

Intézet, valamint az Erdô- és Fahasznosítási Regionális
Egyetemi Tudásközpont igazgatója dr. Horváth Béla. 
Szakterülete az erdôgazdaság gépesítésfejlesztése. 

Nôs, két nagylány édesapja.

Elismerések

Dr. Horváth Bélát eddigi, több
mint három évtizedes szak-
mai munkássága elismerése-
ként több kitüntetéssel jutal-
mazták. Különösen büszke a
Gépipari Tudományos Egye-
sülettôl 2000-ben kapott „Pat-
tantyús Ábrahám Géza Díj”-
ra, valamint a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Tisztike-
resztjére, melyet 2005-ben
vehetett át.

FOTÓ: MAGASI DÁVID

Tudós
képviselô
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Alaposan megváltozott a
Fodor család élete, mióta a
családfô a város elsô embe-

re. Ennek ellenére senki sem
bánja dr. Fodor Tamás

döntését, és a háttérbôl
támogatják nehéz 

munkájában.
– Megváltozott az élet az el-

múlt egy évben a Fodor csa-
ládban?

– A lehetô legnagyobb
mértékben! – mondja moso-
lyogva Zsuzsa asszony, aki
éppen a vasárnapi ebédet
fôzi. – Felborult ugyanis az a
rend, amit az elmúlt évtize-
dekben kialakítottunk ma-
gunknak. Mindennapi gond-
jaink, ügyeink intézését nem
olyan ritmusban tehetem,
mint annak elôtte – de hiszen
az egyéb kötelezettségek
miatt ez azt hiszem, termé-
szetes. Ezzel együtt minden
erômmel azon vagyok, hogy
életünket úgy éljük, hogy a
családi háttér mindenki szá-
mára stabil legyen, egyúttal
megmaradjunk abban a ter-

mészetességben, ahogy eddig
éltünk.

– Benneteket, gyerekek,
édesapa polgármestersége
mennyiben érint?

– Háááát… – apu gyakran
késôn jön haza, néha kicsit
idegesebb, többet vagyok
egyedül – tudom meg Annától,
aki ezen közben a konyhában
édesanyja körül tüsténkedik.
– Az én esetem lényegesen
egyszerûbb – veszi át a szót
Tamás, a kisebbik fiú, aki a
budapesti Mûegyetem ne-
gyedéves építômérnök hall-
gatója –, hisz lényegében csak
a hétvégéket töltöm itthon,
ekkor pedig nem arról szól a
családi élet, meg az itthon
való lét, hogy mi van a város-
ban, mi történt a politikában.
Édesapám itthon elsôsorban
apa és nem polgármester…

– Hogyan telt a nyár?
– Kicsit kevesebb pihenés-

sel, de jól! – szól bele a társal-
gásba a családfô. – Zsuzsával
és Annával mi hármasban
Horvátországban voltunk,
Tamás már nem jött velünk,
pedig számára is lett volna

hely, évfolyamtársaival szer-
veztek maguknak programot.
Nagyobbik fiúnk, Balázs
pedig már végzett gépészmér-
nökként a kaiserslauteni
egyetemen egy airbusprojek-
ten dolgozik. Bízom benne,
egy sikeres életpálya elôtt ô
már a saját útját járja. – És
kevesebb idô jutott a befô-
zésre, meg az egyéb nyári el-

tevésekre, ami nagyon fontos
lett volna! – veszi vissza a szót
Zsuzsa asszony.

– Önnek, polgármester úr
mindig is fontos volt az okta-
tás, a kutatás. Ezt tudja folytat-
ni városvezetôi feladatai mel-
lett is?

– Igen, egy tárgyat, a véges-
elemmódszert továbbra is ta-
nítom az egyetemen, nem is
tudnék többet vállalni, de ezt
örömmel teszem, úgy is
mondhatnám: szükségem van
rá. Vannak befejezetlen kuta-
tásaim, melyek szellemi irá-
nyításában veszek részt, de
azok az idônként fölröppenô
hírek, hogy emiatt hosszabb
idôre esetleg külföldre távo-
zom, természetesen teljesen
alaptalanok.

– Hogyan lehet összegezni
az elmúlt egy évet?

– Kérem, sem ön, sem az
olvasók ne vegyék közhely-
nek: az a lehetôség, hogy
tenni lehet a közért, átsegít
bennünket a nehézségeken,
egyúttal erôt ad a holnaphoz,
és igazolja, hogy bár kiszá-
mítható volt a család életé-
nek átrendezôdése, mindnyá-
junk nevében mondhatom,
nem bántuk meg!

Kép és szöveg: Pluzsik Tamás

Az erôt adó háttér
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– Környezetünk jelenlegi
állapota azt kívánja, hogy
visszaszorítsuk a fölösleges
környezetterhelést, úgy is,
hogy autóinkat csak a leg-
szükségesebb esetben vesz-
szük elô. Így nemcsak élhe-
tôbb, levegôsebb lesz a város,
de az egészségmegôrzés ér-
dekében is teszünk. Embe-
ribbé válhatnának így min-
dennapjaink – mondta Abdai
Géza alpolgármester az autó-
mentes nap idei megnyitóján
a Gyermek- és Ifjúsági Köz-
pont parkolójában, ahonnan

kerékpártúra indult. Sopron-
nak ezen a helyén az akció
ideje alatt kizárólag gyalog,
kerékpárral, görkorcsolyá-
val, gördeszkával lehetett
közlekedni. A biciklitúra köz-
ben – amelynek zárásaként
a túrát elindító Zombori Ist-
ván önkormányzati képvise-
lô két kerékpárt sorsolt ki a
résztvevôk között – ügyességi
vetélkedôk, rajzverseny, étel-
kóstoló, zenés elôadás is szí-
nesítette a programot, és szá-
mos ajándék talált gazdára a
résztvevôk között. ��

A régi sílesiklótól a Ká-
roly-magaslatig pompás vö-
rösfenyôvel elegyes szelíd-
gesztenyés, a sopronbánfalvi
Hôsök temetôje körüli, az Ág-
falva határában sarj- és mag-
eredetû, erdô jellegû, a
Fáber-réti tiszta állományú
szelídgesztényések nélkül ez
a csodálatos táj bizony szegé-
nyebb lenne. Feltétlen em-
lítést érdemelnek a Sörház-
domb, a Kutya-hegy és még
oly sok felé kertekbe telepí-
tett fák, melyek közül egye-
sek több száz évesek, mások

egészen fiatalok. Az 1990-es
évek második felétôl az akkor
már két évtizede hazánkban
is ismert pusztító betegség,
az ún. kéregrák rohamos ter-
jedését és a kórokozó foko-
zott virulenciáját figyelhet-
tük meg. Ez a betegség alig
egy évtized alatt kipusztítot-
ta az Egyesült Államokban a
szelídgesztenye természetes
állományait. 

Méltán tartott hasonló jár-
ványhelyzet kialakulásától a
hazai növényvédelmi szak-
ma. Ebben az idôszakban

kezdtünk néhányan foglal-
kozni a témával itt, Sopron-
ban is. Munkánk több irány-
ban folyt kisebb-nagyobb
eredményekkel. Igazi átütô
sikert a hipovirulens gomba-
törzsek elterjesztése hozott.
1996-tól végzünk kuratív ke-
zeléseket a soproni geszte-
nyésekben. Örömmel tuda-
tom az érdeklôdôkkel, hogy
az áldatlan állapotok helyét
egyre inkább a természetes
gyógyulás tünetei foglalják
el. Elérkezett az az idô, ami-
kor bátran ajánlhatom min-

den kerttulajdonosnak, hogy
telepítsen szelídgesztenye-
fát, mely virágzás idején
egyedülállóan meseszép, ter-
mése pedig nemcsak finom,
de magas ásványianyag- és
cukortartalma révén egész-
séges is. 

Talán újra gyakrabban ta-
lálkozhatunk Sopron város-
ában a téli hidegben kezün-
ket – és szívünket is – melen-
getô sült gesztenye pompás
illatával vagy az otthon sü-
tött gesztenye különleges
hangulatával. Dr. Varga Mária

A szelídgesztenyeA szelídgesztenye

Autók nélkül

A napokban az erdôjáró ember már felfigyelhet az érett
szelídgesztenye-termések koppanó hangjára. 

Az alábbi írásnak is ez ad aktualitást. Sajátos és 
egyedülálló az a környezet, mely Sopront körülöleli. 

Ennek része az ôshonos szelídgesztenye ligetes 
állományaival és spontán újulataival. 

FOTÓ: MAGASI DÁVID

FOTÓ: MAGASI DÁVID



Keresztúton
Az elsô hûvös, igazán ôszi hajnalok az elôhírnökei a nagy

vándorlásnak. Szeptemberben – elôre nem tudni, pontosan
mikor – egy langyos esô adja meg a jelet, és milliók indulnak
el az ôsi ösztönöktôl sarkallva a nagy útra, amelyrôl csak a te-
kintélyes és egyben terebélyes felnôttek tudják, hová vezet,
hiszen legalább egyszer már túlélték ezt a végtelennek tûnô
vándorlást a nagy ismeretlenbe. Túlélték aztán a tél fagyát és
visszatértek, dacolva minden veszéllyel. Sokan odavesztek.
Megtizedelte ôket a szárazság és az éhség, a veszélyes raga-
dozók, de minden veszély közül a legfélelmetesebb a pusz-
tulás völgyében a halál útja.

Most apró agyukban talán félelmet éreznek, de haladásra
sarkallja ôket a belsô parancs: tovább, tovább! A halál útján a
vég egy pillanat alatt érkezik el. Dübörgést éreznek, odébb akar-
nak lódulni a közelgô veszély elôl, de már késô. Testük ezer-
nyi húscafatra robban szét, az úton suhanó óriási gépszörny
egyetlen érintése véget vet a vándorlásnak sokuk számára –
örökre. Aztán újra a dübörgés, a suhanás, az úttesten szét-
fröccsenô testek… Újra és újra, amíg el nem áll a langyos ôszi
esô, ami megállítja ezt a genocídiumot is.

Nézem a mellettem elrohanó kisteherautót: legalább 80
km/órás sebességgel robog, vezetôje észre sem veszi a jármû
kerekei alatt szétlapuló testeket. Itt, a Fertô partján minden
évben megismétlôdik a békák tömeges pusztulása. Évente két-
szer kell átkelniük az úton: az ôsszel a telelôhelyre, tavasszal
a szaporodóhelyre igyekvô állatoknak. Így tesznek minden
évben ezredévek óta. Régente, amikor döcögô szekerek, po-
roszkáló lovasok és megfontoltan haladó gyalogosok keresz-
tezték útjukat, mindenki békében és épségben jutott tovább.
A buszmegálló felé ballagok. Közben azon töprengek: legalább
boldoggá tesz bennünket ez a sebesség? P. A.

Városvezetôi és szakmai
stáb járt a jánostelepi lakó-
övezetben, ahol az ôszi fel-
hôszakadás a pincékben, ga-
rázsokban komoly károkat
okozott. Így elodázhatatlan a
feladat, a döntéshozóknak
megoldást kell találnia –
kezdte sajtótájékoztatóját dr.
Simon István alpolgármester,
aki egyúttal a körzet önkor-
mányzati képviselôje is.

– Mivel itt a csapadékvíz-
elvezetô árok nem épült meg,
ez az elsôrendû feladat. A
lakók az út-, járda- és az
ehhez kapcsolódó nyílt elve-
zetô árkok, valamint az átere-
szek terveit a Koch Mérnöki
Irodával már elkészíttették,
így a kivitelezés a költségek

felmérése után záros határi-
dôn belül elkezdôdhet. Meg-
vizsgálva az önkormányzat te-
herviselô képességét, döntést
hozunk arról is, hogy ehhez a
város költségvetése milyen
mértékben tud hozzájárulni.
A több kilométeres árok meg-
építéséhez azonban még a
csapadékos idôszak beállta
elôtt hozzá kell fogni az itt
élôk vagyonának védelmé-
ben. Az elsô lépést valakinek
meg kell tennie, és ezt a város
most magára vállalta, elkerü-
lendô egy olyan már-már ka-
tasztrofálisnak is nevezhetô
helyzetet, amely augusztus
végén bekövetkezett – fejezte
be tájékoztatóját az alpolgár-
mester. (pluzsik)

Árok és út 
a Jánostelepen

Csillagászati szakkör 
a Vas’Villában

Szeptember végétôl csillagászati szakkör indult a Vas- és
Villamosipari Szakképzô Iskola és Gimnáziumban. A kétszer
negyvenöt perces foglalkozásokat Kiss Gyula, a Magyar Csil-
lagászati Egyesület soproni csoportjának, a Stella Sopron-
nak alapító tagja tartja. Idén elsôsorban az ûrkutatással
kapcsolatos témák lesznek terítéken. Minden érdeklôdôre
számítanak, akik a Stella Sopron elektronikus levelezôlistá-
ján kérhetnek bôvebb információt: stella@titanic.nyme.hu ��

FOTÓ: PLUZSIK T.
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Sopronban elodázhatatlan
a Lövér Fürdô Csík Ferenc
Uszoda fejlesztése. A városve-
zetés nagyszabású tervek bir-
tokában mérlegeli a lehetôsé-
geket. A közeljövôben kide-
rül, hogy milyen úton érde-
mes továbblépni annak érde-
kében, hogy a soproniak még
jobban élvezhessék a helyi
strand nyújtotta örömöket.

