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AA  sszzóó  eellssôô  hhaalllláássrraa  aa  ffoorrrrááss,,  ttaajjttéékkzzóó  iinndduullaatt,,  ffoorrrroonnggááss
kkééppzzeettéétt  kkeellttii..  PPeeddiigg  aa  rreevvoollúúcciióó  ééss  mmaaggyyaarr  mmeeggffeelleellôôjjee
eerreeddeettiilleegg  aa  ffoorrggóó  mmoozzggáássrraa,,  aa  ddoollggookk  öönnmmaaggáábbaa  vvaallóó
vviisssszzaattéérréésséénneekk  mmoozzzzaannaattáárraa  uuttaalltt..  CCssaakk  kkééssôôbbbb  kkeezzdd--
ttéékk  hhaasszznnáállnnii  aa  sszzóó  jjeelleennttéésséénneekk  mmáássiikk  rréétteeggéétt,,  aa  ffeellttaarr--
ttóózzttaatthhaattaattllaann,,  eemmbbeerrii  eesszzkköözzöökkkkeell  nneemm  bbeeffoollyyáássoollhhaattóó
eerrôô  kkiiffeejjeezzéésséérree..  AAzz  áállttaallaa  eelliinnddííttootttt  mmoozzggááss  nneemm  íírrhhaa--
ttóó  llee  eeggyyeettlleenn,,  ssooddrróó  lleennddüülleettûû  eesseemméénnyyffoollyyaammkkéénntt..
NNoohhaa  aa  ffoorrrraaddaallmmaakk  ttööbbbb  áággaatt  eerreesszzttôô  ffáájjáánnaakk  ttöörrzzssee  vvii--
sszzoonnyyllaagg  kköönnnnyyeenn  ffeelliissmmeerrhheettôô,,  aa  sszzeerrtteeáággaazzóó  ffeejjlleemméé--
nnyyeekk  eeggyymmáássuuttáánnjjáábbaann  aa  lláázzaass  nneekkiilleennddüülléésseekk  kköözzee--
ppeettttee  iiddôônnkkéénntt  vviisssszzaarreennddeezzôôddéésseekk,,  ssôôtt  vvéérreess  ttrraaggééddiiáákk
iiss  eellôôffoorrdduullttaakk..  NNeemmzzeettii  öönnbbeeccssüüllééssüünnkk  lleeggffoonnttoossaabbbb
sszziimmbbóólluummaaii  ––    mmáárrcciiuuss  1155..  ééss  ookkttóóbbeerr  66..,,  ookkttóóbbeerr  2233..  ééss
nnoovveemmbbeerr  44..  ––  áállllaannddóó  eelllleennttééttppáárrookk..  EEggyyiikk  jjeelleennttôôssééggéétt
sseemm  éérreezzhheettjjüükk  áátt  aa  mmáássiikk  ffeelliiddéézzééssee  nnééllkküüll..  

AA  ggyyáásszznnaappookk  nneemmzzeettii  mmiittoollóóggiiáánnkk  ffoonnttooss  rréésszzéétt  jjee--
lleennttiikk..  AA  sszzaabbaaddssáággmmáárrttíírriiuumm  eezzeenn  üünnnneeppeeii  aattttóóll  vvááll--
nnaakk  öörröömmnnaappookkkkáá,,  hhooggyy  ffeellffeeddeezzzzüükk  bbeennnnüükk  aazz  áállddoozzaatt
éérrtteellmméétt..  AAhhooggyy  nnaaggyyppéénntteekk  nnééllkküüll  nniinnccss  ffeellttáámmaaddááss,,
aa  kkéénnyysszzeerrûû  ééss  ttrraaggiikkuuss  vveerreesséégg  nnééllkküüll  sseemm  éérrhheett  rréévvbbee
aa  nneemmzzeett..  FFoorrrraaddaallmmaaiinnkkrróóll,,  sszzaabbaaddssáágghhaarrccaaiinnkkrróóll
ccssüüggggeesszzttôô  ttéévvkkééppzzeett  aazztt  hhiinnnnii::  eellbbuukkttaakk..  RRáákkóócczzii  vveerree--
ssééggee  uuttáánn  kkiivvéétteelleess  sszzaabbaaddssáágg  kköösszzöönnttöötttt  aa  mmaaggyyaarr  rreenn--
ddeekkrree..  AAzz  11884499--bbeenn  lleeffeeggyyvveerrzzeetttt  oorrsszzáágg  aa  kkiieeggyyeezzéésssseell
vvíívvttaa  kkii  aazz  ááhhííttootttt  ggyyôôzzeellmmeett..  11995566  ffoorrrraaddaallmmaa  iiss  ccssaakk
hháárroomm  éévvttiizzeedd  mmúúllttáánn  éérreetttt  ssiikkeerrrréé..  AA  ffoorrrraaddaalloomm  ssíírrhhaall--
mmaaii  aazz  11998899--eess  rreennddsszzeerrvváállttááss  eemmbblléémmááii  lleetttteekk..  AA  mmaa--
ggyyaarr  ttáárrssaaddaalloomm  aakkkkoorr  úújjrraa  ááttééllhheettttee 11995566  kkaattaarrzziissáátt..
AA  bbeetteelljjeessüüllééss  aazzoonnbbaann  ––  ééppppúúggyy,,  mmiinntt  11886677--bbeenn  ––  eezzúútt--
ttaall  sseemm  vvoolltt  mmaarraaddéékkttaallaann..  AA  hhaaggyyoommáánnyy  ttöörreeddeezzeettttéé
vváálltt,,  aa  nneemmzzeettii  eemmlléékkeezzeett  sszzáámmáárraa  ffeellddoollggoozzaattllaann  mmúúlltt--
kkéénntt  ôôrrzzôôddöötttt  mmeegg..  AA  ttöörrttéénneelleemm  kkeerreekkee  aazzoonnbbaann  iissmméétt
ffoorrdduulltt  eeggyyeett..  AA  ggyyáásszzttöörrttéénneelleemm  aallkkoottmmáánnyyoossssáággbbaa,,
sszzaabbaaddssáággbbaa  vveezzeetteetttt..  CCssaakk  ttuuddnnii  kkeellll  bbáánnnnii  vveellee..

TÓTH IMRE TÖRTÉNÉSZ

Hagyománnyá vált, hogy a
Magyar Tudomány Ünnepe
elôtt a tudományos, társadal-
mi és gazdasági élet képvise-
lôi Sopronban, Sopronpusz-
tán és Nagycenken egész
napos rendezvénysorozattal
tisztelegjenek gróf Széche-
nyi István emléke elôtt, aki
1825. november 3-án, a pozso-
nyi országgyûlésen birtokai-
nak éves jövedelmét ajánlot-
ta fel a Magyar Tudós Társa-
ság létrehozására. A megem-
lékezésre – amelyen részt
vett Vizi E. Szilveszter, az MTA
elnöke, Peter Schusterl, az
Osztrák Tudományos Akadé-
mia elnöke és dr. Fodor Ta-
más polgármester – a Po-
zsony felé vezetô országút kö-
zelében került sor. 

A résztvevôk egyetértet-
tek a közös kutatási térség
létrehozásának fontosságá-

ban. Vizi E. Szilveszter és
Peter Schuster egyaránt utalt
arra, hogy Európa megállja
helyét a nemzetközi verseny-
ben, tudásalapú gazdaságra
és tudományos együttmûkö-
désre van szükség. Vizi E.
Szilveszter egyúttal bejelen-
tette: az MTA szellemi köz-
pontot szándékozik létrehoz-
ni Sopronban. A leendô inno-
vációs centrum gondolatát az
osztrák tudományos akadé-
mia támogatásáról biztosítot-
ta. Dr. Fodor Tamás szerint a
centrum a fejlôdést szolgáló
hídfôállás lehet.

Míg az Európai Unió 27 tag-
országában átlagosan a GDP
1,9 százalékát fordítják kuta-
tásfejlesztésre, Magyarorszá-
gon ez csupán egy százalék
– mondta Vizi E. Szilveszter.
Az akadémikus szerint ez a
kormány felelôssége. B. T. É.

Tisztelgés 
az alapító elôtt

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége, a Nyugat-
Magyarországi Egyetem közremûködésével nyolcadik

alkalommal rendezte meg a Széchenyi István-emléknapot. 
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Új, nagy teljesítményû konténeres autót vá-
sárolt a Sopron és Térsége Környezetvédel-
mi és Hulladékgazdálkodási Kft. A több mint
40 millió forint értékû gépjármûvet dr. Simon
István alpolgármester és Kosztka László, az
STKH ügyvezetô igazgatója mutatta be a nyil-
vánosságnak. A város nagy hangsúlyt fektet az
üzembiztos kommunális hulladékszállítás-
ra, feldolgozásra. 

Az új autó öt köbméteres konténerek szál-
lítására képes, tömörítô berendezésének kö-
szönhetôen 150 köbméter hulladék befogadá-
sára alkalmas. A lakosságnak a lombhulladé-
kot a kijelölt helyekre csak le kell tennie,
amit az autóval összegyûjtenek, tehát jelen-
tôsen csökkenhet a konténerhasználat. ��

A tizenhárom aradi vértanúra koszorúzás-
sal és irodalmi–zenés összeállítással emlékez-
tek Sopronban. A méltóságteljes eseményen
részt vettek a város vezetôi is. Az 1848–49-es
szabadságharc vértanúinak emlékezetét mû-
sorukkal a Vas- és Villamosipari Szakképzô
Iskola diákjai idézték meg. ��

Új sürgôsségi osztály
Az egészségügyben

elvonások,  megszorítások
tapasztalhatók. Sopronban

mindezek ellenére az
önkormányzat tehervállalá-

sa mellett a kórház fejlesz-
tésén dolgoznak. 

– Miután tavaly ôsszel ösz-
szefogással sikerült súlypon-
tinak megmenteni a kórhá-
zat, most ismét elôrelépés
történt a betegellátásban –
mondta dr. Simon István al-
polgármester azon a bejárá-
son, amelyet az Erzsébet-kór-
ház központi épületében tar-
tottak. Dr. Baranyai Tibor fô-
igazgató-fôorvos bemutatta
az új sürgôsségi betegellátót.
A tavasszal elköltöztetett vér-
adóközpont helyén hét szak-
rendelôt alakítottak ki. Itt
kap helyet a sebészet, az or-

topédiai, traumatológiai, uro-
lógiai szakrendelôk rendsze-
re. A jelenleg mûködô szak-
rendelôk helyén – a közpon-
ti épületben a bejárattól
balra – a jövôben kialakítás-
ra kerül a sürgôsségi betegel-
látó osztály, ami egy teljesen

új megközelítését és kezelés-
módját jelenti az ellátásra
váróknak. A 115 millió forin-
tos beruházás egy részét az
önkormányzat biztosítja,
másik részét pedig pályáza-
ton nyerték – mondta dr.
Fodor Tamás. T. É.