Havas András alpolgármes-
terrel a lehetôségekrôl, a
szükséges lépésekrôl és azok
várható következményeirôl
beszélgettünk.

– Amikor fürdôberuházás-
ról ejtünk szót, négy dolgot
máris külön kell választa-
nunk. Az elsô a Lövér Fürdô
Csík Ferenc Uszoda kérdé-
se. Itt a fejlesztés elodázha-

tatlan, már csak az a kérdés,
milyen léptékkel, milyen for-
rásból valósulnak meg az el-
képzelések. A másik a Tóma-
lom-fürdô, a harmadik a
Fertô tavi vízitelep fejlesz-
tése, a negyedik pedig a ter-
málvíz kitermelése. Az elsô
három a negyedik nélkül is
meg fog valósulni, a termál-
víz, optimális esetben gyógy-
víz, kitermelése ugyanakkor
új irányt szabhat az elképze-
léseknek – magyarázza az al-
polgármester. – Amennyiben
a nagycenki medencében si-
kerül termálvízre bukka-
nunk, három út lehetséges: a
Lövér-fürdôbe vezetjük a

vizet, s ott alakítunk ki annak
fogadására alkalmas meden-
céket, vagy amennyiben a
város megkapja a balfi szana-
tóriumot, ott hozunk létre ter-
málfürdôt, illetve az is lehet-
séges, hogy valahol teljesen
új fürdôt építünk. Ezek még
a jövô nagy kérdései, egyelô-
re meg kell várnunk a fúrás
eredményét. Az ország egyik
legjobb szakértôje szerint
hetven százalékos a valószí-
nûsége annak, hogy Nagy-
cenk mellett jó minôségû ter-
málvizet találjunk – tette
hozzá Havas András, aki sze-
rint ez egy olyan lehetôség,
amivel a város csak nyerhet.
Egyrészt, mert a soproniak
helyben élvezhetnék a ter-
málfürdôt, másrészt az ide-
látogatóknak ez indok lehet a
hosszabb idejû itt tartózko-
dásra. N. M.

Több ütemben

Az uszoda és a strand fejlesz-
tési elképzeléseirôl azt is meg-
tudtuk, hogy a tervek készen
állnak, a fürdô „várja a pénzt,
a pályázati lehetôségeket”.
Több ütemben fog megújulni
a városi fürdô: elôször az uszo-
da épületét bôvítik, élmény-
szerûbbé, komfortosabbá, kü-
lönbözô korosztályok igénye-
ihez igazítják úgy, hogy az ne
csak a sport és az úszásokta-
tás céljait szolgálja, hanem a
pihenését és a szórakozásét
is. Az építész ötlete volt a bar-
langfürdô kialakítása a Sör-
házdomb alatt, ami egyesek-
nek tetszik, másoknak nagyon
nem, azt azonban Havas al-
polgármester leszögezi: váro-
si beruházásban ennek meg-
valósítása fel sem vetôdhet.

Tekintettel a szükséges
beruházások idôben törté-
nô elkezdésére, dr. Simon
István alpolgármester, He-
gedûs László, a Sopron és
Környéke Víz- és Csatorna-
mû Zrt. vezérigazgatója és
Varga Tibor üzemmérnökség-
vezetô a lehetôségek szám-
bavételével áttekintették a
soproni fürdôk fejlesztési

lehetôségeit. Így a jövô évi
szezonkezdésre a Lövér-
uszoda, a Tómalom-fürdô és
Fertô tavi strand is megújul-
va tudja fogadni az oda kilá-
togatókat. 

Mint ebben az évben is,
úgy jövôre is a diákokat
ötven százalékos kedvez-
ményben szeretné részesíte-
ni az önkormányzat. ��

Strandfejlesztések

HAVAS ANDRÁS: SOPRON CSAK NYERHET A FEJLESZTÉSEKKEL

Megújuló fürdôkMegújuló fürdôk

Fürdôfejlesztések akkor is lesznek, ha nem találunk termálvizet – szögezi le Havas
András alpolgármester, akit az uszoda és a Lövér-fürdô várható megújulásáról kérdeztünk.

FOTÓ: PLUZSIK T.
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Dr. Tószegi Ildikó úgy érzi,
a polgármesteri hivatal
igazgatási osztályának

irányításában az az egyik
legnagyobb kihívás, hogy

biztosítsa az itt megszokott
magas színvonalú munkát.

Pályázaton bizonyult a leg-
jobbnak dr. Tószegi Ildikó, aki
júliustól vezeti a polgármes-
teri hivatal igazgatási osztá-
lyát. Korábbi fônöke, a nyug-
díjba vonult dr. Becher Rezsô
biztatta a lépésre, aki nyil-
ván méltó utódot látott a fia-
tal jogásznôben. Dr. Tószegi
Ildikó azóta is úgy érzi, szá-
mára az az egyik legnagyobb
kihívás, hogy az osztály to-
vábbra is a megszokott,
magas színvonalon végezze
munkáját. – Bizonyítani sze-
retnék a munkatársak és az

ügyfelek felé is – mondja
errôl. – Nagyon jól mûködô
iroda irányítását vettem át,
ahol magasan képzett, tapasz-
talt kollégákkal dolgozunk –
folytatja az osztályvezetô.
–Változtatásokra nem volt
szükség, inkább az új felada-
tainkra, az okmányirodai idô-
pont-egyeztetésre és a gép-

jármû-kereskedôk részére
bevezetett sürgôsségi ügyin-
tézések megszervezésére
koncentrálhattunk.

Az igazgatási osztály szer-
teágazó feladatot lát el – ide
tartoznak többek között a sza-
bálysértések, a hagyatéki
ügyek, a birtokvédelem, a te-
lepengedélyezési eljárások,
az üzletek mûködésével kap-
csolatos engedélyezési eljá-
rások, valamint az ellenôrzé-
sek és az állattartási problé-
mák –, de az okmányiroda is,
ahol pedig elôbb-utóbb min-
den soproni megfordul. Júli-
usban például 5100 ügyfél-
nek segítettek az okmányiro-
dán. – Ide bizony jó konflik-
tusmegoldó képességekkel
megáldott kollégák kellenek,
mert az ügyes-bajos hivatali
ügyek megoldása nem min-
dig könnyû feladat – mondja

dr. Tószegi Ildikó, aki vezetô-
ként negyven kollégája mun-
káját koordinálja, irányítja. 

N. M. 

Nagy kihívás elôtt Dr. Tószegi Ildikó

Kapuváron született, Sopron-
ban, a Józsefben érettségizett,
majd Pécsett szerzett jogi dip-
lomát. Egy rövid gyôri kitérô
után 1987-ben költözött vég-
leg Sopronba, ahol elôbb a
postaigazgatóságon dolgo-
zott, 2002-tôl pedig annak az
irodának a munkatársa, ahol
most ô a vezetô. Szabálysérté-
si elôadóként kezdte, de
hamar csoportvezetô lett,
2007-ben pedig a vezetôi ál-
lásra kiírt pályázaton bizonyult
a legjobbnak.

2007. október 22.
18.00 óra
A SÍNJÁRÓK 

címû film vetítése
Közönségtalálkozó a film al-

kotóinak és szereplŒinek
részvételével. A rendez-

vényen részt vesz az 
‘56-os forradalom

után halálra ítélt
Wittner Mária.

HELYSZÍN: VÁROS-
HÁZA, DÍSZTEREM

2007. október 23.
10.00 óra
HAGYOMÁNYOS 
JÓTÉKONYSÁGI 
ROTARY EMLÉKSÉTA
INDULÁS A SZENT MIHÁLY-TEMPLOMTÓL.

16.00 óra
A JÁNOSTELEPI 
‘56-OS EMLÉKHELYEN
tiszteletadás a kilenc kopjafa 
és a jelképes sírhalom elôtt.

17.00 óra
EMLÉKÜNNEPSÉG 
ÉS KOSZORÚZÁS
A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

‘56-OS EMLÉKMÛVEINÉL.

18.00 óra

VÁROSI
MEGEMLÉKEZÉS
A Hûségzászlónál a Berzsenyi
Dániel Evangélikus Líceum di-
ákjainak rövid mûsora köszön-
ti az ünnepet, majd a fáklyás
menet a Várkerületen át a FŒ
térre vonul, ahol ünnepi szó-
noklatok hangzanak el.A részt
vevŒk mécsesek elhelyezésé-
vel tisztelegnek az ‘56-os forra-
dalom és szabadságharc áldo-
zatainak emléke elŒtt, az
ünnep tiszteletére felállított
emlékfalnál.

AZ 1956. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
EMLÉKÉRE RENDEZETT 

Ü N N E P I  P R O G R A M O K  S O P R O N B A N
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Mesterképzés
A soproni kereskedelmi kamara mestervizsgára felkészí-

tô tanfolyamok szervezését és lebonyolítását kezdte meg kü-
lönbözô kézmûves – úgymint fodrász, kozmetikus, villanysze-
relô, kômûves, szobafestô és mázoló, tapétázó, gázvezeték- és
-készülékszerelô, lakatos, szakács – szakmákban. Mind a fel-
készítô tanfolyamok, mind pedig a vizsgák Sopronban kerül-
nek megrendezésre. A mestervizsgára jelentkezés feltétele-
it (szakmai alapképzettség, legalább 5 év, illetve szakács
szakmában 8 év szakmai gyakorlat) teljesítô mesterjelöltek
a részvétel további feltételeirôl Mechle Károly szakképzési ve-
zetônél érdeklôdhetnek (99/523-581). ��

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

„Szót kér a gazdaság”

A kisüzletes belváros ki-
alakítása, a városért tenni
akaró kisvállalkozók támoga-
tása, a parkolási rendszeren
való változtatás, fajsúlyos kul-
turális-szórakoztató rendez-

vények szervezése, a regioná-
lis szervekkel való együttmû-
ködés, a helyi adópolitika
megfelelô alakítása és alkal-
mazása mind szóba került
azon a vállalkozói fórumon,

amelyet a Soproni Kereske-
delmi és Iparkamara Deák
téri székházában szerveztek.
Horváth Vilmos kamarai elnök
szerint alkalmazkodni kell a
kialakult helyzethez. A bevá-
sárlóközpontok megnyitását
követôen be sem jönnek a
vevôk a belvárosba, hiszen
szinte mindent megkaphat-
nak a város kapujában. A kis-
kereskedôknek színvonalas
árukínálattal, vevôcsalogató
megoldásokkal, más nyitva
tartással kell harcba szállni-
uk a vevôkért. 

Dr. Simon István alpolgár-
mester elemzésében a keres-
kedelem és szolgáltatószek-
tor jelenlegi helyzetéhez ve-
zetô folyamatokra is rávilágí-
tott, azzal az alapvetô céllal,
hogy az adott gazdasági hely-
zetben a helyi vállalkozók kö-
zösen keressék a városveze-

téssel azokat a lehetôsége-
ket, amelyek kiutat jelenthet-
nek. Meglévô eszközeivel a
város igyekszik mindent meg-
tenni a helyi kisvállalkozók
támogatása érdekében. A vá-
rosvezetés nem emelte az ön-
kormányzati bérlemények dí-
jait, a parkolási díjat, csök-
kentették a kommunális adót,
ugyanakkor egy aktívabb vá-
rosmarketingre is szükség
van, hogy a régióban ez által
ismert turistacélpont legyen
a város. A vállalkozók közül
többen is megfogalmazták,
hogy részükrôl is szemlélet-
váltásra van. A legtöbben a
történelmi belváros vonzere-
jének növelését, élettel való
megtöltését, a ,,kisüzletes”
jellegének kialakítását tar-
tották olyan lehetôségnek,
amely reális és a köztudat-
ban még mindig jelenlévô
adottságnak számít, amit ki
lehet aknázni, együtt egy
magas színvonalú fesztivál-
szervezéssel. T. É.

Együtt gondolkodtak

400 felett 
a tanuló-
szerzôdések
száma

A Soproni Kereskedelmi
és Iparkamara mûködési te-
rületén az elmúlt három
évben több mint tízszeresére
nôtt a nappali rendszerû is-
kolai szakképzésben a gya-
korlati képzést vállalkozá-
soknál biztosító tanulószerzô-
dések száma. Jelenleg mint-
egy 170 képzôhelyen több

mint négyszáz tanuló gyakor-
lati felkészítése történik
ebben a formában.

A szerzôdésszám ugrász-
szerû megemelkedése felkel-
tette az érdeklôdést a média
területén is. Várhatóan ok-
tóber végén láthatják az ér-
deklôdôk a Duna TV-ben azt
a beszélgetést szakképzési

tanácsadónkkal, amelyet a
közelmúltban rögzítettek mé-
diaszakos egyetemisták.

A tanulószerzôdéssel, gya-
korlati képzéssel kapcsola-
tos információkkal a további-
akban is állunk a szülôk, a
leendô tanulók és a gyakorla-
ti képzést biztosító vállalko-
zások rendelkezésére. ��

PANNON GASTRO NAPOK
2007. október 17–20.
A Liszt Ferenc Konferencia-
és Kulturális Központban
• GASZTRONÓMIAI KIÁLLÍTÁS
• MESTERSZAKÁCSOK BEMUTATÓI
• SZAKÁCSVIADAL
• ZÖLDSÉGSZOBRÁSZAT
• CUKRÁSZ TERMÉKSHOW
• A BORKÓSTOLÓKAT MÛVÉSZETI 

EGYÜTTESEK FELLÉPÉSEIKÍSÉRIK
• KISÉRÃ PROGRAM: TELEBENDÃ NAPOK!

(a programban részt vevô éttermekben 
50%-os kedvezmény a fôételek árából )

Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni 
a helyi kisvállalkozók támogatása érdekében, akik maguk

fogalmazták meg, hogy belátják, a részükrôl is 
szemléletváltásra van szükség.
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Október 15. a fehér bot
napja, ekkor emlékezik meg a
világ mindazokról, akik sze-
mük világát elvesztve vagy
csökkent látással kénytelenek
boldogulni a látók számára

berendezett Földön. Ez a nap
alkalmas arra is, hogy a látók
elgondolkodjanak a nem látók
helyzetén és nagyobb toleran-
ciával viseltessenek fehér
botot használó társaik iránt.

Sopronban október elsô
szombatján tartja világnapi
összejövetelét a Vakok és
Gyengénlátók Soproni Kis-
térségi Csoportja. Elnökük,
Kozma József szeretettel invi-
tál minden érdeklôdôt erre
az alkalomra, délután két
órától a Petôfi tér 6. szám alá.
A résztvevôk beszámolót

hallgathatnak meg a fehér
bot napjáról, a soproni vakok
és gyengénlátók helyzetérôl
és nehézségeirôl, de lesz kul-
turális mûsor is.

Sopronban és környezô te-
lepülésüléseken több száz
vak és gyengénlátó él. Közü-
lük 130-an tagjai az egyesület-
ként mûködô csoportnak. ��

Többségük együtt dolgo-
zott a „Cégnél”, sokan

közülük barátok is. A nyugdí-
jazás náluk nem jelentette

az elszakadást, a szoros
kötelék ma is élô – három

éve immár szervezett
formában is. 2004 óta
ugyanis hivatalosan is

bejegyzett a Sopron Rendôr
Nyugdíjasok Baráti 

Egyesülete.
– Hosszú lenne mindazt

felsorolni, amit teszünk vagy
tenni igyekszünk az egyesü-
letnél – kezdi bemutatkozásu-
kat Kucsara György nyugdí-
jas rendôr alezredes, az egye-
sület elnöke. – Korábban is
létezett egy összetartó cso-
port, akik együtt kirándultak,
figyeltek egymásra, aztán fo-
kozatosan alakult ki az egye-
sület megalakításának igé-
nye. Hivatalos formában ha-
tékonyabbak vagyunk és pá-

lyázhatunk is. A 135 tagot
számláló egyesület több célt
is megfogalmazott. Az egyik,
hogy a nyugdíjba vonuló
egyenruhás ne szakadjon el
munkahelyétôl. „Emberekre
lehet haragudni, de a cégre
nem” – fogalmaz Kucsara
György. 

– A szabadidô közös, aktív
és hasznos eltöltése sok-sok
élménygazdag kirándulásban
valósul meg, elsôsorban a
környék nevezetességeit
igyekeznek jobban megis-

merni, de az ország más tája-
ira is ellátogatnak. A tagok
többsége nyugdíjas rendôr,
de van köztük dolgozó tag is,
vannak határôrök, közalkal-
mazottak, sôt, civilek is.

– Az egyesületben demok-
rácia van, és már a rendfoko-
zatok sem számítanak – jegy-
zi meg Horváth Pál titkár. 
– Amikor kirándulunk, be-
teget látogatunk, játszóteret
építünk a tiszti klub udva-
rán, vagy éppen emlékmû-
vet állítunk a rendôr hôsök

emlékére, egyetlen dolog
számít: egymással, egymá-
sért tesszük. N. M.

CIVILEK: SOPRON RENDÔR NYUGDÍJASOK BARÁTI EGYESÜLETE

A közös múlt után együtt
építenek közös jövôt 

A fehér bot napja

Besegítenek

Hosszú lenne felsosorolni, mi
mindent tesz tagjaiért és tag-
jaival az egyesület. A közös
ünnepek, az özvegyek segíté-
se, a gyógytornászhoz járók
támogatása, a hagyomány-
ápolás mellett részt vesznek
például az ôszi hónapokban
az iskolák elôtti forgalomirá-
nyításban is. A nyugdíjas ren-
dôrök idén a Deák téren segí-
tették a diákokat a reggeli
csúcsforgalomban, hogy biz-
tonságosan beérjenek az is-
kolájukba.

Civitas Pinceszínház
• Október 5-én, pénteken 20 óra-

kor: Pucér Ámor. 

• 6-án, szombaton 20 órakor: Gyö-

nyörök kútja.

• 12-én, pénteken 20 órakor: Aki

söntésben ácsorog.

• 13-án, szombaton 20 órakor:
Ami csak kóserban(ben) ért-
hetô.

• 18-án, csütörtökön 20 órakor:
Bak(k)ancsos forradalom – nyil-
vános fôpróba. (Dokumentum-
játék az 1956-os forradalom ke-
rettörténeteibôl egy kicsit
„másképpen” és humorosan.) 

• 19-én, p. 20 óra: Bak(k)ancsos

forradalom – premier. 

• 20-án, szombaton 20 órakor:

Bak(k)ancsos forradalom. 

• 26-án, pénteken 20 órakor: Nya-

lizzunk inkognitóban. 

• 27-én, szombaton 20 órakor:

Nyalizzunk inkognitóban. 

• Asztalfoglalás, jegyelõvétel:

99/332-098, 99/335-266, 30/9722-

977 vagy a 30/2861-797 telefon-

számokon, e-mail-ben a 

civitas@sopronnet.hu címen,

ill. a Templom u. 16-ban vasár-

nap és hétfõ kivételével de.:

10–12, du.: 17–19. 
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A szüret a szôlôtermesztés utolsó s a
borkészítés elsô lépcsôfoka. A szüret
kifejezés a szûrés szóból ered, mely a
borkészítés egyik folyamata. A szüret
fôszereplôje a szôlô, mely végigkíséri az
emberiség történetét. Emberi kultúrá-
ról beszélni a szôlô megemlítése nélkül
nem lehet. Kis-Ázsiában már 5000 évvel
ezelôtt bort készítettek a szôlô termésé-
bôl. Egyiptomban Ozirisz istennek, míg
a görög és római világban Dionüszosz-
nak, Bacchusnak szentelték. A Biblia
Noénak tulajdonítja a szôlômûvelést,
sôt, egyes teológusok szerint Noé jelen-
tése – nyugalom, vigasztal – kifejezetten
erre utal.

A szôlô a világ egyik legnépszerûbb
gyümölcse, sok nemesített fajtája léte-
zik világszerte, így hazánkban is. Fel-

használásuk szerint két alapvetô cso-
portba sorolhatók, a csemegeszôlôk és
a borszôlôk csoportjába. Színük szerint
is két fajtáját különböztetjük meg, ezek
a kék, valamint a fehér szôlôk.

A szüretelés kezdete Teréz, Orsolya,
Simon, esetleg Júdás napjához kötô-
dött, azaz legkorábban október második
felében kezdôdött. Ma már, mint látjuk,
ez korántsem igaz. Általános szokás volt,
hogy szüretkor kivonult a falu apraja-
nagyja. A fárasztó munka kora reggeltôl
késô estig tartott. Napnyugta után kez-
dôdött a mulatozás. Manapság szüreti
mulatságot ott is tartanak, ahol nincs
szôlô a közelben. Szôlô és must, must és
murci édestestvérek. Kéz a kézben jár-
nak. A szôlô és a must alapanyaga jófaj-
ta ételeinknek, éppúgy, mint a bor. Alap-

anyaga, kiegészítôje a birsalmás boros
borjúnak, a részeges pörköltnek, a mus-
tos pecsenyének, valamint a szôlôs ré-
tesnek, a borlevesnek, a szôlôs salátá-
nak vagy éppen a mazsolás bor-
levesnek és a boros piskó-
tának.

Sopronban a szü-
retet sokszor za-
varták meg el-
lenséges kato-
nák, így a
szüret tele
volt aggo-
dalommal,
félelem-
mel. A
más vidé-
kekre jel-
lemzô szü-
ret utáni
g o n d t a l a n
mulatozás és
szórakozás itt
nem tudott igazán
kialakulni, nem vert
gyökeret, nem vált ha-
gyománnyá. A szüretet mér-
tékadóan ünnepelték. Rend-
szerint az utolsó lajtot
díszítették szôlô-
levelekkel,
v a l a -
m i n t

Az utolsó mázsa szôlôkkel
megrakott traktorok járnak

Sopron utcáin ezekben a na-
pokban. Az idén már augusz-
tus végén megkezdték a szü-
retet a szôlôsgazdák. Szep-
tember közepére pedig már a
borvidék termésének felét
beszállították a dûlôkbôl.
Molnár Tibor, a Soproni Hegy-
községek Tanácsának elnöke
szerint az átlagosnál mele-
gebb nyár eredményezte,
hogy szinte minden fajta
jóval korábban és csaknem
azonos idôszakban érett be.
Az idei termésre a gazdag
színanyagok és a kiemelke-
dôen érvényesülô gyümöl-
csös aromák a legjellemzôb-
bek. Igaz, a szeptember eleji
esôk kicsit ráijesztettek a szô-

lôtermesztôkre, de azután ki-
derült, rothadásmentesen
úszták meg az ültetvények a
nem várt mennyiségû csapa-
dékot. Sôt mi több, a termés

mennyisége legalább húsz
százalékkal növekedett,
mivel jobban kiteltek a für-
tök. Így hektáronként a 70–72
mázsát is leszedhettek a szü-
retelôk.

– A must savtartalma szep-
tember közepén még mindig
elég magas volt, ezért számít-
hattunk a cukorfok további
növekedésére, ami be is iga-
zolódott – veszi át a szót Iván-
csics Zoltán soproni borász.
– A kedvezôen alakuló, nap-
sütéses idôjárásnak köszön-
hetôen a kékfrankosnál 18–19
fokot mértünk, de volt olyan
dûlô, fôleg a Fertô-parti tája-
kon, ahol 20 mustfokot is mér-
tek. Mindez azt jelzi, hogy a

Csemegeszôlôk 
és mustos pecsenyék

Ezekben a napokban
fejezôdik be a késôi érésû

szôlôfajták szürete a soproni
borvidéken. Az idén leg-

alább három héttel koráb-
ban kezdték meg a szedést,

ami a mediterrán jellegû
nyárnak köszönhetô.

Szerencsére a csapadékos
idôjárás sem ártott a szôlô-

nek, sôt, mintegy húsz
százalékkal nôtt a termés

mennyisége és a minôség is
reménykeltô.

Itt az ôsz, ezt tagadhatatlanul közli velünk a természet. Rövidülô nappalok,
hidegebb és csapadékosabb idô, elszínezôdô falevelek, valamint érett szôlôfür-

tök jelzik a jelenlétét. Az ôsz többek között a szüret ideje. Mesék, mondák és
szokások, jófajta ételek, óborok, hideget ûzô pálinkák szövevénye övezi a szôlôt

és a bort egyaránt.

Csemegeszôlôk 
és mustos pecsenyék

MOLNÁR TIBOR

Különleges borokat hozhat Különleges borokat hozhat 
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szalagokkal. A házigazda viszont nem fe-
lejtette el megvendégelni a szüretelôket
kolbásszal és borral. A soproni borter-
melôk szövetsége azonban minden

évben igyekezett szüreti mulatsá-
got szervezni, melynek fény-

pontja a „Hüterspiel”,
azaz ôrzôjáték volt.

Sopronbánfal-
ván érdekes szo-

kás volt a szô-
lôcefre elhin-
tése. A prés-
ben maradt
szôlôcefrét,
a seprôt a
l e g é n y e k
az utcán el-
hintették,
ami mint va-

lami szalag
vezetett ked-

vesük házának
kapujáig. Ez a

cefreszalag jelen-
tette az arra járóknak,

hogy itt bizony lakoda-
lom készülôdik.

A szôlô érését szentek sora kísé-
ri figyelemmel, mint Szent Orbán és
Szent Donát, míg a vincelléreket Szent
Vince veszi oltalma alá.

Üdvözlettel: Mészáros Tibor
Éttermi mester – Sopron Régió

MAZSOLÁS BORLEVES

1 liter édes fehérbor, 5
szem szegfûszeg, 1 darab
fahéj, fél citrom héja, 6 dkg
cukor, 4 tojássárgája, fél
csomag mazsola, 2 dl tej-
szín, fél dl konyak, só.

1 dl tejszínbôl kemény habot
verünk. A mazsolát beáztatjuk
a konyakba. A borból a fûszerek segít-
ségével forralt bort készítünk. Ha le-
hûlt, leszûrjük. A tejszínt és a tojássár-
gáját simára keverjük, és állandó ke-
verés közben hozzáöntjük a forralt bort.