Közgyûlési
beszámoló

Az októberi közgyûlés
sürgôsségi elôterjesztések-
kel indult. A képviselôk
megszavazták, hogy a 84-es
fôút és a Rákosi út kereszte-
zôdésének jelzôlámpás cso-
móponttá történô  átépíté-
sére, a forgalom csillapítá-
sára, a gyalogosok védelmé-
nek növelésére, a jármûvek
sebességének csökkentésé-
re alkalmas átépítés társfi-
nanszírozására meghirde-
tett pályázat beadásához a
szükséges önrészt beépítik a
2008. évi költségvetésbe.
Egyhangúan szavazta meg a
testület, hogy a soron követ-
kezô közgyûlésre a polgár-
mester készítsen beszámo-
lót az önkormányzat jogvi-
tás ügyeirôl. A további napi-
rendi pontok között a testü-
let szavazott az Egyesített
Bölcsôdék alapító okiratá-
nak módosításáról, a
2007/2008. tanévi feladatvál-
tozásokról, a 2008/2009. tan-
évben indítható szakképe-
sítésekrôl, a tûzoltóság pá-
lyázati úton történô  közpon-
ti beszerzéseirôl. A vagyon-
rendelet felülvizsgálatáról
és új rendelet alkotásáról
szóló elôterjesztés célja,
hogy a vagyonrendelet vilá-
gos, egyszerû legyen. Az ér-
tékhatár a jogalkalmazó szá-
mára is világos útmutatást
ad, ugyanakkor a polgármes-
ter félévente beszámol a
döntésekrôl és egy vagyon-
katasztert is nyilvánosságra
hoznak. T. É. 

Virágvölgyi utak
Sopron lakóövezetének terjeszkedésével

sok család épített otthont a Virágvölgyben,
és ez jelentôs infrastrukturális beruházás-
sal is járt. Legutóbb az útburkolat aszfalto-
zása történt meg, de hamarosan autóbuszjá-
rat is indul a Virágvölgyi úton. Az elkövet-
kezendô idôszak jelentôs beruházása ezen a
területen a több mint egy kilométer hosszan
kiépítésre kerülô gyalogjárda, melynek ter-
veit Simonics András vezetésével a Telep-
lán 2005 iroda még ebben az évben elkészí-
ti, míg a hozzávetôlegesen 15 millió forintos
beruházás befejezése a jövô évben várható
– tudtuk meg a helyszíni szemlén dr. Simon
István alpolgármestertôl, aki a körzet ön-
kormányzati képviselôje is. ��

Konténeres autó

Emlékezés Aradra
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– A mai modern, nagy fel-
bontású digitális ultrahang-
berendezések és az egyre bô-
vülô szoftverek nagyszerû ra-
diológiai vizsgálómódszert
adtak a kezünkbe – mondot-
ta bevezetôjében dr. Bara-
nyai Tibor, a soproni Erzsé-
bet-kórház fôigazgató-fŒor-
vosa, egyúttal a kongresszus
elnöke és há-
zigazdája.

Dr. Simon István alpolgár-
mester, aki nemcsak város-
vezetôként, hanem gyermek-
gyógyász szakorvosként mint
kolléga is köszöntötte a részt-
vevôket.

– Nehéz idôket élünk,
ezer sebbôl vérzik
a magyar egész-
ségügy, a kor-
mányzat  intézke-
dései egyre in-

kább szétzilálják az egészség-
ügyet. A tudomány gyors fej-
lôdésének egyik legjobb pél-
dája a képalkotó diagnoszti-
ka haladása, amely területen
évrôl évre nagy elôrelépések
történnek. Érzékelhetô hasz-
na van a technikai fejlôdés-
nek, mert ezzel egyre több
emberen lehet segíteni 
– szólt többek között meg-

nyitójában Sopron
egészségügyéért

felelôs alpolgár-
mestere.

(pluzsik)

Sopronban és Nagycen-
ken tartotta kihelyezett

elnöki ülését a Magyar
Mérnöki Kamara (MMK). 

Dr. Fodor Tamás a rendez-
vényen kifejtette: jelenleg a
gazdasági növekedés nem éri
el az elvárható mértéket, a
gazdasági környezet nem
kedvez a beruházásoknak és
fejlesztéseknek, éppen ezért
fontos a mérnöki társadalom
szerepe, amely mindig is a
gazdasági növekedés motor-

ja volt. A magyar mérnöki tel-
jesítmény az egész világon el-
ismert – hangsúlyozta a pol-
gármester –, ezért erre lehet
alapozni. A soproni régió
abban a speciális helyzetben
van, hogy a burgenlandi régi-
óhoz kell fejlôdési szintjét
hasonlítani. Dr. Kováts Gábor,
a MMK elnöke elmondta: Szé-
chenyi példája arra tanít,
hogy hogyan kell önzetlenül,
kiváló felkészültséggel és ösz-
szefogással a nemzetet szol-
gálni. T. É.

Az aranyhegyi ipari
parkba látogatott dr. Fodor

Tamás polgármester, aki
tájékozódott az ipari park

területén mûködô vállalko-
zásokról, a közeli és távolab-

bi tervekrôl, továbbá több,
már mûködô céget szemé-

lyesen is megtekintett. 

Kiegyensúlyozott fejlôdés
jellemzi az ipari parkot, hi-
szen tizennyolc hektáros
összközmûvesített területén
jelenleg huszonhárom cég
mûködik. Ezek között tíz
olyat jegyeznek, amelyek be-
ruházása elkészült már vagy
befejezés elôtt áll, de kor-
látozott számban vannak
még igénybe vehetô terüle-
tek. Elsôsorban kutatásfej-
lesztésen alapuló vállalko-
zásokra, úgynevezett csen-
des ipari tevékenységeket
folytató cégek, társaságok
további letelepedésére szá-
mít az ipari park és az ön-
kormányzat vezetése. ��

Látogatás
az ipari
parkban

A mérnöki kamara Sopronban

Nagyszerû ultrahangos
diagnosztikai módszerek

Huszonegyedik alkalommal adott otthont Sopron a
nemzetközi részvétellel zajló, közel hatszáz radiológus és

nagyszámú szakmai cég részvételével megrendezett, a
gyógyászatban használatos modern képalkotó eljárásokkal

foglalkozó ultrahang napoknak.

Nagyszerû ultrahangos
diagnosztikai módszerek

FOTÓ: PLUZSIK
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A természet- és környe-
zetvédelem mellett az

épített környezetben is
minél nagyobb zöldfelüle-
tek létrehozása szükséges

ahhoz, hogy a fenntartható
fejlôdést veszélyeztetô
hatások ellensúlyozása

megtörténjen.

Elsô alkalommal rendez-
tek Sopronban országos ker-
tészeti ankétot. 

– Elengedhetetlenül szük-
séges, hogy fokozottabb gon-
dot fordítsunk a környezetvé-
delemre – mondta köszöntô-
jében dr. Simon István. Az al-
polgármester rövid történe-
ti áttekintésben szólt a je-
lenkorra jellemzô környeze-
ti állapotokról, amelyek ki-

alakulásához számos tényezô
között az utóbbi 150 év né-
pességnövekedése, az ipari
forradalommal együttjáró
nyersanyag-felhasználás, a
természeti erôforrások foko-
zottabb kihasználása, más-
részrôl a keletkezô hulladék-
mennyiség, a levegô, a víz, a
föld fokozottabb igénybevé-
tele és szennyezése is hozzá-
járult. ��

A felújított
Deák tér

Átadták a megújult Deák
teret. Az eseményen,
amelyen a megjelent

soproniakkal együtt jelen
volt Abdai Géza, Havas

András, dr. Simon István
alpolgármester, dr. Fodor

Tamás mondott köszöntôt.

A polgármester megkö-
szönte a Deák tér lakóinak,
hogy türelemmel viselték a
felújítási munkálatokkal
együtt járó kellemetlensége-
ket. Külön megköszönte a tér-
rekonstrukció megvalósítá-
sát elôsegítôk munkáját. A
városvezetés igyekezett
mindazokat az eredeti terv-
hez képest kért változtatáso-
kat véghez vinni, amelyek egy
szebb, egy jobb, megújult
Deák teret eredményeztek,
annak ellenére, hogy ebben
egy megörökölt helyzethez
kellett alkalmazkodnia. El-
sôsorban a város érdeke volt
mindeneknél elôbbvaló –
hangsúlyozta a polgármester.
– Örököltük a beruházást,
annak minden jogi kötöttsé-
gével. Ezért a civil szerveze-
tek minden jobbító ötletét
nem mind lehetett megvaló-
sítani, de reméljük, hogy a
jelenlegi tér az itt élôk és az
ide látogatók igényeit kielé-
gíti majd – fogalmazott Sop-
ron polgármestere. ��

Idôsek 
világnapja

A Napsugár Nyugdíjas
Egyesület idôsek világnapi

rendezvényt tartott,
melyen részt vett dr. Fodor

Tamás polgármester. 

– Mindazok, akik egész
életükben helytálltak, dol-
goztak, összetartották a csa-
ládot, felnevelték a gyerme-
keiket és vigyáznak unokáik-
ra, akik egy életen át tisz-
tességet, becsületet, szorgal-
mat örökítettek át az utánuk
jövôknek, nem egyetlen nap-
nyi ünneplést érdemelnek.
Rájuk az év minden napján
oda kellene figyelni, hálá-
val és szeretettel törôdni
velük – mondta köszöntôjé-
ben dr. Fodor Tamás polgár-
mester az rendezvényen. ��

A Gyôrben, Sopronban,
Tatán egyidejûleg zajló ren-
dezvénysorozat keretében
középiskolások és egyetemis-
ták nyújtottak segítô kezet rá-
szorulóknak, végeztek el kö-
zösen olyan munkát, amellyel
a közösségek életét tették

szebbé, jobbá, könnyebbé:
ilyen volt Sopronban az Er-
zsébet kert rendezése, a Tó-
malom utcai gyermekotthon-
ba való látogatás vagy a nyug-
díjasotthonokban bemutatott
mûsoruk. 