BOROS BORDA BIRSALMÁVAL

4 vastag szelet sertésborda, fél kg
birsalma, 4 dkg vaj, 2 dkg liszt, 2 dl fe-
hérbor, só, ôrölt bors, tárkonylevél.

A húst megmossuk, kissé kiklopfoljuk
és sóval, borssal fûszerezzük. A birsal-
mát meghámozzuk, és vékony cikkekre
vágjuk. A birsalmákat néhány percig
borban áztatjuk.

A hússzeletek mindkét oldalát forró
vajon pirosra sütjük. A borban ártatott
birsalmát ráöntjük, ízesítjük sóval, tár-
konylevéllel és fedô alatt a bordákat
puhára pároljuk. Ekkor kiszedjük és a
visszamaradt birsalmát meghintjük
liszttel, kevés vízzel felengedjük és fel-
forraljuk.

BORFELFÚJT

10 dkg zsemle-
morzsa, 5 dkg vaj,
1 dl bor, víz, 5 dkg
darált dió, 4 tojás,

10 dkg porcukor.
A 10 dkg finom

zsemlemorzsát kevés
vajon sárgásbarnára pirítjuk. Fel-

öntjük felerészt borból, felerészt víz-
bôl készült keverékkel és addig fôzzük,
amíg jó sûrû pép lesz belôle. Ha kihûlt,
hozzáteszünk 5 dkg darált diót, 4 tojás-
sárgáját, 10 dkg porcukrot, 4 tojás ke-
ményre felvert habját. Vajjal kikent for-
mában forró sütôben megsütjük.

SZÔLÔS RÉTES

2 réteslap, 5 dkg vaj, 10 dkg cukor, 3
tojás, 30 dkg túró, citromhéj, 2 evôkanál
dara, 50 dkg szôlô, 1 dl tejföl, vaj.

Az 5 dkg vajat, a 8 dkg cukrot és a re-
szelt citromhéjat habosra keverjük.
Hozzáadjuk az áttört túrót és a darát. A
tojásfehérjébôl 2 dkg cukorral kemény
habot verünk és ezt is a túróhoz kever-
jük. A vajjal megcsepegtetett rétestész-
tára rákenjük a tölteléket, rárakjuk a le-
szemezett szôlôt és meglocsoljuk tej-
föllel. Összecsavarjuk, kikent tepsire
tesszük, a tetejét is megkenjük és meg-
sütjük.

forró nyár, különösen a
július, nem okozott külö-

nösebb károkat. Eset-
leg a fiatalabb telepíté-

sek sínylették meg kissé a tar-
tósan száraz heteket. Az idén

a növényvédelemre sem kel-
lett annyit áldoznunk, tehát
mindenképpen kiemelkedô
minôségû borokra számítunk.
Öt hektáros területünkön,
amit családi vállalkozásban
mûvelünk, új fajtákat is ki-
próbáltunk. Hihetetlenül
szép termést adott a syraz,
21-es cukorfokával igazi re-
kordot állítottunk fel ebben
a szezonban.

Elégedett az idei termés-
sel Németh Ottó is, aki csak-
nem nyolc hektáron mûvel
szôlôt Sopron legkülönfélébb
dûlôiben. Elmondta, hogy ta-
valy szeptember 16-án kezd-
te el a szüretet a turán fajtá-
val. Az idén viszont már au-

gusztus 24-én szedni kellett a
nagyon vörös, fûszeres aro-
májú szôlôt. A zweigelt is

jóval korábban érett, 19,5
fokos cukortartalmával kivá-
ló minôségû bort ígér. A leg-
többen a szeptember 15–16-i
hétvégén hajráztak a szôlô-
sökben. Ekkor begyûjtötték
a kékfrankos jelentôs részét.
– A cabernet sauvignon-t
szeptember végén szüretel-
tük le – mondta Németh Ottó.
– Ettôl a fajtától is ígéretes
borokra számíthatunk, mi-
ként igazi meglepetésként
soha nem látott mennyiséget
és minôséget adott a dornfel-
der nevû német fajta, amivel
tudomásom szerint jómagam
kísérleteztem elôször a bor-
vidéken.

Kuntz ZoltánIVÁNCSICS ZOLTÁN

NÉMETH OTTÓ

a 2007-es esztendôa 2007-es esztendô
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Október 3. szerda, 19.00 
„BESZORULTUNK A NINTENDÓBA”

SZÃKE ANDRÁS ÉS 
BADÁR SÁNDOR ESTJE 

Október 9. kedd, 19.00 
FILHARMÓNIA–RAIFFEISEN HANGVERSENYBÉRLET
MOSZKVAI ORTODOX FÉRFISZÓLISTÁK 
Az ortodox liturgia énekei a XVIII–XIX. századból

Október 11. csütörtök, 19.00
COTTON CLUB SINGERS: LAZÍTANI
KONCERT HOFI GÉZA DALAIBÓL

Október 16. kedd, 19.00 
KALTENECKER TRIÓ: „WINTER’S TALE” 
Lemezbemutató
jazzkoncert 
Kaltenecker Zsolt 
– billentyűs hangszerek,
Hárs Viktor – basszus-
gitár, Borlai Gergô – dob

Október 21. vasárnap, 10.30
HÁROM MESE MÁTYÁS KIRÁLYRÓL 
A Maros Művészegyüttes 
(Marosvásárhely) műsora

Október 21. vasárnap, 19.00
KOKAS KATALIN ÉS KELEMEN BARNABÁS 
VILÁGHÍRÛ HEGEDÛMÛVÉSZEK HANGVERSENYE 
– A VILÁG 
LEGSZEBB VONÓS
KETTŐSVERSENYEI

Közreműködik 
a SOPRONI LISZT FERENC
SZIMFONIKUS ZENEKAR 
és KOKAS DÓRA – gordonka.
Vezényel: KELEMEN BARNABÁS

Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor –
Miklós Tibor

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG 
musical
Fôbb szerepekben: Prezenszki
Benjamin/Kalmár Gergely, Mikó
István, Makay Sándor, Keresztes Ildikó,
Rárósi Anita, Kiss Zoltán, Gyôri Péter,
Laklóth Aladár, Nagy Gábor, Boros
Zoltán, Soproni kisdiákok
Rendezô: PINCZÉS ISTVÁN
Debrecen, az 1890-es évek. Nyilas Misi,
a kollégium eminens diákja pakkot kap
hazulról. Fel se bontja, rohan a vak Pó-
salaky úrhoz felolvasni az újságot, majd
megteszi a lutrin az öreg által megálmo-
dott számokat…  A mindannyiunk által
jól ismert történet zenés változatát lát-
hatja ezúttal a közönség.
Bérleten kívüli elôadások:
Október 21. vasárnap 19 óra és 31.
szerda 19 óra

OKTÓBERI BEMUTATÓK
SZÉP MAGYAR NÉPMESÉK
A KIRÁLYKISASSZONY 
CIPÔJE 
Magyar népmesék alapján írta: Kiss
József. Zeneszerzô: Hetényi Milán.
Szereplôk: Ambruzs Klaudia, Magyar
Tímea, Darvasi Cecília, Horváth Tamás,
Madár Tamás, Nyírô Bea, Tébi Márta,
Nagy Bogi, Kator Bálint.
Rendezô: SIMONYI KRISZTINA.

Méltán lehetünk büszkék gazdag népme-
seirodalmunkra.Amin a „szerencsésebb”
generációk felnôttek. Fontos, hogy a mai
gyerekek is megismerjék, azokat a törté-
neteket, amelyekben a jó elnyeri méltó
jutalmát, ahol az emberek furfangja gyôz
még az ördög felett is. Ezek a mesék
észrevétlenül szórakoztatva nevelnek.
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
kedves felnôtt gyerekek, gyerekek!
Bérleten kívüli elôadások: 
Október 28. vasárnap 14 óra és 16 óra

Békeffi István – Stella Adorján

JANIKA – vígjáték
Szereplôk: Pápai Erika, Szacsvay

László/Gyôri Péter, Cseke Péter,

Hűvösvölgyi Ildikó/Sajgál Erika,

Nemcsák Károly, Bencze Ilona/Sajgál

Erika, Benkô Péter, Tóth Judit, Szabó

Anikó, Horváth Tamás.

Rendezô: CSEKE PÉTER.
Budapest legismertebb primadonnáját
15 éve férje csúnyán faképnél hagyta,
elutazott Amerikába és azóta nem tért
haza. A jelenlegi színigazgató a Janika
című produkció fôszerepére szeretné
felkérni a gyönyörű primadonnát, aki
meglehetôsen ódzkodik a 14 éves kis-
fiú szerepétôl. Próbaképpen gyerekruhá-
ba bújik, amikor is váratlanul betoppan
a hűtlen férj.Az asszony meghagyja fér-
jét abban a tudatban, hogy ô nem más,
mint saját fia és elhatározza, hogy visz-
szaszerzi férjét.

Kiss József

AZ ANGYALOK NEM SÍRNAK
két 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

Két ifjú felkelô bedörömböl egy „tisztes
polgári” lakásba, hogy a jó fekvésű ab-
lakban lôállást alakítsanak ki. Hoznak
magukkal üvegeket és benzint is, hátu-
kon géppisztoly. Csak két nô van otthon,
egy lány és a mostohaanyja. Nem örül-
nek a látogatásnak. A vidáman készü-
lôdô fiúkat nem is tudják lebeszélni
ôrültségnek tűnô vállalkozásukról. Haza-
tér az apa…, az orosz tankok pedig egyre
közelednek.

Kisszínházi bemutató
Leonard Gershe

A PILLANGÓK SZABADOK 
vígjáték 
Szereplôk: Viczián Ottó,Vásári Mónika,

Bencze Ilona, Laklóth Aladár

Rendezô: SZEREDNYEI BÉLA

Elbűvölôen kedves történet egy vak fi-
úról, aki önálló életet akar élni egy pi-
ciny albérleti szobában.A sors a szom-
szédságába sodor egy szerencsétlen
sorsú fiatal lányt, aki a  rideg valóság elôl
menekülve színésznôként szeretné a
boldogságát megtalálni, de csak a fér-
fiak játékszerévé válik. Ismeretségük
megváltoztatja életüket.

FESTŐTEREM – Október 5 – 28.
HERTAY MÁRIA grafikusmıvész születésnapi kiállítása
Megnyitó: október 5. péntek 17.00 óra
A kiállítást megnyitja: Kótai József ötvösművész

5 ÉVES A FELÚJÍTOTT 
LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ 
OKTÓBERI MÛSOR

Jegyiroda: Tel.: 99/ 517–517, 517–518 • jegyiroda@prokultura.hu • www.prokultura.hu

2. kedd 17.00 A királykisasszony cipôje Gárdonyi-bérlet
3. szerda 14.30 A királykisasszony cipôje Zelk-bérlet
3. szerda 17.00 A királykisasszony cipôje Benedek-bérlet
4. csütörtök 19.00 Légy jó mindhalálig Medgyaszay-bérlet 
5. péntek 19.00 Légy jó mindhalálig Széchenyi-bérlet
6. szombat 19.00 Légy jó mindhalálig Blaha-bérlet
7. vasárnap 19.00 Légy jó mindhalálig Jászai-bérlet
8. hétfô 14.30 A királykisasszony cipôje Móra-bérlet
8. hétfô 17.00 A királykisasszony cipôje Jókai-bérlet
9. kedd 14.30 A királykisasszony cipôje Arany-bérlet

13. szombat 19.00 Janika Premier bérlet
14. vasárnap 19.00 Janika Nádassy-bérlet
18. csütörtök 19.00 Légy jó mindhalálig Palotay-bérlet
19. péntek 19.00 Légy jó mindhalálig Csatkai-bérlet
20. szombat 19.00 Légy jó mindhalálig Löszl-bérlet
21. vasárnap 19.00 Légy jó mindhalálig Bérleten kívül
24. szerda 18.00 Az angyalok nem sírnak Vas-Villa’ bérlet
25. csütörtök 18.00 Az angyalok nem sírnak Ifjúsági „C” bérlet
26. péntek 19.00 Légy jó mindhalálig Déryné-bérlet
28. vasárnap 14.00 A királykisasszony cipôje Bérleten kívül
28. vasárnap 16.00 A királykisasszony cipôje Bérleten kívül
31. szerda 19.00 Légy jó mindhalálig Bérleten kívül

KISSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)
27. szombat 19.30 A pillangók szabadok Premier bérlet 
28. vasárnap 19.30 A pillangók szabadok Madách-bérlet (kombinált)

Kisszínházi elôadásainkat 14
éves kor alatt nem ajánljuk! Je-
gyek korlátozott számban a bér-
letes elôadásokra is kaphatók!
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Évadnyitó társulati ülés
elôzte meg az idei premiert

a Soproni Petôfi Színháznál.
Darvasi Ilona színigazgató

bemutatta a 33 tagú társu-
latot, ismertette a 21

vendégmûvész és az idei
évad rendezôinek névsorát.

A Légy jó mindhalálig
szeptemberi bemutatóját ok-
tóberben négy, novemberben
és decemberben egy-egy, ja-
nuárban két, februárban és
márciusban egy-egy, míg áp-
rilisban három bemutató kö-
veti. A pódiumelôadások no-
vemberben kezdôdnek.

Az új társulat tagjai – mint
Darvasi Ilona fogalmazott –
,,mind nagyszerû színészek,
jó emberek, példaképek”,
akikkel csapatmunkával, a
szó legnemesebb értelmében

egy klasszikus, jó hangulatú
színházat szeretne nyújtani
a soproni, igényesnek tartott
közönségnek.

Huszti Péter mûvészeti ta-
nácsadó erôt, kitartást és jó
kedvet kívánt az elkövetke-
zô évadra. A színészek, a szín-
ház kötelessége a magyar
nyelv megôrzése. Madách,
Móricz, Tamási Áron nyelve
és az egyre sivárabb köznyelv
közötti óriási szakadék eltün-
tetése egyik küldetése a szín-

háznak, továbbá feladata
olyan hitet adó és jó kedvre
derítô darabok színpadra vi-
tele, amelyek erôt adnak a
jelenkor zûrzavaros hétköz-
napjaihoz, amelyekben segí-
tenek eligazodni. – Hinni kell
egymásban, önmagunkban, a
hivatásunkban és abban,
hogy szükség van reánk – fo-
galmazott Huszti Péter.

A színház örök – szögezte
le dr. Simon István alpolgár-
mester, aki a színészek több-

szörös misszióját is hangsú-
lyozta. A színészek a fiata-
labb korosztályok számára
példaképek, ezért küldeté-
sük, feladatuk és felelôssé-
gük is jelentôs – fejtette ki az
alpolgármester.

Benkô Péter élete legszebb
színházi történetéhez tartozó-
nak nevezte a Sopronban el-
töltött idôszakot. ,,Mentsvár
ebben az elvadult világban”
– mondta a színmûvész.

B. Tóth Éva

Színház – mentsvár 
az elvadult világban

Tavaly kilenc tanuló már
elutazhatott Brüsszelbe, az
idén újabb ajándékot kapott
az iskola Járóka Lívia képvi-
selô asszonytól, aki már hosz-
szabb ideje patronálja a Pe-
tôfi téri intézmény diákjait. A

látogatás elsô napján Brüsz-
szel nevezetességeit ismer-
hették meg a soproniak. Az
Európa Parlament épületé-
ben fogadta ôket Járóka Lívia
és végigkalauzolta ôket a
munkahelyén. Ezt követôen

busszal járták be az unió fô-
városának utcáit. Az idegen-
vezetést ezúttal is a képvise-
lô asszony vállalta, aki három
hónapos kisfiával, Gáspárral
együtt vett részt a kirándulá-
son. Egyebek mellett megnéz-
ték a minisztériumok épüle-
teit, a királyi rezidenciát,
majd a Technikatörténeti
Múzeum gyûjteményét cso-
dálták meg. 

Másnap az Északi-tenger
partján fekvô Brugge városá-

ba utaztak. A mesébe illô
szépségû házakat a lagúnák-
ban csónakázva vehették
szemügyre a soproni gyere-
kek. A meleg idôjárásnak kö-
szönhetôen késôbb meg is fü-
rödhettek a tengerben. 

A három nap élményeirôl
rengeteg beszámoló, fénykép
és videofelvétel készült, amit
az itthon maradt társaiknak
is megmutattak a világlátott
diákok.

K. Z.

BRÜSSZELBEN JÁRTAK A KOZMUTZA DIÁKJAI

Az Európa Parlamenttôl Brugge-ig
Brüsszel nevezetességeit tekinthették meg augusztus

végén a soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakis-

kola tanulói. A tizenhét diákot és négy kísérôtanárt Járóka
Lívia, az Európa Parlament képviselôje hívta meg.
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Fennállásának ötvenedik
évfordulóját ünnepli a

Központi Bányászati Múze-
um. Az intézmény különle-
ges tárlattal készült a jeles

alkalomra.

A fél évszázados jubileu-
mot a múzeum egy egyedi és
egyszer bemutatott gyûjte-
ménnyel ünnepli. 50 év 50
tárgy elnevezéssel a közel-
múltban felújított múzeum-
ban olyan jeles mûtárgyakat
bemutató tárlat nyílt, ame-

lyen a bányászat mindennap-
jaihoz köthetô munka- vagy
mérôeszközöket, a bányász-
életet bemutató ipar- vagy
képzômûvészeti alkotásokat
gyûjtött egybe csaknem 13, a
legrangosabbnak számító
közgyûjtemény anyagából.
Ezek között Csontváry Koszt-
ka Tivadar 1902-bôl szárma-
zó Selmecbánya látképe és
Glatz-, Mácsai-, Doma-
novszky-képek is láthatók.
Szobrok, serlegek, emlékér-
mék, bányász- és türelempa-
lackok, asztaldíszek, ún. bá-

nyahegyek, kisplasztikák,
kannák egyenként olyan
míves alkotások, amelyek fel-
tárják a gyakran gyötrelmes

munkát jelentô, veszélyekkel
teli szakma mindennapjait
és azt a különleges titokzatos-
ságát és varázsát, amely ke-
ménysége és kíméletlensége
ellenére mûalkotások
ihletô erejévé tet-
te a bányászatot.
A tárlat janu-
ár 8-ig látogat-
ható.  

B. T. É.

Faller Jenô

A hazai bányászati múzeoló-
gia, így a Központi Bányásza-
ti Múzeum létrejötte is Faller
Jenô bányamérnök, szakíró,
múzeumalapító elkötelezett-
ségének köszönhetô. Faller
Jenô (Selmecbánya, 1894 –
Sopron, 1966), akinek mell-
szobra a múzeum udvarán áll,
oklevelét a selmecbányai Bá-
nyászati és Erdészeti Fôiskolán
szerezte. 1919 után több bá-
nyánál dolgozott, számos föld-
tani kutatást irányított. 1940-
tôl a Borsod megyei Bánfal-
ván volt igazgató, ahol az
észak-magyarországi bányá-
szatban elsôként alkalmazta
a frontfejtést. 1950-tôl a ne-
hézipari mûszaki egyetem do-
cense Sopronban. 1957-ben
élete fô mûveként nyílt meg
Sopronban a Központi Bányá-
szati Múzeum. A bányamér-
nöki kar Miskolcra költözése
után az általa nemzetközi je-
lentôségûvé fejlesztett múze-
um igazgatója volt. Három-
száznál is több tanulmánya
elsôsorban a magyar bányá-
szat múltjával foglalkozik.
Helytörténeti monográfiái is
jelentôsek.

Brennbergbánya

Sopron szabad királyi város erdejében, a késôbb Brennbergbányá-
nak nevezett helyen 1753-ban nyílt meg Magyarország elsô szén-
bányája. A bánya mûködésének közel két évszázada alatt mindig
Sopron birtokában volt. A 19. század utolsó évtizedeiben Brenn-
berg az ország egyik legjelentôsebb, legkorszerûbb bányájává
vált. A város kapcsolata a bányászattal 1951 után sem szûnt meg,
azt követôen, hogy a bányát bezárták, ugyanis Sopron adott ott-
hont az 1919-ben Selmecbányáról áttelepült Bányászati és Erdé-
szeti Fôiskolának. A Központi Bányászati Múzeum 1957. október
13-án nyílt meg az Esterházy-palotában.

JUBILÁL A KÖZPONTI BÁNYÁSZATI MÚZEUM

Ötven év, ötven tárgy 

TÜRELEMÜVEG

A BÁNYAHEGYEK (ASZTALDÍSZEK)   A FÔÚRI ÉS URALKODÓI KINCSTÁRAK BÜSZKESÉGEINEK SZÁMÍTOTTAK.

CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR: SELMECBÁNYA LÁTKÉPE (1902)
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Tizenkét éves. Tavaly még
„normális” vakációja volt,

idén szövegkönyvet magolt.
Kalmár Gergely soproni
licista fôszereplô lett a

Petôfi színpadán. Móricz
Zsigmond Légy jó mindhalá-
lig címû darabjában ô Nyilas

Misi, s olyan mûvészekkel
énekel duettet, mint Mikó
István vagy Makay Sándor.

– Szólíthatlak úgy, Gergô,
hogy mûvész úr?

– Természetesen, hisz
lehet, hogy viccesen, de
mondta ezt már Pinczés Ist-
ván, a Légy jó mindhalálig
címû musical rendezôje is,
sôt, egy-egy alkalommal Ke-
resztes Ildikó és Mikó Pista
bácsi is „lemûvészurazott”…

– Nem volt furcsa, nem pi-
rultál bele?

– De igen, nem is vettem
túlzottan komolyan.

– Komolyra fordítva a szót: e
szép színpadi sikert követôen
ápolgatsz színészi ambíciókat?

– Húha! Fogalmam sincs!
Ezen még nem gondolkoztam.
Örülök, hogy gyerek vagyok,
és tudok éppen eleget játsza-
ni a haverokkal. A pályavá-
lasztás még hála Istennek
messze van, és egyenlôre
nem is foglalkozom vele. Min-

denesetre jó érzés, amikor a
színpadon kigyulladnak a ref-
lektorok, én pedig ott állok
mint Nyilas Misi. 

– Apropó barátok. Mennyi-
re változott meg velük a kap-
csolatod?

– Leginkább örülnek szín-
padi sikeremnek, de azért
van, aki irigykedik, pedig nem
kötöttem az orrukra, hogy
mennyi pénzt keresek. Az biz-
tos, hogy most több a zseb-
pénzem, persze azért anyuék
vigyáznak rá, megvannak a
feltételek, hogyan és mire
költhetem el a gázsimat.

– Hogyan telt a nyár, nagy
volt a színházi lekötöttség?

– Bizony nagy. Egész nyá-
ron próbáltunk, egy hónapot
kaptunk a szöveg megtanulá-
sára, ami azért több volt, mint
egy lecke. 126 oldalas a szö-
vegkönyv, persze az én sze-
repem nem ennyi, de tudom
az egész darabot kívülrôl.
Mindenki helyett be tudnék
ugrani, Mikó Pista bácsi szö-
vegét éppen úgy fújom, mint
Laklóth Aladárét vagy Makay
Sanyi bácsiét.

– A zenei résszel nem volt
gondod, hisz elég nehéz duet-
tekkel is meg kell birkóznod?

– Azt mondják, jó a hallá-
som, meg elég régen járok ze-
neiskolába is, úgyhogy szinte
semmi problémám nem volt,
ez is könnyen ment. Doroghy
Bellával van egy duettünk,
amit az utolsó pillanatban
kellett megtanulni, de most
már ezzel sincs gond.

– Gergô, büszkék vagyunk
rád, szívbôl kívánunk neked
sok sikert, dübörgô vastap-
sokat! Pluzsik Tamás

Gyerekek a színpadon
Soproni gyerekek játszanak híres

színészekkel a Petôfi Színházban, Mó-
ricz Zsigmond Légy jó mindhalálig
címû darabjában. Így indult az idei
évad. Hogy kissé hatásvadász volt a

színházvezetés választása? Nem érde-
kel… Nekem már az könnyeket csalt a
szemembe, hogy láttam a gyerekeket a
móriczi világban helyt állni. Talán nem
volt minden hang a helyén, becsúszott
egy oda nem illô mosoly, egy suta moz-
dulat. Mellékes... Ezek a gyerekek hó-

napok óta készültek a feladatra, kívül-
rôl fújják Móricz Zsigmond – ha kissé
át is alakított – mondatait. Estérôl es-
tére bizonyítanak, miközben nappal
továbbra is soproni iskolások. Fiúk!
Legyetek büszkék magatokra! És le-
gyetek jók… N. M.

Kalmár Gergely

Született: 1995. november 30.
– a Berzsenyi Dániel Líceum 6.
a osztályos tanulója

Fiú a reflektorfényben

FOTÓ: DRÁVAI ISTVÁN
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Az 1887-ben felépített
templom harangszentelésé-
nek 120. évfordulóját az új ha-
rangszerkezet és a toronyóra
felszentelésével együtt ünne-
pelhette Bánfalva. – Öröm ta-
pasztalni, hogy a közösség
ôrzi múltját, kincseit, azt a
sajátos kultúrát, amit egyet-
len szóval ,,bánfalvinak” ne-
vezhetünk, és ami Sopron
környékének is különleges
színfoltja – mondta dr. Fodor
Tamás polgármester.

,,Kezeink munkáját tedd

maradandóvá” – idézte ün-
nepi beszédében a zsoltárost
Firtl Mátyás. A harang és a
harangszerkezet, az óramû
építôi abban a tudatban tet-
ték dolgukat, hogy maradan-
dót alkotnak. 