– Szükség van arra, hogy a

fiatalok megéljék az eleset-
tekkel való törôdés felelôs-
ségét, a szolidaritás érzését –
mondta Firtl Mátyás a Tóma-
lom utcai gyermekotthonban.
Abdai Géza alpolgármester a
tízparancsolatot idézte: ,,Sze-
resd felebarátodat, mint ön-
magadat”. Ennek a szeretet-
nek kellene természetesnek
lennie és érvényesülnie a
mindennapokban. – A fiata-
lok megtapasztalhatják, hogy
milyen érzés segíteni, törôd-
ni embertársaikkal – mondta
Pápai Lajos megyéspüspök.
Dr. Fodor Tamás polgármester
szintén az elesettek iránti fi-
gyelem, a segítségnyújtás fon-
tosságát hangsúlyozta, amely
az egész társadalom köteles-
sége lenne.

Kovács Dávid szervezô el-
mondta: mindhárom város-
ban sikeres volt a „72 óra
kompromisszumok nélkül”
elnevezésû akció.

T. É.

72 óra a törôdés jegyében72 óra a törôdés jegyében

Kertészeti ankét

Mintegy kettôszázmillió fo-
rintot költöttek az MKB-
sportaréna korszerûsítésére.
A beruházást az önkormány-
zat nyolcvanmillió forinttal
támogatta. A nagyteremben
610 négyzetméternyi parket-
taborítást cseréltek korsze-
rû padlóburkolatra – mondta
Török Zoltán ügyvezetô igaz-
gató. ��

Új burkolat

„Lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak,
mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el” –

idézte Márait a jótékonysági rendezvénysorozat megnyitó-
ján Firtl Mátyás országgyûlési képviselô, aki kiemelte a

segítségnyújtásban a példamutatás fontosságát és erejét.
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– Sors-
döntô vá-

laszúthoz
érkeztünk –

kezdte felszóla-
lását október

24-én dr. Molnár
Ágnes a parla-

mentben. – Tavaly
kezdôdött el a Gyur-

c s á n y - k o r m á n y
ámokfutása az
egészségügyben:

bezárt kórházi osz-
tályok, egyre hosz-
szabb várólisták, vi-
zitdíj, kórházi napi-
díj, járulékemelés.
De mindez csak a kez-
det volt: az igazi for-
dulóponthoz most ér-

keztünk el. Tíz éve a
Horn-kormány megrefor-
málta a nyugdíjrend-
szert, megjelentek a kö-
telezô magánnyugdíj-
pénztárak. Azóta kide-
rült, hogy érdemi ver-
seny nincs a pénztárak
között, magas a mûkö-

dési költség, és a közeljövô-
ben nyugdíjba vonuló ma-
gánnyugdíjpénztári tagok ke-
vesebbet kapnak, mint az ál-
lami elsô pillérben maradt
járulékfizetôk. 

A kérdés az: hogy a ma-
gánnyugdíjjal kapcsolatos ta-
pasztalataink birtokában
most a költségvetés másik al-
rendszerét, az egészségügyi
kasszát is átengedjük-e a ma-
gánpénztáraknak. A szakmi-
niszter csapata barkácsolt
gyorsan egy menetrendet és
egy törvénytervezetet. 

A társadalombiztosítási

rendszereket elméletileg és
a gyakorlati tapasztalatok
alapján sem lehet üzleti ala-
pon úgy mûködtetni, hogy
azzal mindenki jól járjon. A
magas színvonalú, könnyen
hozzáférhetô ellátás ugyan-
is sok pénzbe kerül. Az a biz-
tosító, amelyik az ellátás mi-
nôségének emelésével, illet-
ve a hozzáférés javításával
próbál meg ügyfeleket tobo-
rozni, elsôsorban azokat
nyeri meg magának, akik ko-
moly betegek. Az ô ellátásuk
viszont sok pénzbe kerül,
jóval többe, mint amennyit
ezekért a biztosítottakért a
pénztár várhatóan kap a köz-
ponti alapból. Ez azt jelenti,
hogy a betegek szempontjá-
ból legjobban mûködô pénz-
tár megy majd legelôször
tönkre! Ez a társadalombizto-
sítás kereteibe erôltetett nye-
reségérdekelt egészségbizto-
sítás paradoxona! Az üzleti
érdek a betegek megnyerése
helyett azt diktálja, hogy a
verseny az egészségesekért,
illetve a csak alkalomszerû-
en beteg emberekért folyjon.
Az ôutánuk fizetett díjjal
szemben nem vagy csak mini-
mális kiadás áll. Az igazán
betegek egy ilyen rendszer-
ben csak terhet, veszteséget
jelentenek. Mindezt a tapasz-
talt biztosítói képviselôk va-
lószínûleg már felismerték:
választaniuk kell, hogy vagy
a pénzügyi eredményüket te-
szik kockára, vagy pedig jó
hírnevüket. 

Múlt héten megjelent az
egészségügyi minisztérium
honlapján egy törvényterve-

zetnek nevezett iromány,
melynek fejlécébôl megtud-
juk, hogy ugyan nem tükrözi
a kormány álláspontját, de
azért az igazságügyi és rendé-
szeti tárca is társelôterjesztô-
je. A törvénytervezetbôl hiá-
nyoznak a más jogszabályok
megalkotásához szükséges
felhatalmazó rendelkezések,
a 174 paragrafusnyi jogsza-
bály  131 alkalommal hivatko-
zik még nem létezô külön jog-
szabályokra. Meglepô, hogy
az SZDSZ biztosítókról be-
szél, a tervezet pénztárakról,
valójá-
ban a
pénztárak
ellátásszerve-
zôk, holott a
biztosítók képvi-
selôi kijelentették,
hogy az ellátásszerve-
zéshez nem értenek.

A tervek szerint pénz-
tár 20 millió forint jegy-
zett tôkével alapítható,
ami a feladathoz képest
értékelhetetlenül kevés
összeg. A saját tôke mini-
mális szintje 3 milliárd fo-
rint, melyet az elsô év végé-
re kell biztosítani. Ha ököl-
szabályként azt mondjuk,
hogy 1500 milliárdos az eü-
kassza, a kormánypártok sze-
rint végül 8–10 pénztár lesz
az összeolvadások után,
naponta pénztáranként
0,4 millárd forint köl-
tés várható, tehát a
pénztár minimális tô-
kéje egy heti mûködés fi-
nanszírozására elegendô. Mi
lesz, ha a pénztárak késve
kapják meg a fejkvótájukat?

Volt már olyan, hogy a pénz-
ügyminiszter visszatartott áfa
és egyéb bevételeket. Lehet-
séges, hogy az ellátásbizton-
ság már nem követelmény,
érdektelen a kormánypártok
számára? Természetesen a
kormány hallgat arról, hogy
mekkora részét kívánják fi-
nanszírozni a pénztárak tény-
leges ellátási költségeinek.
Alapos a gyanú, hogy az intéz-
mények finanszírozása nem
fog javulni. 

Szólni kell a modellváltás
társadalmi hatásairól is. A
profitorientált biztosítós mo-
dell bevezetésével szociális
tragédia következik be Ma-
gyarországon. Az egyenlôt-
lenségek csak felerôsödnek,
ugyanakkor a magántársasá-
gok nyereségét az emberek
járulékából fogják fedezni,
az egészségügyi alapcsomag
tartalma évrôl évre csökken-
ni fog, a járulékfizetôk több
pénzért fognak kevesebbet
kapni. Hosszú távon mindez
a teljes egészségügyi ellátó
rendszer kiárusítását, az in-
tézményi hálózat visszamet-
szését, azaz kórházbezárá-

sokat jelent, ami elfogad-
hatatlan. Mindent el kell
követni annak érdeké-
ben, hogy megmarad-
jon a biztonságos be-
tegellátás és a nem-
zeti kockázatközös-
ségen alapuló egy-
séges biztosítási
rendszer. ��

A „több pénzért kevesebb szolgáltatást” elvének
érvényesülése jellemzi a kormány úgynevezett re-

formtevékenységét – összegezte véleményét parla-
menti felszólalásában dr. Molnár Ágnes 
szakpolitikus, országgyûlési képviselô. 

Több pénzért kevesebbetTöbb pénzért kevesebbet
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A magyarországi rekord
beállítása után készülnek az
anyagok (fotók, CD-k, DVD-k,

írásos jelentés), hogy
Londonban is bejegyezzék a
soproni Guinness-rekordot. 

Október 15-én a Fô téren a
megye óvodásaiból, kisiskolá-
saiból alakult – 2200 fôs –
gyermekkórus éneke felke-
rül a Télkergetô címû CD-re.
Ilyen még nem volt Magyar-
országon és a világon sem. A
siker részesei azok a cégek
és vállalkozók is, amelyek és

akik az elsô szóra csatla-
koztak felhívásunkhoz

és segítettek a Fô
téri rendezvény

sikeres le-
bonyolí-

t á -

sában. A támogatók közül a
legtöbbet a soproni önkor-
mányzat és a GYSEV tett, ma-
gukénak érezve Guinness-re-
kordkísérletet.

Miközben a Kisalföld sop-
roni szerkesztôsége mindent
elkövet, hogy a rekordot a Gu-
inness Kiadó is elismerje –
erre nagy valószínûséggel sor
kerül, hiszen az ô elôírásaik
szerint történt a kísérlet –,
addig javában tart a Sarkady
Sándor megzenésített verse-
ibôl készülô CD stúdiómun-
kálata. A lemez legkésôbb
december elejére elkészül. 

– A munkálatok jó ütem-
ben, az elôre eltervezettek
szerint zajlanak – tudtuk meg
T. Horváth József zeneszerzô-
tôl. – Szerencsére nagyon jó
minôségben sikerült rögzíte-
ni a Fô téren elhangzott da-
lokat, a Hóembert, a Kapu-
várt és az Újévi köszöntôt.

Igazán elbájolóak

a picik által
felmondott
versek is, így
nincs semmi
a k a d á l y a ,
hogy egy va-
lóban érté-
kes, a kor-
társ iro-
d a l m a t
és zenét
n é p -
sze -
rûsí-
tô, a
gye-
rekek, a pedagógusok és a
szülôk által is kedvelt lemez
készüljön. 

A CD anyaga hamarosan
Salzburgba kerül, ugyanis itt
készül a lemez. A Sony stúdi-
ója garancia a minôségre,
mert Európa egyik legjobb
és legismertebb hangrögzítô
üzeme. Ausztriában ké-
szül a bo-

rító is. A lemez bemutató
koncertjére is megtörténtek
az elôkészületek. 