Nem a tárgyak, a beren-
dezések a maradandóak, ha-
nem az a szándék, az a lelkü-
let, amibôl születnek: a hit, a
hagyományok tisztelete, a kö-
zösség összefogása ércnél,
vasnál, elektronikus óramû-
nél is maradandóbbak. ��

Bánfalviak búcsúja

Öt éve ápolnak testvérgyü-
lekezeti kapcsolatot a sopro-
ni és a szenci reformátusok.
Szeptemberben autóbusznyi
vendég érkezett Sopronba
Szencrôl és Rétérôl. Lelké-
szük, dr. Molnár János, aki a
Komáromi Kálvin János Te-
ológiai Akadémia dékánja,
elmondta: református ma-
gyar keresztyénként fontos-

nak tartják a hit- és nemzet-
testvérek közötti kapcsola-
tot. ,,Ugyan a két ország kö-
zötti határ eltûnni látszik, de
mi mégis Szlovákiában mara-
dunk, a soproniak pedig Ma-
gyarországon. A határon túli
magyaroknak erôt és re-
ménységet ad az anyaorszá-
gi kapcsolat, mert együvé tar-
tozunk.” ��

Felvidéki vendégek

Megújul
a kerítés

A megyei önkormányzat
saját költségvetésébôl meg-
kezdte a  Lenck-villa keríté-
sének felújítását. Ezt Firtl
Mátyás, a megyei közgyûlés
alelnöke és dr. Simon István
alpolgármester közösen je-
lentette be. Firtl Mátyás el-
mondta: a megye források át-

csoportosításával biztosít
pénzt a felújítás költségeire.
A munkálatok október végé-
ig be is fejezôdnek. A Deák
tér felôli szakasz 102 méter
hosszú. A 19. század végén
készült kerítés lábazatának
anyaga fertôrákosi durva
mészkô, a kerítés kovácsolt-
vas, díszes lándzsahegy vég-
zôdéssel. A helyreállítás elsô
lépéseként a lábazatot meg-
tisztítják a moharétegektôl,
majd a kitöréseket, hiányo-
kat kiegészítik. ��
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• egyszerû: az akár 3 000 000 Ft személyi kölcsön kártyával vehetõ igénybe 

• kiszámítható: havonta, egyenlõ részletekben törlesztendõ* 

• rugalmas: forint- és devizaalapon is felvehetõ 

• kényelmes: a kölcsön futamideje: 12–72 hónap 

• sokoldalú: a VISA Classic típusú kártya széles körben felhasználhatõ 

• kedvezô kamatozású: 700 000 Ft-os kölcsönkártya esetén a törlesztõ részlet 14 491 Ft ** 

www.volksbank.hu 

Volksbank - Line: 06-40-41-42-43

* Devizaalapú kölcsönkártyák esetében a devizában kifejezett törlesztôrészletek egyenlôk. 
** CHF alapú konstrukció 72 hónapra történõ igénylése esetén, THM: 16,97%, 2007. június 1-jei CHF/HUF árfolyammal kalkulálva. 
A további feltételek megismerése érdekében forduljon tanácsadónkhoz, szerzôdött partnerünkhöz, vagy hívja a Volksbank-Line: 06-40-41-42-43-as telefonszámát. 
A kölcsönnel kapcsolatos kondíciókat (kamatláb, díjak) a Magyarországi Volksbank Zrt. mindenkori hatályos lakossági hitel hirdetménye tartalmazza.  
Jelen reklámanyag nem minôsül ajánlattételnek, célja a figyelemfelkeltés. A bank a feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja

Az Ön legközelebbi bankfiókja:

Sopron, Várkerület 67.

Tökéletesen egyforma részletek
Kölcsönkártya 
a Volksbanktól 

Kártyával 

igénybe vehetõ személyi kölcsön 
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A katolikus hagyomány
szerint Szent Mihály (Mihály
arkangyal) egyike a hét fôan-
gyalnak, ô a mennyei hadak
nagy vezére és gyôztes har-
cosa. Ünnepnapja szeptem-
ber 29., amit a VI. századtól
tartanak meg. Jelképe hatal-
mas kardja, mellyel le-
gyôz minden gonoszt,
akaratereje hatalmas,
mint ahogyan ô
maga is. Isten irán-
ti hûsége pe-
dig megingat-
hatatlan. A
többi fôan-
gyalhoz ha-
sonlóan a
mûvészetben
á l t a l á b a n
szárnnyal
van ábrá-
zolva, egy-
házi ruhá-
ban vagy
h a r c i  

öltözékben (karddal, pajzs-
zsal és kopjával), lábánál a
legyôzött sárkánnyal, a Sátán
megtestesítôjével.

Mihály (Micháél) és Gábor
(Gabriél) arkangyal képe
megjelenik a magyar Szent
Koronán is. A magyar nép-
hagyományban Szent Mihály
ott van a haldoklók mellett,
segít itthagyni a földi vilá-
got, átkíséri a lelkeket a túl-

világra. Ehhez a jelen-
séghez kapcsolódik
Szent Mihály lova.

Innen a magyar nép-
hagyományban a

Göncölszekér másik
neve, Szent Mihály

szekere, sôt, a Tejút
egyik középkori neve
Szent Mihály útja.
Többször ábrázolják
mérleggel a kezében,
mint a jó és a rossz el-
döntésére hivatott sze-

mélyt, a lelkek
mérlegelôjét. A

legtöbb ma-
gyar (a

tör-

ténelmi Magyarországot is
beleértve) templom Szent Mi-
hály nevét viseli.

Sopronban, a Szent Mihály
tiszteletére szentelt templo-
mot a XIII. században román
stílusban kezdték építeni, de
a XV. században gótikussá
építették át. Mai alakját az
1800-as években végzett neo-
gótikus rekonstrukció formál-
ta. XV. századi szobrot, fal-
képeket is ôriz. 

A kora középkor szokása-
inak megfelelôen a temetô
területén épült fel a város
elsô plébániatemploma,
amely így az erôdített város-
falon kívülre került: így tör-
tént ez a Szent Mihály-temp-
lom esetében is. ��

Szent Mihály kultuszaSzent Mihály kultusza

Erôs oltalmazó

A mai Szent Mihály-templom
helyén egyes kutatók feltevé-
se szerint egykor a keresztény
avarok temploma állhatott, a
magaslat tehát talán mindig is
megszentelt hely volt. A város-
plébánián megtudtuk, ma
még nem teljesen egyértel-
mû, hogy egykor miért válasz-
tották a soproniak éppen Szent
Mihályt a védôszentjüknek.
Legvalószínûbbnek az a ma-
gyarázat látszik, hogy Szent
István királyunk az elsô egy-
házmegyék megalakításakor
azokat Szent Mihály oltalmá-
ba ajánlotta. A soproniak
pedig - ahogy még nagyon
sok település is tette - követ-
te István királyt a védôszent-
választásban.

Sopron búcsúja

Négynapos búcsút tartott idén Sopron, Szent Mihály védô-
szentjének tiszteletére. Szeptember 28-án kiállítással kezdôdött
a programsorozat. Másnap szentségimádási órát tartottak, majd
Horváth Imre városplébános celebrált szentmisét. Vasárnap ün-
nepi zenekari szentmisét mondott Jáki Sándor Teodóz OSB a Szent
Mihály-templomban, ahol dr. Simon István alpolgármester is kö-
szöntötte a jeles napot. A hétfôi misén már nemcsak Szent Mi-
hály napját, hanem a nevét viselô templom felszentelésének év-
fordulóját is ünnepelték a hívek.

A soproniak egykor,
messze-messze a történe-

lem távolában erôs,
megnyugtató, biztos

támaszt reméltek, amikor
Szent Mihály arkangyalt

választották a város és
plébániatemploma védô-

szentjének.
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Legyél Te is rekorder!

f2007. október 6-ig még jelentkezhettek a sopron@kisalfold.hu e-mail-címen.

!ELÔRENDELÉS a Télkergetô címû CD-lemezbôl: sopron@kisalfold.hu

fSzeretnéd elkészíteni életed elsô CD-jét,
amelyen Te is szerepelsz? 

fSzeretnél résztvevôje lenni egy Guinness-kísérletnek?
Ha igen, akkor kérd meg óvó- vagy tanító nénidet, hogy segítsen neked, 

hiszen Sarkady Sándor soproni költô versei és  T. Horváth József által megzenésített
változatai már letölthetôk az internetrôl:

www.kisalfold.hu

A Kisalföld ezúttal a kortárs irodalom és zene 
népszerűsítése érdekében indít kampányt! 

Egy-egy verset a megye óvodásai, kisiskolásai mondanak, énekelnek fel a CD-re,

és sor kerül egy Guinness-kísérletre is október 15-én,

amelynek során több száz kisgyerek énekel majd Sopron Fô terén.

Kisalföld-kampány: A CD-n szerepelhetnek a megye óvodásai, kisiskolásai
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mit tart a hónap legfontosabb eseményének?

A szociális törvények ké-
szülô módosítása egy ,,anti-

szociális” törvényt eredmé-
nyez. Ez a szocialista kor-
mány újabb támadása az idô-
sek, a tartósan betegek, a fo-
gyatékkal élôk ellen. 

A módosítás szûkíti az in-
tézménybe jutás lehetôsé-
gét, mert a napi négy óránál
kevesebb ápolási idôt igény-
lôk nem is kerülhetnek be
bentlakásos intézménybe,
de ott csak a rendszeres
gyógyintézeti kezelésre nem
szoruló személyek láthatók
el, miközben a magasabbra

emelt térítési díjat vagyon-
és jövedelemvizsgálat elôzi
meg. Szûkül a kistelepülé-
seken fogyatékkal élô moz-
gáskorlátozottak gyógyintéz-
ménybe szállításának lehe-
tôsége, ellehetetlenülnek a
civil és egyházi szervezetek,
akik eddig is komoly pénze-
ket költöttek a fejlesztésre,
felszámolják a pszichiátriai
és szenvedélybetegek ottho-
ni ápolását. Márciustól meg-
szûnik a munkahelyeken a
családi pótlék, a gyes kifize-
tése, az államkincstár szer-
veire közel 450 ezer ügyet
zúdítanak. ��

Az MSZP soproni szerve-
zetének elnöksége úgy dön-
tött, hogy megrendezi az elsô
Deák téri családi napot. Sze-
retnénk megemlékezni arról,
hogy a tér megújítása válasz-
tási programunk egyik pont-
ja volt. Büszkék vagyunk erre

az eredményre, és fontos szá-
munkra, hogy legyen egy ese-
mény, ahol együtt örülhetünk
a tér környékén lakókkal és
mindazokkal, akik értékelik,
hogy Sopron gazdagabb és
szebb lett. Ezért szeretettel
várunk mindenkit október 10-
én, szerdán 16 órától a Deák
tér Erzsébet utca melletti kö-
zösségi terére. Programokat
is szervezünk, lesz játszóház
a gyermekeknek, a felnôttek
szórakoztatásáról pedig fú-
vószene, és a majorettek gon-
doskodnak. Vendéget is hí-

vunk, azt a politikust, aki
három évvel ezelôtt eljött
Sopronba, és együtt jelentet-
tük be, hogy pályázati forrás-
ból elkezdhetjük a tér re-
konstrukcióját. Itt lesz tehát
dr. Kolber István korábbi mi-
niszter, a Miniszterelnöki Hi-
vatal államtitkára. Természe-
tesen velünk ünnepel Walter
Dezsô és Kalmár István önkor-
mányzati képviselô is. Min-
denkit szeretettel várunk, aki
kedvet érez egy jó hangulatú
programhoz. Tekintettel az
októberi idôjárásra, egy
pohár forralt borral kínálunk
mindenkit. ��

Az egészségügyi minisz-
terhez intézett interpelláci-
ójában a gyermek-egészség-
ügybôl történô lesújtó mér-
tékû pénzkivonást és annak
csecsemôéleteket követelô
következményeit kérte szá-
mon. Felhívta a figyelmet,
hogy 2007. elsô hat hónapjá-
ban több mint nyolc száza-
lékkal több csecsemô halt
meg, mint tavaly ugyaneb-
ben az idôszakban. A szomo-
rú adatok hátterében a kor-
mányzati intézkedések által
kiváltott szervezetlenség, a

rendszer mûködésképtelen-
sége áll. A kormány a rend-
szer leépítésénél nincs te-
kintettel a gyermekekre. A
koraszülött-ellátás szerve-
zetlenné vált, az újszülött, a
koraszülött csecsemôk egész-
ségügyi ellátására fordítha-
tó pénz 20–25 %-kal csökkent.
Sürgôs változásra van szük-
ség: a kis betegek biztonsága
érdekében a teljesítmény-
volumenkorlátot azonnali
hatállyal meg kell szüntetni,
a gyermekintenzív-ellátás-
hoz pedig önálló területi el-

látási kötelezettségnek kell
kötôdnie. – Felelôsnek érzi-
e magát és kormányát a cse-
csemôhalálozások emelke-
dése miatt? Tesznek-e végre
valamit a koraszülött csecse-
môk érdekében? – kérdezte
a képviselô.��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Firtl Mátyás (KDNP)

Kránitz László (MSZP)

Pihenés az ünnepen
Firtl Mátyás (KDNP) a

nemzeti ünnepen dolgozta-
tott alkalmazottakra vonat-
kozóan intézett kérdést a Par-
lamentben a szakminiszter-
hez. Az EU statisztikai hiva-
tala felmérései szerint egyet-
lenegy európai országban
sem dolgoznak annyian –
megközelítôleg félmillióan,
alkalmanként közel egymilli-
óan – vasárnaponként, mint
Magyarországon. Ez több
mint hárommillió embert
érint. Az ellenôrzések a
cégek közel 60 százalékánál
tapasztaltak szabálytalansá-
got. A képviselô a munkaszü-
neti napnak minôsülô au-
gusztus 20-át említette, ame-
lyen a törvény szerint kizá-
rólag a megszakítás nélküli
munkarendben foglalkozta-
tott munkavállaló számára
rendelhetô el munka. Ennek
ellenére a dunaújvárosi Han-
kook-gumigyárban a munka
törvénykönyvét figyelmen
kívül hagyva dolgoztak. Tör-
tént-e jogsértés, milyen in-
tézkedéseket hoztak? Nem
kellene-e módosítani a
munka törvénykönyvét azért,
hogy a munkavállalók leg-
alább nemzeti ünnepeinket
nyugodtan pihenhessenek? –
kérdezte a képviselô. ��

ErŒs Európát
Az Európai Parlament  le-

gális bevándorlásról tartott
vitáján Szájer József, az Euró-
pai Néppárti KépviselŒcso-
port alelnöke hangsúlyozta,
hogy a közös európai beván-
dorlási politika összehango-
latlansága feszültséget okoz.
A közös bevándorlási politi-
ka hiányát okolta azért, hogy
egyre többen az EU-n belül a
szabad mozgás lehetŒségét
kérdŒjelezik meg. Az emberi
méltóság tisztelete mellett a
törvények betartásával fel
kell lépni a törvénytelen be-
vándorlás ellen. ��
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Tavaly november óta
vezeti a soproni Erzsébet-

kórház urológiai osztályát
dr. Banyó Tamás. A fôorvos-

hoz az ország minden tájáról
érkeznek visszajáró betegei,

akik fôként neurourológiai
problémáik miatt fordulnak

hozzá. Ennek a szûkebb
szakterületnek Banyó

doktor a hazai úttörôje.