Erre várhatóan a Liszt Fe-
renc Konferencia- és Kultu-
rális Központban kerül sor. A
nagyszabású eseményre a
Kisalföld szerkesztôsége min-
den közremûködôt szeretet-

tel vár. ��

2200 gyermek énekelt
együtt a soproni Fô téren

GUINNESS-REKORDKÍSÉRLET – DECEMBERRE ELKÉSZÜL A TÉLKERGETÔ CÍMÛ CD

2200 gyermek énekelt
együtt a soproni Fô téren

FOTÓK: MAGASI



Kóczán Zoltán, a Szabad-
demokraták Szövetségének
jelenleg egyetlen képviselô-
je 1989 óta van jelen Sopron
közéletében. A Szabad Kez-
deményezések Hálózata és a
Páneurópai Piknik szervezô-
bizottságának volt tagja. A
képviselô az SZDSZ alapító
tagjaként aktívan részt vett
a rendszerváltásban.

– 1990 óta minden ciklus-
ban tagja lettem a képviselô-
testületnek, két alkalommal
a városfejlesztési bizottság
tagja, illetve elnöke is vol-
tam – mondja Kóczán Zoltán,

aki kétdiplomás mérnökként
immár több évtizede tevé-
kenykedik szakmájában.
1978-tól a Gyôr-Sopron me-
gyei Állami Építôipari Válla-
latnál dolgozott, 1982-tôl a
Dunántúli Vízügyi Építô Vál-
lalatnál volt vezetô beosztás-
ban a cég megszûnéséig. 1997
óta pedig a magánszférában
dolgozik, építômérnök-vál-
lalkozóként a Kóczán és
Társa Kkt. Mérnöki Iroda ve-
zetôje. 

– A „kormányoldalon” töl-
tött ciklus alatt szívügyem
volt a Jereván-lakótelep mö-

götti záportározó és jóléti tó
megvalósítása, ennek az elô-
készítésben is aktívan részt
vállaltam – teszi hozzá a kép-
viselô. – Továbbra is kitartok
a megvalósítás mellett, hi-
szen itt a soproniak számára
egy olyan tó létesülne, ahol
horgászni, csónakázni is le-
hetne.

Kóczán Zoltán minden-
napjainak nagy részét leköti
a vállalkozása és képviselôi
munkája. Ha mégis van egy-
két szabad órája, szívesen
olvas vagy kertészkedik. 
– Nagyon szeretem a növé-
nyeket, különös kedvenceim
a vörös tölgyek, amibôl töb-
bet magam is ültettem már a
kertben. Ez a fa káprázatos
színekben pompázik ilyen-
kor az ôszi hónapokban, én
pedig szívesen üldögélek a

közelében. Ha tehetem, ku-
tyámmal a környezô erdôkbe
is kimegyek, ahol szeretek
nagy sétákat tenni. Sokaknak
a tavasz vagy a nyár a ked-
venc évszaka, én ebbôl a
szempontból kilógok a sor-
ból. Én az ôszt szeretem a
legjobban a maga színeivel,
illataival, harmóniájával.
Kapcsolatban élek, két saját
és egy nevelt gyermekem
van, mindhármójukkal na-
gyon jó a kapcsolatom. ��
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A rendszerváltás óta minden ciklusban bejutott az SZDSZ
színeiben a soproni közgyûlésbe Kóczán Zoltán. Az építô-

mérnök szabadidejében szívesen olvas vagy kertészkedik. A
képviselôt a Páneurópai Piknik egyik szervezôjeként is

ismerhetik a soproniak.

A soproni testület 
legrégebbi képviselôje

Kóczán Zoltán

Kóczán Zoltán 1956. novem-
ber 20-án született Hegykôn.
Az érettségit követôen az Ybl
Miklós Építôipari Mûszaki Fô-
iskola mélyépítô szakán diplo-
mázott, késôbb a Budapesti
Mûszaki Egyetem szerkezeté-
pítô szakán egyetemi okleve-
let is szerzett.

FOTÓ: MAGASI



Igazgatóhelyettesi teen-
dôk, közgyûlés, bizottsági
ülés, szerkesztôi munka…
Summa summárum: két „Sas-
sos” röpte között sikerült idôt
szakítani az interjúra.

– Az úgynevezett rendszer-
váltás óta szinte végig a vá-
rosatyák között ül. Változott a
munka-hangulat az elmúlt 17
évben?

– Ó, a kezdeti idôszak
maga volt a hôskor. Ezt párt-
hovatartozástól függetlenül
mindannyian állítjuk, akik
akkor bekerültünk testület-
be. Minden elôzmény nélkül
jött létre az önkormányzati-
ság, magunkra hagyatkozva
kellett kitalálnunk, milyen
bizottságok alakuljanak, ho-
gyan mûködjön a közgyûlés.
A józan eszünk szerint kel-
lett döntenünk, hiszen az ön-
kormányzati törvény csak ke-
reteket rögzített. Mindennek
a mûködését meg kellett ta-
pasztalni. Ezért hetente ülé-
seztünk, sôt, gyakran hetente
többször is. Vitt minket a lel-
kesedés, tele voltunk illúzi-
ókkal. A szabadság, az önkor-
mányzatiság szinte misztikus
fogalom volt még akkoriban.

– Múlt idôben fogalmaz…
Ez azóta eltûnt?

– Javarészt igen. Olyan po-
litikai és gazdasági történé-
sek sorozata ment végbe,
amik elhervasztották az illú-
zióinkat. Akkor tényleg lehe-
tett álmodozni. Persze olyan
álmokat szôttünk, amiknek
volt realitása. Ilyen volt az
önálló soproni színház meg-
alapítása is. A szabadság ren-
geteg ajtót nyitott ki, csak azt
nem lehetett tudni, hogy me-
lyik ajtó mögött mi van.

– Feladatoknak most sincs
híján. A képviselôi elfoglalt-
ság mellett hogyan lehet ta-
nítani és helyettes igazgató-
ként az iskolavezetésben is
részt venni?

– Idônként nem könnyû,
hiszen sok helyütt meg kell
felelni, így állandóan futok
a dolgok után. Nemcsak a
képviselôi és az iskolai
munka köt le, hanem sok
egyéb más is. Persze, alapve-
tôen pedagógus vagyok, ha-
sonlóképpen a szüleimhez.
Gyermekkoromban teljesen
a könyvek bûvöletében él-
tünk: a mai diákok számára
felfoghatatlan mennyiségû
könyvet olvastunk el. 

– Soproni, bár nem itt szü-
letett.

– A gyermekkoromat Fer-

tôdön töltöttem, nyaraimat
pedig nagyszüleimnél, Egye-
den. A gondolkodásomat ille-
tôen „városban élô falusi”
vagyok ma is. Kisdiákként ke-
rültem Sopronba, a Széche-
nyi Gimnáziumba, s attól
kezdve kisebb megszakítá-
sokkal itt élek – idestova
negyven esztendeje. Laktam,
dolgoztam máshol is, de ez
az én léptékem. Ez egy élhe-
tô, „emberszabású” város. 

– Magyar szakos, folyóira-
tot is szerkeszt; volt „íróde-
ák” is?

– Hacsak a fôiskolai diák-
újság szerkesztését nem szá-
mítjuk ide… Tizenegy éve, az
akkori illúziókon föllelkesed-
ve egy barátom hívott, hogy

indítani kell egy soproni iro-
dalmi-mûvészeti folyóiratot.
Én akkor kapásból nemet
mondtam, hiszen úgy érez-
tem, nincs mögötte elég erô,
pénz. Mégis, kísérletként el-
indítottuk: ez lett a VÁRhely.
Egy ideje Sarkady Sándorral
csináljuk, nem akarjuk vesz-
ni hagyni a megteremtett
szellemi értéket. 

– Hogy viseli a család az
életvitelét?

– Most, hogy már a gyer-
mekeim felnôttek – az egyik
25, a másik 21 éves –, bizo-
nyos tekintetben könnyebb
szülônek lenni, hiszen meg-
szûntek az ezzel kapcsolatos
napi teendôk. A feleségem
végtelenül toleráns, segít
mindenben, a munkámban
is, ha kell. Szerencsére
benne minden megvan, ami
belôlem hiányzik… –fg–
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A Vas-Villás

1988-tól, az iskola alapításától dolgozom itt - beszél munkahelyé-
rôl Sass László. - Elôtte voltam kollégiumi nevelôtanár, majd az ak-
kori „403-as”-ban magyart tanítottam és diákszínpadot vezettem.
Azok az évek meghatározóak az életemben. Alapító tantestületi tagja
vagyok a Vas-Villá’-nak, s büszkén mondom, hogy ez az iskola új
színt hozott a városba. Kiállításaival, hangversenyeivel, a legkü-
lönbözôbb rendezvényeivel elsôként nyitotta ki a kapuit a város elôtt.

Nem könnyû feladat
interjúra bírni Sass Lászlót, 

a Fidesz önkormányzati
képviselôjét. Városatya 

és tanárember, mégis
ódzkodik a nyilvá-

nos szerepléstôl.
S pláne nehe-

zen szakít 
idôt zsúfolt

napjaiból a
beszélge-

tésre... 

A könyvek bûvöletében
FOTÓ: MAGASI



10 �� Soproni KÖZÉLET

– Elôször is a hidegebb
idôjárás beálltakor ellenô-
rizzük a hûtôvizet! Bármelyik
szervizben vagy benzinkút-
nál bemérik, hogy van-e fagy-
álló a rendszerben, s hogy az
milyen hideget tud átvészel-
ni. A régebbi autóknál a lég-
szûrônél lévô kart téli állás-

ba kell kapcsolni. Az akku-
mulátor ellenôrzése sok bosz-
szúságtól kímélhet meg. 

Hidegben több energiát
emészt fel az indítózás, va-
gyis egy gyenge akkumulátor
miatt az út szélén is marad-
hatunk. Ha nem zárt techno-
lógiájú akkumulátort hasz-

nálunk – azaz a telep tetején
lecsavarható kupakok van-
nak –, akkor ellenôrizhetjük,
hogy a lamellákat ellepi-e a
víz. Szükség esetén desztil-
lált vízzel pótolhatjuk a hi-
ányt. Az üzletekben a 220 vol-
tos hálózatról mûködtethetô
akkumulátortöltôk kaphatók,
amelyek életet lehelhetnek a
készülékbe. Sokszor azonban
már ezzel sem lehet segíteni,
új akkumulátort kell venni.
Vásárlás elôtt mindig elle-
nôrizzük, hogy az adott autó-
típushoz milyen telepet ír
elô a gyár.