Öt gyermeke és két uno-
kája van a mindössze 56 éves
fôorvosnak, dr. Banyó Tamás-
nak – no és rengeteg tapasz-
talata. Bár nem orvoscsalád-
ban nôtt fel, és kisgyermek-
ként nem is készült a gyógyí-

tó pályára, mivel jól ment a
biológia, végül mégis az orvo-
si egyetemet választotta. Jól
tette. Gazdag, színes, ered-
ményes pálya áll mögötte, s a
soproni sikersztori még csak
most kezdôdött...

– A véletlen hozta úgy,
hogy urológus lettem, a sze-
rencse pedig egy francia ösz-
töndíjjal gazdagított, ami kö-
zelebb vitt választott, szû-
kebb szakterületemhez, a ne-
urourológiához – mondta el a
Soproni Közéletnek dr.
Banyó Tamás.

A fôorvos mindig is vidé-
ken akart érvényesülni, bár
pályája elsô 15 éve a fôváros-
hoz kötötte. Akkor azonban
úgy érezte: lépnie kell. Ke-

resett hát egy olyan kórhá-
zat, ahol még nem is volt uro-
lógia. Pápán találta meg azt
a lehetôséget, amire vágyott.
A dunántúli kisvárosban né-
hány év alatt részleget, ké-
sôbb önálló osztályt hozott
létre, ami több szempontból
is egyedülálló az országban.
Egyrészt talán példa nélküli
az az összefogás, ahogy kiala-
kultak a kórtermek, a mûtôk,
az orvosi helyiségek: Pápa és
a környékbeli települések
lakói vállalták ugyanis azok
finanszírozását, létrehozását,
a tégláktól a mûszerekig.
Adományokból és vállalko-
zók felajánlásaiból épült az
urológia – mindez persze
Banyó doktor koordinálásá-
val. Másrészt az évek során
olyan neurourológiai részle-
get is kialakítottak itt, ahová
az ország minden részébôl jö-
hettek a betegek, elsôsorban
a tolószékhez kötött vagy más
okból inkontinenciával küz-
dô páciensek. Igazi sikerszto-
ri volt a pápai, ahol 1998 óta
már nemcsak osztályát, az
egész intézményt irányította.

– Amikor tavaly tavasszal
nyilvánosságra kerültek az
egészségügyben tervezett re-
formlépések, úgy éreztem,
megint tovább kell lépnem. A
pápai urológia és maga a kór-
ház is szinte az édes gyerme-
kem volt, képtelen lettem
volna a leépítésére – mondja

kicsit szomorúan a fôorvos,
akit jókor talált meg a sop-
roni kórház vezetésének fel-
kérésére az Erzsébet-kórház
urológiájának vezetésére. 
– Jól érzem itt magam, kivá-
lóak a körülmények, felké-
szültek a kollégák. Tárgya-
lunk egy neurourológiai rész-
leg kialakításáról is, a kór-
ház és a városvezetés támo-
gatja az elképzeléseimet, úgy-
hogy továbbra sem érzem
magam kihívások híján. N. M.

Kiváló szakember

A vizeletvisszatartási problé-
mák idegi eredetének vizsgá-
lata és kezelése dr. Banyó
Tamás szûkebb szakterülete.
Hazai úttörônek számít ezen a
területen, nem véletlen, hogy
Sopronba is utánajönnek be-
tegei. A fôorvos vezetôségi
tagja a Magyar Urológusok
Társaságának és a szakmai
kollégiumnak is. Ha ezek után
még marad szabadideje, olvas
vagy zenét hallgat, de saját
bevallása szerint is azon sze-
rencsések közé tartozik, akik-
nek a szakmájuk a hobbijuk.

A szakmája 
a hobbija
A szakmája 
a hobbija

• KÖZPONT ÉS KÖZPONTI FIÓK 

Sopron, Kossuth L. u. 19. Tel.: 99/513 014

• BELVÁROSI FIÓK Sopron, Várkerület 90. Tel.: 99/513 850 06
50
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EURÓ megtakarítási számla
látraszóló euró betét (%/év) 

EBKM 4,16%*

számlanyitási díj, számlafenntartási díj, zárlati díj, készpénzbefizetés 

költségmentes!

*EBKM a Banknál vezetett saját bankszámlára történŒ átvezetés díjának levonása után: a betét
összegétŒl függŒ, pl. 400 e. EUR estén 3,86%, 20 e. EUR esetén 4,09%. Átvezetés díja az
Ügyfél Banknál vezetett bankszámlájára: 0,3%, min.1,2 EUR.max. 15 EUR.

FORINT megtakarítási számla
Látraszóló forint betét (%/év):

EBKM 7,45%*

számlanyitási díj, számlafenntartási díj, zárlati díj, készpénzbefizetés 

költségmentes!

*EBKM a Banknál vezetett saját bankszámlára történŒ átvezetés díjának levonása után: a betét
összegétŒl függŒ, pl. 100 e. Ft esetén 7,13%, 5 m. Ft esetén 7,39%. Átvezetés díja az Ügy-
fél Banknál vezetett bankszámlájára: 0,3%, min. 300 Ft, max. 3000 Ft.

A betéti szerzŒdés általános szerzŒdési feltételeit a Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabály-
zat és a Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. Bankszámlanyitás nem szükséges! A
Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja.

4,10%

7,25%
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– Nem tagadom, az elsô
idôszakban nagyon nehéz
volt beilleszkedni a budapes-
ti stábok munkájába, de azu-

tán elfogadtak, és a rám bí-
zott feladatok is gyarapodni
kezdtek – mondja Ancsics
Csaba operatôr. – A techni-

kát könnyû volt kezelni, hi-
szen az – bármily meglepô –,
a kezdetben még elavultabb-
nak is bizonyult, mint a vidé-
ki felszereltség. Ma már ez is
megváltozott. Új trendek és
követelmények alakultak ki,
mint például az újfajta ka-
meramozgások és megvilágí-
tások. Napjainkban inkább
egy rövid történet elmesélô-
je az operatôr is, jobban ki-
bontja a híranyagot, önállób-
ban dolgozik, mint a korábbi
idôkben.

– Amit ebben a munkában
a legjobban szeretek, az az
állandó mozgalmasság. Két-
ségtelen, hogy a folyamatos
pörgés, a kihívások vonzot-
tak elsôsorban. Az egyik nap
Mariazellbôl tudósítasz a pá-
palátogatásról, másnap pedig
már az egyik világvárosba kí-
séred a magyar kormánykül-
döttséget. Komoly megméret-
tetés az embernek, amikor
New Yorkból, az ENSZ-szék-
házból kell anyagot leadnia,

vagy akkor, amikor a libano-
ni konfliktus idején Izrael-
bôl haditudósítóként küld
haza híranyagot. Ott vannak
azután a sajtótájékoztatók,
amelyeknek megint megvan a
sajátos hangulatuk. Valódi
sikerélmény az is, ha egy vi-
lágsztárt járhatsz körbe a ka-
meráddal. Ilyen volt az a ri-
port, ami Jeremy Ironsról ké-
szült két évvel ezelôtt. Azért
az ember szíve haza húz:
szeptember elején Sopron-
ból jelentkezett be az ország-
járó híradó, és akkor termé-
szetesen büszkeségbôl még
„egy lapáttal rátettem”, hogy
mindenkinek tetsszen, amit a
csatornán sugárzunk. K. Z.

Csernus Imre pszichiáter elôadására zsúfolásig megtelt a
Gyermek- és Ifjúsági Központ nagyterme. A pszichiáter

immáron harmadik alkalommal tartott elôadást Sopron-
ban, legutóbb a pár- és a társas kapcsolatokról volt szó. 

Az ismert lélekgyógyász bevezetôjében elmondta, annak
örült volna a legjobban, ha alig találkozik résztvevôvel. A cse-
kély érdeklôdés ugyanis azt jelenti, hogy nincsenek gondok
a párkapcsolatban.

A közönség nem csupán passzív szemlélôje és hallgatója
volt az elôadásnak, hanem Csernus doktor bevonta az önként
jelentkezôket a játszmákba. Mindezt azért, hogy az egyén saját
maga jöjjön rá hibáira és ezek megoldási módjaira. Mint el-
hangzott, a pszichiáter, a segítô nem oldhatja meg mások he-
lyett a problémákat, ôk csupán a lehetôségeket mutathatják
be. A döntés már a mi saját felelôsségünk. P. H. L.

Itthon van otthon

Ancsics Csabának kéthavonta
arra is jut ideje, hogy családi
látogatásra menjen szülôváro-
sába. Ilyenkor többnyire ott-
hon tölti az idôt, de esténként
összejön a régi kollégákkal és
barátokkal. Egy pohár sör mel-
lett meghányják-vetik a világ
dolgait. Hiszen Sopron a fel-
töltôdéshez is hozzájárul a kö-
vetkezô újabb pörgésekhez.

Csernus doktor a párkapcsolatokról

Sopronban kezdte szakmai pályáját, majd az MTV körzeti
stúdiójából egyenesen Budapestre került az M1 Hírmûsorok
Szerkesztôségébe. Ancsics Csaba négy éve az egyik operatô-

re olyan mûsoroknak, mint a Híradó, a Kékfény, a Szempont,
az Este és a Panoráma.

ANCSICS CSABA: A PÖRGÉS, A MINDENNAPI KIHÍVÁSOK VONZOTTAK

Sopronból indult 
a hírmûsorok operatôre
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Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk október 25-ig, a borítékra kérjük, írják
rá: Soproni Közélet – Rejtvény. A helyes megfejtést beküldô olvasóink
között a Cédrus Könyvesbolt (Sopron, Mátyás király u. 34. Tel.: 99/506-
115) ajándékát sorsoljuk ki. Elôzô nyertesünk:  Baader Erik (Balf, Fô u.).
Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…
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Cél a londoni olimpia

Ami nagyjából hetek óta
közszájon forgott, azt szep-
tember 27-én elôbb az éppen
esedékes közgyûlésen, majd
azt követôen sajtótájékoztató
keretében is bejelentették:
az FC Sopron Futball Kft. 79
százalékos tulajdonrészét (21
százalék a soproni önkor-
mányzat tulajdonában van)
az eddigi többségi tulajdo-
nos, Vizer László Máriusz érté-
kesítette a londoni székhe-
lyû, de olasz tulajdonban

lévô Carrefur Ltd. részére. A
népes olasz, sportvezetôkbôl
és üzletemberekbôl álló de-
legáció elôbb a városházán
mutatkozott be, majd a sajtó
nyilvánossága elôtt vázolták
terveiket. Abdai Géza spor-

tért felelôs alpolgármester
megköszönte Vizer Máriusz
(akit idôközben Rio de Jane-
iróban a Cselgáncs Világszö-
vetség elnökének választot-
tak) eddigi tevékenységét,
akinek fontos szerepe volt

abban, hogy Sopronnak nap-
jainkban is elsô osztályú lab-
darúgócsapata van, majd sok
sikert kívánt az új vezetés-
nek, személy szerint Antonio
Righi elnöknek.

Kép és szöveg: Pluzsik Tamás

Olasz többségi tulajdon

„1500 méter úszás, 40 km
kerékpár és 10 km futás –

mindezt rajttól célig,
úgymond egy szuszra – ez a

triatlon. Külön-külön sem
lebecsülendô távok.