Fontos még ezeken kívül
az akkumulátorsarkok tisztí-
tása. Apróságnak tûnik, de
szükséges ellenôrizni az ab-
lakmosó mûködését, az ab-
laktörlôlapátok állapotát, a
fûtôrendszert, a ködlámpá-
kat. Sôt, az ékszíj feszességé-
nek vizsgálata is elengedhe-
tetlen. 

Hasznos, ha az autós télen
jégoldóspray-t tesz táskájá-
ba, kocsijában pedig van jég-
kaparó. Érdemes felkészül-
ni az elakadásra, árokba csú-
szásra is: az elôírás szerint
legyen a csomagtartóban von-
tatókötél, esetleg bikázó
kábel is. Nem árt a kesztyû és
a meleg takaró sem! A hó-
lánc feltevését pedig még a
szezon kezdete elôtt gyako-
roljuk, hogy a bajban már ne
szoruljunk segítségre.

K. Z.

Téli gumi

Külön érdemes szólni a téli
gumik felszereltetésérôl. Hét
fok alatt a tapadási tényezôk
már sokat romlanak. A gumi
anyaga megmerevedik, a
fékút pedig megnövekszik.
Megcsúszhat az autó. Éppen
ezért a téli gumi cseréjére már
november elejétôl szükség
lehet. November és április kö-
zött akkor is érdemes ilyen gu-
mikkal közlekedni, ha hó és
jég nem borítja az utakat. A
szakipari mûhelyek több he-
lyen is vállalkoznak a nyári ab-
roncsok télire cserélésére Sop-
ronban. A jó állapotú gumiab-
roncs futófelületének profil-
mélysége legalább négy mil-
liméter. Különösen a legújabb
fajta autógumiknál azonban
vigyázni kell arra is, hogy leg-
alább 250-400 kilométeres
bejáratást igényelnek, ahhoz
hogy tapadófelületük megfe-
lelô durva legyen.

A zöldhulladékot elôzetes
bejelentés alapján novem-
ber elsejétôl szállítják el

Sopronban. A falevél és kerti
hulladék a Harkai úti tele-
pen ingyenesen elhelyezhetô.

A kukák mellé zsákokban ki-
helyezett kerti zöldhulladé-
kot, levelet, faágakat kedden-
ként elszállítják. A szolgál-
tatás idén is ingyenes, de
ennek feltétele, hogy a hulla-
dékgazdálkodási kft.-hez elô-

zetesen telefonon jelentsék
be a házszámot. 

A Harkai úti telepen mû-
ködô komposztálóban szer-
dától vasárnapig 10 és 18 óra
között fogadják a lakossági
zöldhulladékot. ��

Indul a zöldjárat

A SZAKÉRTÔ TANÁCSAI AUTÓSOKNAK

Felkészülés a jégre

Bár a meteorológusok hosszú távon ezúttal is enyhe telet
jósolnak, a gépjármûvek felkészítése a szezonra éppoly

idôszerû, mint az elôzô évek bármelyikében. Sôt, a hirtelen
útfelület-lefagyások, az átmeneti havazások akár veszélye-

sebbek is lehetnek, mint máskor. Völgyes István, 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság soproni munkatársa hasznos

tanácsokkal látta el olvasóinkat.



A XI. Erdôk Hete országos
rendezvénysorozat kiemelt

témájának az erdészeti
erdei iskolák az erdei

szemét megszüntetésének
ügyét teszik a középpontba. 

Évente több mint 100 mil-
lió forintra rúg az erdei sze-
mét felszámolásának költsé-
ge. Amennyiben a szemetet
nem hagyjuk kint az erdôben,
és nem szükséges külön gép-
jármûvekkel összegyûjteni,
hasznosíthatjuk, energiát ta-
karíthatunk meg és szolgál-
tathatunk. Vidd magaddal a
szemetedet és energiát taka-
rítasz meg! – üzenik az erdé-
szek, akik az erdô gondozója-
ként sokat fáradoznak az
erdôk megújításáért
és tisztán tartásá-
ért. Ez az akció
nem a szemét
összeszedésé-
rôl szól most!
Az üzenetet
egy ragasztós
matrica segítsé-
gével juttatják el

az erdészeti erdei iskolákba,
és kérik a gyerekeket, hogy az
erdei szemétgyûjtôkre ra-
gasszák fel. Ezzel hívják fel a
turisták figyelmét az erdei
szemetelés felszámolására.
Amennyiben le is fényképe-
zik digitális módszerrel (fény-
képezôgép, telefon), hogy va-
lóban kiragasztásra került a
matrica, és átadják az erdé-
szeti erdei iskolának a képet,
közlik azt a www.oee.hu
vagy a www.allamerdeszet.hu
honlapokon. A végsô cél,
hogy az erdôbôl – a nagyobb
kirándulóhelyek kivételével
– az erdei szeméttárolókat is
felszámolják. 

Szemétnek nincs helye az
erdôben, sem tárolóban, sem
anélkül! Amennyiben továb-

bi információra van
szüksége, keresse

fel a fenti hon-
lapokat vagy
forduljon bi-
z a l o m m a l
Ormos Balázs-
hoz a 30/ 919-

3296-os tele-
fonszámon. ��  

Vidd magaddal 
a szemetedet! Tél elôtt

„Hervad már ligetünk, díszei hullanak”. De mit tegyünk a „tar-
lott bokrai közt” zörgô sárga levéllel, ha azt szeretnénk, hogy
környezetünk legkevésbé károsodjék? Semmiképp se égessük
el! Válasszuk valamelyik komposztálótechnikát! Aki viszont nem
ragaszkodik a golfpályák szigorú recept szerint kezelt pázsit-
jához hasonlító növényi szônyegekhez, az fûnyíróval aprítsa
fel, és hagyja helyben lebomlani. Ez a természetes gyepekben
ajánlott, ahol a társulás összetétele a helyi „mikroökológiai”
körülményekhez igazodik. Az ilyen gyepekben néha még
virág is képes díszleni. Újabban azonban az avarszônyeg is meg-
tûrt jelenség a kertben a maga természetességével. A no-
vember a fagyok beköszöntének a hónapja, amikor érdemes
felkészülnünk a síkos járófelületekre. Mit tesz ilyenkor a gon-
dos gazda? Idejében beszerzi a sót. Természetesen ez nem
konyhasó, amely szikesít, hanem a kevésbé káros magnézi-
um-klorid, amelyet homokkal keverve alkalmazunk. Ajánla-
tos ezt a sót a másnapra elôrejelzett hó vagy ónos esô alá szór-
ni, mert így jóval hatásosabb, és nagyobb az esélyünk arra, hogy
ne késsünk el a munkából. A kertben érdemesebb nitrogén
mûtrágyát használni a járdán. Ez a talajba jutva annak táp-
anyagbázisát gazdagítja. Jól érdesít a kôzúzalék is, amely ösz-
szesöpörve újra használható és természetes anyag.

Dr. Vig Péter

Idén harmadik alkalom-
mal került megrendezésre

Sopron város ifjúsági
táborában a gesztenye és

méz napja. 

Az esôs, hideg idôjárás el-
lenére mintegy 200 gyermek
élvezhette a különbözô hely-
színek kínálatát. Három hiva-
tásos méhész hozta el méh-
családjai szorgalmas munká-
jának gyümölcsét, a mézet.
Nemcsak látni, de kóstolni

is lehetett a különlegessége-
ket. A méhészek lelkesen be-
széltek hûséges munkatársa-
ikról. Megtudtuk, hogy akác-
virágzás idején sok méhecs-
ke a szó szoros értelmében
„halálra dolgozza” magát, és
bizony szükség van a folya-
matos fiasításra. Hallhattunk
arról is, hogy méhek nélkül
négy év leforgása alatt meg-
szûnne az élet a földön.  Szá-
molatlanul ehetett mindenki
sült gesztenyét és ihatott a
forró gyümölcsteákból. Az ét-

kezés csúcspontja a geszte-
nyés palacsinta volt. A test
örömeinél azonban látható-
lag a szellem, a lélek örömei
jobban vonzották a fiatalo-
kat. A madarakról szóló dia-
vetítés rendezôje a gyerme-
kekkel együtt örült egy-egy
madár felismerésének,
végül a „felsô tago-
zatos biológia
óra” minden
k o r o s z t á l y
s z á m á r a
elérhetô-

en közvetítette az ismerete-
ket és maradandó élményt
jelentett.  Ámuló tekintetek,
boldogságtól sugárzó figye-
lem övezte a mézeskalács-há-
zikók készítôjét, aki az ott-
hon megsütött házelemeket a
gyermekek szeme elôtt ra-
gasztotta össze és díszítette
fel cukormázzal. 

Dr. Varga Mária

A gesztenye és méz napja

2007. november �� 11
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„A forradalom
tisztasága”

1956. október 23-ra
emlékezünk, a magyar

nemzet szent forradalmára
és szabadságharcára. Egyben

emlékeznünk kell a harma-
dik köztársaság kikiáltásá-

nak 18. évfordulójára is. 

A hûségnek és a szabad-
ságnak Sopronban történel-
mi hagyománya van, gondol-
junk csak 1277-re, 1921-re és
1989-re. Ebbe a sorba illesz-
kedik 1956, amikor is a város-
ban az egyetemisták, fôiskolá-
sok és a lakosság példaérté-
kûen mûködtek együtt a for-
radalom megvalósításában. 

Mit üzen ma nekünk 1956? 
A legfontosabbat, a forra-

dalom tisztaságát. 

A forradalomnak azt a tisz-
taságát, amelyet a Kádár-re-
zsim 33 éven át elhallgatott,
elhazudott, meggyalázott. És
még ma is folyik az öntudat-
ra ébredés. 

Tiszteletre és csodálatra
méltó az, amit az akkori sza-
badságra vágyó ifjúság képvi-
selt. Ãszintén és bátran hittek
abban, hogy a szabadság esz-
méje, a demokratikus átala-
kulás, a nemzeti függetlenség
és egy emberibb kor követ-
kezhet a mérhetetlen diktatú-
ra után. Hôseink a lánglelkû
ifjúság voltak: az egyetemis-
ták, a gimnazisták, az iskolá-
sok, az ifjú munkások, az ér-
telmiségiek, a katonák és
mindazok, akiket a történel-
mi pillanat megérintett, és
helyt tudtak állni. Vigyáztak
mindenre és egymásra, mert
akkor a nemzet többsége
egyet akart: független, sza-
bad, demokratikus országot. 

A kis Magyarország világ-
történelmet írt, mert két
hétre lerázta a diktatúra lán-
cait és példát mutatott a világ
nemzeteinek. 

Nagy árat fizetett ezért az
ország: mint tudjuk, 23.000 el-
ítélt, 400 kivégzés, 18.000 in-
ternált és 200.000 kényszerû-
ségbôl emigrált. De a nagy ál-
dozat nem volt felesleges,
mert a szovjet kommunizmus
ekkor roppant meg elôször.
1956-nak köszönhetjük, hogy
lett demokratikus átalakulás
1989-ben. Bizton állíthatjuk,
hogy 1956 nem volt hiábavaló!

Sokan a forradalmárok
közül már elmentek. 

Nekünk, örökösöknek, kik
itt maradtunk, erkölcsi köte-
lességünk, hogy megôrizzük
1956 forradalmának emlékét
és termékenyítô szellemét. 

Mert, ha elvész egy nem-
zet történelme, elvész a nem-
zet is. ��

1956 áldozata nem volt hiábavaló
1956 hôseire emlé-

kezett Sopron. Gyer-
tyákkal, virágokkal,
csendes fôhajtással

idézték meg a forra-
dalom nagyjait. 

Az ünnep szónokai 
– dr. Fodor Tamás

polgármester és Firtl
Mátyás országgyûlési

képviselô – a forra-
dalom tisztaságát és

az emberi lélekben
élô igazság erejét

emelték ki beszéde-
ikben, amelyeknek

szerkesztett változa-
tát olvashatják. 

FOTÓ: MAGASI DÁVID ÉS NÉMETH PÉTER
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FIRTL MÁTYÁS: ’56
FORRADALMÁRAI AZ
IGAZSÁG ÉS A SZABAD-
SÁG OLDALÁN 
MÁR A MI NEVÜNKBEN
IS FÖLMONDTÁK A
MEFISZTÓI ALKUT

– Sopron elsôsorban az
egyetemi ifjúságnak köszön-
hetôen 1956-ban igent mon-
dott a szabadságra. Tette ezt
a nemzetért és nem a nem-
zet ellen. Sopron igent mon-
dott az új életre, de nem ol-
tott ki életet, igent mondott
igazságra, de nem az öncélú
igazság-érvényesítésre. Ezért
igent mondott az összefogás-
ra, úgy, hogy – minden szer-
vezkedés, szobor- és vörös-
csillag-eltávolítás ellenére –
a helyi rendôrség és határôr-

ség teljesen azonosult az ifjú-
ság követeléseivel és átállt a
forradalom oldalára. Bebi-
zonyította, hogy ha kell, lehet
forradalmat csinálni, de azt
is, hogy az igazság és a sza-
badságszeretet, a megfontolt-
ság és a közösség erejével az
erôszakon is úrrá lehet lenni.
Az az ország, amely 1956-ban
nem tûrte, hogy hazugságra
épített világot kényszerít rá a
hatalom, 51 év után sem tûr-
heti a hazugságot. Mert mi
semmilyen mefisztói alkunak

nem voltunk, és ma sem le-
szünk társszerzôdôi. 1956
erre kötelez. Sopron forra-
dalmárai nem ismertek
alkut, de nemzeti és emberi
méltóságuk tudatában ren-
det tudtak teremteni és tarta-
ni, mert úgy döntöttek, és ha-
tározottan cselekedtek. Mi
sem hagyhatjuk, hogy a szoci-
ális és erkölcsi válság érezhe-
tôen épülô falai közé szorít-
sanak, mert ’56 forradalmárai
az igazság és a szabadság ol-
dalán a mi nevünkben is föl-
mondták a mi felhatalmazá-
sunk nélkül, a nép felhatal-

mazása nélkül a mások által
megkötött mefisztói alkut.
1956-ban a beismert hazug-
ság így hangzott: ,,Hazudtunk
reggel, hazudtunk este, ha-
zudtunk minden hullámhosz-
szon”. Most pedig így: ,,Ha-
zudtunk reggel, éjjel, meg
este”. A hazugságnak nincse-
nek fokozatai, de vannak min-
dennapjainkra ható követ-
kezményei. Büszkék lehe-
tünk arra, vegyünk példát
arról, ahogyan Sopronnak di-
ákságával együtt 1956-ban
volt ereje, akarata és bölcses-
sége méltósággal véghezvin-
ni az új világba való átlépést.
,,Jó szerencsét a további
harchoz, munkához, építés-
hez. Jó szerencsét a gyôze-
lemhez!” – írta Peéry Rezsô a
diákoknak: Isten segítse Sop-
ront és Magyarországot a to-
vábbi harcban, munkában,
építésben! Isten segítsen a
gyôzelemhez! ��



14 �� Soproni KÖZÉLET

„Szót kér a gazdaság”

A találkozó során a nagy-
követ felvetette a több mint
5000 éves indiai gyógyászati
módszer, az ajurveda sopro-
ni wellness-szállodákban
való alkalmazásának lehetô-
ségét, és felajánlotta segítsé-
gét a módszer megismerteté-
séhez. 

Szintén október közepén
egy újabb 20 fôs dél-koreai
delegáció érkezett városunk-
ba, a kamara szervezésében.
Az európai körúton lévô de-
legáció Magyarországon csak
Sopront tartotta fontosnak
megtekinteni, mivel felkel-
tette érdeklôdésüket a Sop-
ronban virágzó fogászatra
épülô, gyógy- és wellness-tu-
rizmus. A delegációt vezetô
Dong Gyu Ahn, a Hallym

Egyetem PR-igazgatója el-
mondta, hogy utazásuk fô
célja a soproni cégek sikeré-
nek megismerése volt. A de-
legációban számos terület
neves képviselôi kaptak he-
lyet azért, hogy tapasztalato-
kat gyûjtsenek, és megismer-
jék, hogyan tesznek szert pro-
fitra azok a vállalkozók, akik
a fogászat, illetve wellness-
szolgáltatások területén dol-
goznak, és ebbôl mennyire
fejlôdik maga a város. Kore-
ai vendégeinknek Kováts
Árpád titkár tartott elôadást,
majd azt követôen két fogor-
vosi rendelôbe és egy szép-
ségcentrumba tettek szakmai
látogatást. A programot a fer-
tôdi kastély megtekintésével
zárták. ��

Szakképzési feladatok
A gazdasági kamarák

szakképzési feladatait a
gazdasági kamarákról szóló,
illetve a szakképzésrôl szóló

törvények és végrehajtási
rendeleteik szabályozzák.

A tanulószerzôdések szá-
ma kamaránknál folyamato-
san emelkedett az elmúlt
években, egyrészt a jogsza-
bályi változások, másrészt a
folyamatos tájékoztatás kö-
vetkeztében. Jelenleg közel
450 tanuló folytatja gyakor-
lati felkészülését tanulószer-
zôdés alapján vállalkozók-
nál, gazdasági szervezetek-
nél. A felkészítés mintegy 170
képzôhelyen történik.

Új feladatot jelentett, egy-
ben nagy kihívás is volt az ál-
lamilag elismert szakképesí-
tések megszerzésére irányu-
ló képzéseknél, hogy a terü-
leti kereskedelmi és iparka-
marák a mûködési területü-
kön szervezett szakmai záró-
vizsgákra tizenöt szakmában
jogot kaptak a vizsgabizott-
sági elnökök delegálására.
Sajnos, Sopronban és környé-
kén viszonylag kevés szakem-
ber szerepel az oktatási mi-
nisztérium által kiadott szak-
mai vizsgaelnöki névjegyzék-
ben. A névjegyzékbe történô
jelentkezés folyamatos, azon-

ban a pályázatok elbírálása
évente csak két alkalommal
történik. 

Szintén új feladata a ka-
maráknak a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny szervezé-
sében való aktív részvétel. A
Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamarával
közösen az MKIK-nak gondo-
zásra átadott szakképesíté-
sekben a nappali tagozaton
végzôs tanulók számára hir-
deti meg a Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyt. A verseny
fôbb célkitûzései:

1) A magyar szakképzés
színvonalának emelése, a
szakképzés eredményeinek
bemutatása széles körben.

2) A végzôs tanulók és az
iskoláik (tágabban a magyar
szakképzéssel) szakmai meg-
feleltetése a gazdaság igé-
nyeinek és elvárásainak.

3) A „fizikai szakmák” tár-
sadalmi presztízsének és
vonzerejének növelése a szak-
munkás pályamodell bemu-
tatása, népszerûsítése révén.
Pályaválasztás és pályaorien-
táció elôsegítése. A területi
kamarák szervezik a verseny
elôdöntôit. Ez 2008 február-
jában kerül lebonyolításra. A
versennyel kapcsolatba bô-
vebb felvilágosítást a szak-
képzô iskolák is tudnak adni.

Ázsiai vendégekÁzsiai vendégek
Ranjit Rae, India magyarországi nagykövete tett látoga-

tást a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarában. Rövid
látogatása során információt kért a kamaráról, városunk
gazdasági lehetôségeirôl. Megismerkedett szervezetünk

történetével, bepillantást nyert annak mûködésébe.

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

További információkkal állunk az érdeklôdôk rendelkezésére: 
Mechle Károly szakképzési vezetô, tel.: 99/523-581, 
dr. Darázs Andor szakképzési tanácsadó, tel.: 99/523-571.

A magyar gazdaságban a gondok forrása, hogy nem tör-
tént meg a nagy ellátórendszerek reformja, nincs verseny-
képes adórendszerünk, és a hibás gazdaságpolitikai dönté-
sek gátolják a fejlôdést – jelentette ki Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Sopronban. 

– A 2008-as adó- és áfaválto-
zásokról szóló törvényjavas-
latból látszik, hogy pénzre

van szüksége a költségvetésnek. A javaslat nem más, mint búj-
tatott adóemelés, annak ellenére, hogy néhány eleme az
adminisztrációs terhek csökkentését irányozza elô. Ezért a
gazdaság érdekében nincs más út, növekedés vagy egyensúly
kérdésében – tette hozzá az elnök. ��

Nincs versenyképes adórendszerünk



Mongólia magyarországi
nagykövetét Abdai Géza al-
polgármester fogadta. Dorj-
palam Dukhumbayar nagykö-
vettel együtt érkezett a Mon-
gol Nemzeti Kereskedelmi
Iparkamara elnöke, Urtna-
san Ulziibal is. A kamara mon-
góliai képviselôje a jövôbeli
kétoldalú, elsôsorban a vál-
lalkozások és az üzleti élet-
ben megvalósuló kapcsolatte-
remtés lehetôségeirôl tájé-
kozódott. Dorjpalam Duk-
humbayar nagykövet rövide-
sen Bécsben, Mongólia auszt-
riai nagykövetségi posztját
látja el. A soproni kapcsola-
tot utódjának ajánlani fogja.