„Nyolc évvel ezelôtt bará-
tok invitálására, inkább csak
érdeklôdésbôl, mint komo-
lyan elindultam a gyôri diák-
olimpia triatlon versenyén.
Miért is ne, hisz László Fri-
gyes irányításával verseny-
szerûen úsztam, biciklizni ki
nem szeret, a futás meg ugye
nem lehet probléma. Itt aztán
olyan jól szerepeltem, hogy
mindjárt tovább is jutottam
az országos bajnokságra –
szóval így kezdôdött. Mi sem
természetesebb, hogy hama-
rosan ott találtam magam az
akkor igen rangos soproni tri-
atlonos csapatban, ahol a fu-

tóedzéseket Cser Borbála ve-
zette, a kerékpáros megpró-
báltatásokért Bebesi József
volt felelôs, az uszodában
pedig Szájer Imre készített fel
a versenyekre. Sajnos mind-
ez már csak múlt idô, immá-
ron Maróti Vilin kívül senki
nem aktív az egykori csapat-
ból. Egyébként kedvencem a
kerékpár, ha valahol, akkor
itt tudok elônyt szerezni rivá-
lisaimmal szemben, míg az
úszás az, amiben a további
sikerek érdekében feltétlen
javulnom kell. 

Mint lassan már minden
sportágban, itt is igen fontos
szerep jut a technikának,
ezen keresztül az anyagiak-
nak. Az egyik sarkalatos pont
a kerékpár, ami nem olcsó
dolog. Itt van az ágyam mel-
lett, nemcsak azért, mert ked-
vencem, hanem nagyon vi-
gyáznom is kell rá – egymillió

forint. Idén eddig 16 verse-
nyen vettem részt, ez sem
olcsó mulatság.

Két éve belekóstoltam a
terepversenyekbe is, ami ha
lehet, még embert próbálóbb
kihívás, hisz nem ritkán bi-
ciklivel a hátunkon kell föl-
futni, mondjuk egy sípálya
meredekségû emelkedôn.
Augusztusban megnyertem
az egyik rangos XTERRA-
versenyt – talán most erre va-
gyok a legbüszkébb, így pilla-
natnyilag vezetem is a ma-
gyar rangsort. 

Sydney óta a triatlon olim-
piai sportág, így hát mi más
lehet az álmom, mint egyszer
kikerülni erre a minden
egyebet felülíró világver-
senyre. Peking talán még túl
közel van, de a londoni olim-
pia évében leszek éppen 23
éves…”

(Lejegyezte: Pluzsik Tamás)

Poór Brigitta

– 1989. február 18.
–NYME Apáczai Csere János
Kar elsôéves hallgatója
– csapatban és egyéniben
magyar bajnok

FOTÓ: PLUZSIK
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Ötödik alkalommal ren-
dezték meg az Anger-réti
sportpályán és a Brennbergi
Ifjúsági Táborban a Fogya-
tékkal Élôk Nemzetközi
Sporttalálkozóját. A kétna-
pos rendezvényt felváltva
rendezik meg magyar és kül-
földi szociális intézmények,
az ideit a Napszak Integrált
Intézmény szervezte. Az ese-
mény résztvevôit Abdai Géza
alpolgármester köszöntötte,
aki elmondta: fontos, hogy a
társadalom fokozottan figyel-
jen a fogyatékkal élôkre, akik
ugyanolyan értékes tagjai a

közösségünknek, mind bár-
melyikünk. Hogy ez mennyi-
re így van, azt a sportverse-
nyek, az azokon való eredmé-
nyes részvétel is igazolja. A
találkozóra Ukrajnából, Hor-
vátországból, Csehországból,
Lengyelországból, Németor-
szágból, Ausztriából, Romá-
niából és Magyarországról
összesen százhúsz sportbarát
érkezett, akik kislabdahají-
tásban, távolugrásban, golf-
ban, magasugrásban, futás-
ban, súlylökésben és kapura
lövésben mérhették össze rá-
termettségüket. ��

Sikert sikerre halmoz a
BMX-sportban a soproni

Rozsenich Gábor. A 16 éves
fiatal hatéves kora óta

egyre nagyobb elismerése-
ket szerez, a legutóbb éppen

az Európa-bajnokság 
7. helyezését „hozta haza.”

„Én nem vagyok sztár, nem
is akarok az lenni! Én Ma-
gyarország elsô profi BMX-
cross versenyzôje szeretnék
lenni!” mutatkozik be a nép-
szerû közösségi portálon Ro-
zsenich Gábor. És valljuk be,
elnézve a fiatalember tehet-
ségét és érdemeit a BMX
cross sportban, talán nem is
lehetetlen a dolog…

– Éppen tíz éve kerültem
kapcsolatba a BMX-szel,
addig inkább a foci, az úszás

érdekelt – mondja a 16 éves
fiatalember, aki ránézésre
kész férfi. – Újságban hirdet-
tek tagfelvételt, én pedig már
kissrácként is szerettem bica-
jozni, és ezért 6 éves korom-
ban tagja lettem a soproni
BMX klubnak. Két év múlva,
8 éves koromban vettem részt
elôször Európa-bajnokságon,
ahol sikerült bekerülnöm a
döntôbe. Akkor azt még fel
sem fogtam, milyen jó ered-

mény ez, csak egyszerûen
imádtam bicajozni.

Gábor ezt követôen több
Európa-bajnokságon szere-
pelt a döntôben, de a 2006-os
világbajnokságon is elôkelô
helyen, ötödikként végzett.
Egyéniben és csapatban is
az ország legjobbja lett, sôt
korábban az év ifjúsági BMX-
sportolójának és 2003-ban
Gyôr-Moson-Sopron megye
legjobb utánpótlás férfi ver-
senyzôjének is megválasz-
tották.

– Legközelebb Kanadában
rendeznek világbajnoki futa-
mot, ezen sajnos nem tudok
részt venni, ugyanis túl drága
a repülôjegy – mondja Gábor.
– Az ilyen versenyeket csa-
ládi nyaralással szoktuk egy-
bekötni, azaz mindenki cso-
magol, és a verseny után még
néhány napig bejárjuk a vi-
déket. Legutóbb Franciaor-
szágba jutottunk el így, de
több európai országot is meg-
ismerhettem már a bajnok-
ságoknak köszönhetôen.

Gábor szülei természete-
sen aggódnak a fiúért, lévén
a BMX nem a legbiztonságo-

sabb sport. Eddig szerencsé-
re komolyabb ficam és törés
nélkül megúszta. – Néhány
zúzódást szereztem már, de
ennyi belefér – teszi hozzá a
sportoló, aki a szeptemberig
tartó pihenôt itthon, Sopron-
ban töltötte. Ôsszel egy hó-
napra edzôtáborba utazik
Svájcba, aztán ismét kezdô-
dik a „szezon”. A versenyek
és a táborok miatt jó néhány
napot hiányzik az iskolából –
de természetesen igazoltan. 
– A csajoknál némileg job-
ban szerepelek, mint a tanu-
lásban, de úgy tûnik, komoly
veszély nem fenyeget a Szé-
chenyiben. Továbbtanulni
mindenképpen a sporttal
kapcsolatos területen szeret-
nék. Igyekszem összeegyez-
tetni a sportot és a tanulást.
Az ôszi versenyek nagyon
fontosak számomra, mert eze-
ken már „Junior” kategóriá-
ban indulok, és így már olim-
piai kvalifikációs pontot sze-
rezhetek Magyarországnak,
amivel hozzájárulhatok ah-
hoz, hogy magyar BMX-ver-
senyzô is ott legyen a pekin-
gi olimpián. C. V.

Fogyatékkal élôk sporttalálkozója

Siker két kerékenSiker
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1955. június 18-án a budapesti Népstadi-
onban 40.000 extázisban szurkoló nézô elôtt
játszott a magyar kosárlabda-válogatott. A
mérkôzés végén az eredményjelzôn ez állt:
Magyarország-Szovjetunió 82:68.  Megmutat-
tuk országnak-világnak, hogy a verhetetlen
szovjetek is legyôzhetôk. A mi csapatunk ka-
pitánya Bogár Pál volt…

A 191 centiméterre nôtt kosaras egy kis ba-
konyi faluban, Tésen született 1927. szep-
tember 2-án. A nyurga fiú tanulmányait a
községi elemi iskolában kezdte, majd Szé-
kesfehérváron folytatta, a Szent István-gim-

náziumban, ahol cisztercita paptanárok ok-
tatták a diákokat. A középiskola befejezése
után Bogár Pali felvételt nyert a József Nádor
Mûszaki Egyetemre. A három fiúgyermek-
kel büszkélkedô Bogár család két másik fia,
István és László a soproni egyetemre iratkoz-
hatott be. Késôbb követte ôket a három fiú
közül a legmagasabb, Pali, aki aztán késôbb
Sopronban erdômérnöki diplomát szerzett.
A három szimpatikus fiatalember Sopron-
ban feleséget is szerzett, Pali a Gereben csa-
lád Kati nevû lányának kötötte be a fejét. A
három Bogár fiú vezérletével csodálatos ko-
sárlabdacsapat alakult ki a soproni egyete-
men. A mérkôzéseket a Berzsenyi-gimnázium
enyhén szólva méreten aluli tornatermében
játszották le. De felejttette ezt is az egyete-
mista kosárlabdacsapat, a SMAFC és  külö-
nösen Bogár Pali káprázatos játéka. 

A rendkívül jó felépítésû, szimpatikus ko-
saras képes volt a játék valamennyi pozíció-
jában remekelni. Kitûnôen irányított, hát-
védként tömegével szedte le a lepattanó lab-
dákat, centerként pedig kosarak sokaságával
vidította a leghûségesebb város elkötelezett
szurkolóit. Így aztán nem is csoda, hogy Bogár
Pali 1949-tôl hét éven keresztül tagja volt a
válogatottnak, amely 1953-ban a moszkvai
EB-n ezüstérmet szerzett, majd két évvel ké-
sôbb a Népstadionban hihetetlen gyôzelem-
mel bûvölte el a 40.000 javarészt magyar szur-
kolót, akik szerint a szovjet csapat elleni di-
adal többet jelentett minden más magyar
sportsikernél. Ezt a gyôzelmet csak Puskás
Ferenc és társainak londoni gyôzelméhez
lehet hasonlítani.

A 80 éves Bogár Pál ma magányosan él
Székesfehérváron. Felesége, Gereben Kati
néhány évvel ezelôtt elhunyt. Pali két fia
közül az egyik erdômérnök, a másik testne-
velô tanár. Az édesapa, akit Sopronban és Fe-
hérváron ma is tisztelnek, ma is kezében
tartja élete hajójának kormányát. 

Weisz Ferenc

Bogár Pál 80 éves

Szabadidôsport
Megyei Jogú Városok VI.

Sporttalálkozóját tartották
Szegeden. Az önkormányza-
tok 22 fôs csapatokkal 7 ver-
senyszámban mérték össze
felkészültségüket. A rendha-
gyó versenyszámok között
szerepelt a rendezô város tör-
ténelmével foglalkozó város-
ismereti vetélkedô, vízi ve-
télkedô, fôtéri öttusa, bow-
ling, lábtenisz, halászléfôzô-
verseny és a sportnap finá-
léjaként a kötélhúzás. A sza-
badidôsport-program, ame-
lyen Sopron is részt vett, a
Megyei Jogú Városok Sport-
tanácsa kezdeményezésére
2001-ben hagyományteremtô
szándékkal indult útjára. ��

Emlékverseny
Egy teniszversenynek sok

minden adhat rangot: hagyo-
mányos mivolta, mondjuk
úgy, tradíciója, a résztvevôk
száma vagy éppen annak név-
adója. 

Varga Sándor emléke elôtt
fejet hajtva több mint félszá-
zan neveztek erre a rangos
amatôr versenyre, melynek
egyéni gyôztese ebben az
évben Demény Gyula (képün-
kön) lett, míg a párosok ver-
senyét apa és fia, Edlinger
János és Szilárd nyerte.

A teniszpálya kerítése
mellett lévô, tiszteletére ülte-
tett, immáron szépen lombo-
sodó páfrányfenyô tövében
dr. Winkler András prorektor,
a régi barát emlékezett és
csalt könnyeket mindnyájunk
szemébe… Kép és szöveg: P. T.

Az 1955. évi, Budapesten megrendezett
férfi  kosárlabda Európa-bajnokságon 

a gyôztes magyar csapat kapitánya, 
az egykori soproni egyetemista, 

Bogár Pál 80 éves.
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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: Várkerület 6., nyertese: Honti Barbara (Sopron, Patak u.). Nye-
reményét, a Sudoku könyvet átveheti a Kisalföld Médiaközpontban (Frankenburg
u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK…
Vajon próbálta-e valaki megakadályozni a MESTERT eme je-
lentŒs köztéri mıvének megalkotásában? Ha igen, ugyan mit
válaszolhatott a MESTER az akadékoskodónak? Hogy: „én se be-
szélek bele a maga szakmájába, maga se szóljon az enyémbe”?
Vagy: „hát valahogy meg köllöttem adni neki a lejtést”? Esetleg:
„jó lesz ez így, különben is, micsoda bravúrt csináltam a három
kanyarral”? Netán: „örüljön, hogy nem bontottam le az erkélyt,
mert nagyon útban volt ám, tudja-e”? – Szomorú is, vicces is
nagyon ez a látvány. Unokáink is csodálhatják még, az anyag
jónak látszik, sokáig fogja bírni. (–só–)

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., (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
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