Farkas Balázsnak, az MKB-
Euroleasing elnökének (sze-
mélyéhez és cégéhez fûzôdik
a soproni élvonalbeli nôi ko-
sárlabda mint szponzor és
névadó egyaránt) meghívá-

sára japán üzletemberek is
látogatást tettek Sopronban.
A magyar és japán üzleti
szféra meghatározó szemé-
lyiségeibôl álló delegációt
Hideto Ozaki, a Toyota FS
Corporation elnök-vezérigaz-

gatója vezette. A vendégek
látogatást tettek a polgármes-
teri hivatalban is, ahol fogad-
ta ôket dr. Fodor Tamás pol-
gármester, valamint Havas

András és dr. Simon István al-
polgármesterek.

Elôször látogatott Ranjit
Rae, India magyarországi
nagykövete Sopronba, amely
alkalommal a soproni város-
házán dr. Fodor Tamás pol-
gármester fogadta a diplo-
matát. A megbeszélésen szó
esett az India és Magyaror-
szág közötti, már mûködô
kapcsolatokról és a jövô lehe-
tôségeirôl is. India nagykö-
vetét a térségnek a gyógy- és
wellness-turizmusra fordít-
ható potenciálja érdekelte,
ugyanakkor érdeklôdést ta-
núsított Sopron polgármes-
terének a további együttmû-
ködési területeket célzó ja-
vaslatai iránt is. A megbeszé-
lésen az is egyértelmûvé vált,
a magyar szakemberek szak-
tudása, képzettsége külföl-
dön is ismert és elismert.

Spártát és Sopront a sport,
a gyermekolimpia és azon
belül is a foci hozta össze. A
több éve tartó kapcsolat jó
példája annak, hogy a sport
mint közösségteremtô erô,
hogy teremtheti meg a tágabb
együttmûködéshez vezetô to-
vábbi lehetôségeket – hang-
zott el a városházán, ahol dr.
Fodor Tamás polgármester,
Abdai Géza, Havas András
és dr. Simon István alpolgár-
mesterek fogadták a görög-
országi Spártából érkezett

küldöttséget, amelynek tag-
jai a város 56-os ünnepi ese-
ményein is résztvettek. Sa-
rantos Antonakos, Spárta pol-
gármestere tiszteletét fejez-
te ki a magyar nép tette elôtt,
mert a világon a legértéke-
sebb a szabadság.  

Dr. Fodor Tamás azt sze-
retné, ha helyi iskolások szá-
mára nyílna lehetôség görög-
országi látogatásra a kultú-
ra és a mûvészetek évezre-
des hagyományokat és érté-
keket ôrzô bölcsôhelyére. A
spártaiak szeretnék, ha Sop-
ronnal testvérvárosi kapcso-
lat fûzné még szorosabbra az
eddig is jól és több területen
mûködô együttmûködést,
amelyrôl a görög város a
maga részérôl errôl már a
döntését is meghozta. ��
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Benzin- és villanyüzemû hibridautó
bemutatásával és erdei szemét-

gyûjtéssel kezdett környezetvédelmi
akciót a Honda Kudo Márka-

kereskedés és Szerviz. 
A kamara szervezésében bemutatták

a Honda legújabb hibrid üzemû gépko-
csiját, amely jelentôsen kevesebb szén-
-dioxid kibocsátásával védi, óvja a kör-
nyezetünket. Budai József ügyvezetô

igazgató kifejtette, a Honda kiemelten
nagy hangsúlyt helyez a környezet- és
természetvédelemre. Ehhez kapcsoló-
dóan a cég már a gyártás során gyûjti
és újrahasznosítja a keletkezô hulladé-
kokat.

– Az új hibridautóval már nem kell
lemondanunk mindazon civilizációs
elônyökrôl, amelyeket az autóhaszná-
lat jelent a 21. században – mondta el
a bemutatón Berta Attila mûszaki és
kereskedelmi vezetô. Az új megoldású
Honda Civic harminc százalékkal keve-
sebb szén-dioxidot bocsát ki a környe-
zetbe, mint az eddigi leggazdaságosabb

modell. Havas András alpolgármester
kiemelte, a városvezetés az európai
autómentes naphoz kapcsolódva, illet-
ve kerékpárutak létesítésével támogat-
ja a célkitûzéseket.

– Célunk, hogy a fiatal generáció-
ban is tudatosítsuk, hogy környezetün-
ket óvni kell – tette hozzá Király Tibor
ügyvezetô. – Ezért a soproni német
nemzetiségi általános iskola diákjai-
nak segítségével környezetszépítô ak-
ciót kezdeményeztünk, melynek kere-
tében a gyerekek megtisztították az
Ibolya út mögötti Nándor-magaslati er-
dôrészletet. ��

Hibridautó

Külföldi látogatók
Több külföldi delegáció

is látogatást tett az elmúlt
hónapban Sopronban.

Mongol vendéget, japán
üzletembereket, India
nagykövetét és spártai

küldöttséget is fogadtak a
városházán.
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Bármily furcsának is
tûnik, a szelídgesztenye állí-
tólag semmi rokonságot nem
mutat a vadgesztenyével.
Nyugat-Európában, Dél-Eu-
rópa hegyvidékein és völgye-
iben, valamint a Kaukázus-
ban ôshonos növény. A róma-
iak egész birodalmukban elô-
szeretettel telepítették, mivel
fontos táplálék volt. A róma-

iak castania néven illették,
mely a görög kasztanon szó-
ból ered utalva a thesszáliai
Kasztanaia városára. E város
nevébôl származtatják azóta
is a szelídgesztenye nevét.
Nem véletlen tehát, hogy ola-
szul castagno, spanyolul cas-
tano, németül kastanie, ro-
mánul castan, bolgárul kas-
tan a neve. A magyar geszte-

nye szó
szláv közvetítés-
sel kerülhetett nyelvünkbe,
bár meglepôen hasonlít rá a
török kestane, s még inkább
pedig a négyszáz éves török
uralom alatt fejlôdött albán
nyelv gesztenye szavai. A
nagy szemû terméssel bíró
fajtákat a magyar nyelvben
maróninak nevezik, mely az
olasz marrone szóból ered.

A gesztenye összegyûjté-
séhez régen több mediterrán
típusú eszközt használtak,
bár ezek nyomai manapság
is fellelhetôk. Ilyen a fakala-
pács, amellyel a gesztenyét
a tüskés kupacsból kiszabadí-
tották. A kupacsban lévô
makktermést facsipesszel

szedték össze, majd gereb-
lyével halomba húzták a gesz-
tenyét. Elôfordult, hogy a
makkot csizmás lábbal, faci-
pôvel taposták ki a zöld, tüs-
kés kupacsból.

Egyes vidékeken a geszte-
nyét eltartandó zöld burká-
val együtt hordóba taposták,
vagy egyszerûen a burkától
megfosztva megaszalták,
mint a szilvát. Mecsek vidé-
kén a szüretet mindig mula-
tozás és leányvásár kísérte.
Eötvös Károly írta balatoni
utazásai során, hogy a ma-
gyar gesztenyének nincsen
párja a világon. A gesztenyét
számára lyukas aljú nyeles
serpenyôben sütötték. Vas
megyében régebben minden
háznál volt gesztenyés zsom-
bor, szalmából font öblös
edény, amelyet vánkossal
fedtek le, ha meleg volt
benne. Kôszeg vidékén bur-
gonyaként fôve ették, de meg-
darálva, a kemencében jól
kiszárítva lisztet is készítet-
tek gesztenyébôl. A geszte-
nyelisztet vízben, tejben
megfôzve fogyasztották. Kô-
szeg vidéki falvakban min-
denszentek estéjén hagyo-
mányosan sütötték a geszte-
nyét, s ezzel ajándékozták
meg a halottak emlékére ha-
rangozó legényeket. Minden-
szentek után Vas megyében

Édes ôszi csemege 
– a gesztenye
Édes ôszi csemege 
– a gesztenye

Szelídgesztenyével kapcsolatos élményeink a gyerekkor-
ba nyúlnak vissza. Szép régi téli napokon a vásári kofák

sütögették a gesztenyeszemeket, hogy aztán stanecliba
csomagolva adják pár forintért a csemegét kedvelôknek.

Kellemes illata akkor válik élvezhetôvé, ha zárt térben
sütögetjük akár a sütôben, akár egy egyszerû vaslapon. 

A tél még odébb van, de igazából most van
a gesztenyeszüret dandárja.
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szabadon volt gyûjthetô,
szedhetô a fákon visszama-
radt gesztenye.

A szelídgesztenye régtôl
való mûvelését jelzi, hogy ha-
zánkban sok község és dûlô
nevében szerepel, mint
Geszt, Geszteg, Gesztely, Gesz-
teréd, Gesztes, Kesztölc és
Keszthely.

Sopronban szerencsések
az emberek szüret idején,
akár szôlôrôl, akár gesztenyé-
rôl essék szó, hiszen a táj sa-
játja mindahány.

Csípôs must és sült geszte-
nye, váljék az egészségünk-
re! Üdvözlettel:

Mészáros Tibor 
Schnitta-díjas éttermi mester, Sopron régió

GESZTENYÉS

PULYKATEKERCS

Hozzávalók: 60 dkg puly-
kamell egészben, 40 dkg gesz-
tenye, 10 dkg sonka vékony
szeletekben, 15 dkg fehér

sajt, 1
gerezd fokhagyma,

2 babérlevél, 1 dl fehérbor, 2
dkg vaj, csipetnyi só, kevés
bors.

Elkészítés: a gesztenyét
bemetszük, és lyukacsos ser-
penyôben addig pirítjuk,
amíg a héja kissé meg nem
feketedik. Ezután meghámoz-
zuk, két részre osztjuk, és az
egyik felét félretesszük. A
húst kiklopfoljuk, ráfektet-
jük a sonkát és a vékonyan
felszeletelt sajtot, végül jöhet
a gesztenye is. A hússzelete-
ket ezután feltekerjük, a hen-
gereket zsineggel rögzítjük.
Egy tûzálló tálban felolvaszt-
juk a vajat, beledobjuk a ba-
bérlevelet és a feldarabolt
fokhagymát, majd egyenlete-
sen megpirítjuk benne a
pulykatekercseket. Amikor
mindenhol szép barna a hús,
az egészet meglocsoljuk a fe-
hérborral, sóval, borssal íze-
sítjük, majd 50 percre 160
fokos sütôbe toljuk a tálat. A
sültet idônként meglocsol-
juk, majd a sütési idô letelté-

vel a hús köré szórjuk a ma-
radék gesztenyét is. Aztán
még legalább tíz percre visz-
szatoljuk az ételt a sütôbe.
Az elkészült pecsenyét sze-
letelve, a sült gesztenyével
körítve tálaljuk.

GESZTENYÉS

ALMATORTA

Hozzávalók: kerek piskóta-
torta, 25 dkg gesztenyemasz-
sza, 1 kg alma, 10 dkg cukor,
2 evôkanál baracklekvár, 1
citrom leve, szegfûszeg, fahéj.
A krémhez: 2 dl tej, 2 tojás-
sárgája, 1 csomag vaníliaí-
zû pudingpor, 1 csomag va-
níliás cukor, 5 dkg cukor,
3 dl tejszín, 1 teáska-
nál zselatin.

Elkészítés: az al-
mát megtisztítjuk,
apró darabokra
vágjuk, és citrom-
lével, cukorral, fa-
héjjal, szegfûszeg-
gel ízesített vízben
puhára fôzzük,
majd a levébôl ki-

szedjük és lehûtjük. A puding-
port a tejjel, a cukorral, a to-
jássárgával összekeverjük és
sûrûre fôzzük. A piskótalapot
sárgabaracklekvárral meg-
kenjük (vékonyan), ráreszel-
jük a gesztenyemasszát, és rá-
rakjuk az almadarabokat. 

A kihûlt krémhez hozzáke-
verjük a habbá vert tejszínt, a
felolvasztott zselatint, s ráönt-
jük a torta tetejére. Hûtô-
szekrényben megder-
mesztjük. ��

Sopron önkormányzata a
turizmus fejlesztését kiemelt
feladatának tartja. Ezért is
tartottak egyeztetést a város-
házán, ahol dr. Fodor Tamás
polgármester és dr. Simon

István alpolgármester talál-
kozott a soproni borvidék bo-
rosgazdáival. 

A turizmuson belül leg-
elôször a borturisztikai att-
rakciók továbbépítése kez-

dôdik meg, melynek célja a
város legigényesebb borá-
szatainak bevonásával egy
garantált programot nyújtó
borút kiépítése. Az új Kék-
frankos borút láncra fûzi a
borkóstolóhelyeket, melyek
között közösségi jármûvek
szállítják a vendégeket. Az

egyeztetésen arról is szó
esett, hogy a marketingkom-
munikáció is megújul, hiszen
az eddigi kiadványok mel-
lett egy új füzet készül, mely
arra ad választ, milyen bor-
turisztikai rendezvények
miatt érdemes Sopronba lá-
togatni 2008-ban. ��

Borturisztika

FOTÓK: MAGASI
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November 18. vasárnap 17.00
A MAGYAR NÉPZENE NAPJA
Agócs Gergely előadóművész, Fidelissima
Vegyeskar, Kórus Spontánusz, Nyíregyházi
Népzenész Kórus, Sopron Táncegyüttes,
Fajkusz Attila zenekara, soproni szimfonikusok

November 20. kedd 19.00
JAZZKONCERT

Felly K – ének, Oláh Tzumo Árpád – zongora 
Edward Perez (USA) – bőgő,
Németh Ferenc (USA) – dob 
Arturo Stable (USA) – ütőhangszerek

November 21. szerda 19.00
KONCZ ZSUZSA KONCERT

November 24.–december 8.
„VISSZAPILLANTÁS”
25 ÉV MAGYAR SAJTÓFOTÓ 

KIÁLLÍTÁSAINAK LEGJOBB KÉPEI 

November 4. vasárnap 11.00 
BRASS CIRKUSZ 
– zenés interaktív mesepantomim
MÉHES CSABA ÉS A BRASS IN THE
FIVE RÉZFÚVÓS QUINTETT

November 8. csütörtök 18.30
DIVATSHOW 

November 9. péntek 19.00
DUMASZÍNHÁZ
Fellépők: Kőhalmi Zoltán és Kiss Ádám.
A Rádiókabaré és az Esti Showder népszerű szereplői.

November 10. és 17. szombat  15.00
„MUSICAL-VARÁZS”
Válogatás a leghíresebb musicalek dalaiból

November 13. kedd 17.30
KODÁLY EMLÉKHANGVERSENY
A Horváth József AMI reprezentatív hangversenye

November 16. péntek 20.00
QUIMBY TEÁTRUM 
A QUIMBY EGYÜTTES KONCERTJE

FESTŐTEREM – november 8 – 25.
MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2007 SOPRON

A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ NOVEMBERI MÛSORA

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

4. vasárnap 15.00 Hol van az a nyár… Bérleten kívül
5. hétfő 18.00 Az angyalok nem sírnak Handler-bérlet
6. kedd 18.00 Az angyalok nem sírnak Ifjúsági „B” bérlet
7. szerda 20.00 Az angyalok nem sírnak NyME bérlet
8. csütörtök 19.00 Légy jó mindhalálig Rajz-bérlet
9. péntek 19.00 Légy jó mindhalálig Jávor-bérlet

10. szombat 19.00 Janika Lackner-bérlet
11. vasárnap 19.00 Janika Madách-bérlet
17. szombat 19.00 Egy pohár víz Premier bérlet
18. vasárnap 19.00 Egy pohár víz Nádassy-bérlet
19. hétfő 18.00 Légy jó mindhalálig Zártkörű előadás
22. csütörtök 19.00 Janika Medgyaszay-bérlet
23. péntek 19.00 Janika Déryné-bérlet
24. szombat 19.00 Egy pohár víz Blaha-bérlet
27. kedd 18.00 Légy jó mindhalálig Ifjúsági „B” bérlet
28. szerda 19.00 Légy jó mindhalálig Bérleten kívül
29. csütörtök 19.00 Egy pohár víz Palotay-bérlet
30. péntek 19.00 Egy pohár víz Széchenyi-bérlet Kisszínházi elôadásainkat 14 éves kor alatt nem ajánljuk! 

KISSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK  (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)
3. szombat 19.30 A pillangók szabadok Blaha-bérlet  (kombinált)
4. vasárnap 19.30 A pillangók szabadok Nádassy-bérlet (komb.)

25. vasárnap 15.00 A pillangók szabadok Jakab-bérlet (komb.)
25. vasárnap 19.30 A pillangók szabadok Jászai-bérlet (komb.)

PÓDIUM MŰSOROK 
(A KISSZÍNHÁZBAN, Liszt-központ)

11. vasárnap 17.00 óra
„SÁRBÓL, NAPSUGÁRBÓL”
HUSZTI PÉTER vallomása színházról, 
pályatársakról, önmagáról

24. szombat 17.00 óra
„SZÉP SZERELMEM MAGYARORSZÁG”
NEMCSÁK KÁROLY és TOLCSVAY BÉLA 
pódiumestjeRészlet a Hol van az a nyár…

címû elôadásból.

LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
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Weisz Ferencet vagy
ahogy a legtöbben ismerik,

Weisz Csöpit nem kell
bemutatni Sopronban, mert

szinte mindenki ismeri: vagy
a könyvtárból, vagy a

sportpályákról.

Hallgatva Feri bácsi visz-
szaemlékezéseit, az jár a fe-
jemben, ô az egyike azon utol-
só „ántivilágbeli” lokálpat-
riótáknak, akiknek ideológi-
ája emberi, hite szilárd, tudá-
sa sokrétû és mély. Órákig
tudnám jegyzetelni kaland-
jait, bölcsességeit, sztorijait.
Mindegyikbôl akadt bôven 74
éve során, pedig az élete
igencsak hátránnyal indult…

– Házasságon kívüli gyer-
mekként születtem Sopron-
ban. Édesanyám a selyem-
gyárban dolgozott munkás-
nôként, pedig egy zseni volt.
Több nyelven beszélt folyé-
konyan, gyönyörûen zongo-
rázott és csodálatos díszpár-
nákat hímzett. Az apámnak
Szombathelyen volt bôrdísz-
mûboltja, de ôt nem is ismer-
hettem, 1944-ben egy bombá-
zás során meghalt. Korán el-
vesztettem az édesanyámat
is, ô Auschwitzban végezte,
pedig már keresztény volt.
Nevelôszülôknél csepered-

tem fel, akiknek üzletét a há-
ború után államosították, ‘56-
ban pedig Ausztriába költöz-
tek. Nevelôanyám húgánál
laktam, elvégeztem Budapes-
ten az idegen nyelvi fôiskolát,
de ahogy Ausztriából, úgy a
fôvárosból is visszajöttem
Sopronba, mert én nem tud-
nék máshol élni.

– A fôiskolán osztálytársa
volt Vitray Tamás is, akivel,
ha jól tudom, ma is szoros a
kapcsolata.

– Így van, jó barátságban
voltunk, vagyunk és leszünk.

– Feri bácsi! Tud róla, hogy
Sopronban évtizedek óta jár
körbe az a pletyka, miszerint
a harmincas évek sztárja,
Jávor Pál az ön tulajdonképpe-
ni édesapja?

– Hogyne, én is hallottam
már. Persze nem igaz, de mint
minden kósza hírnek, azért
ennek is van némi igazság-
magja. A nevelôapám a szín-
házban is érdekelt volt, s
jóban volt Jávorral. Én gyak-
ran mentem vele a színfalak
mögé, s mint aprócska fiúcs-
kát – még innen származik a
Csöpi becenév is – igencsak
kedveltek a színészek. Jávor
Pál különösen. Emlékszem,
húsvétkor akkora csokinyu-
lakat kaptam tôle, hogy azóta
sem láttam olyan hatalma-
sat! Gyakran megfordult ná-
lunk, és tényleg a tenyerén
hordozott.

– Hát, ennyit a pletykákról.
A fôiskola után visszajött Sop-
ronba, és…?

– Elôbb a vasútnál dolgoz-
tam egy rövid ideig, majd a
könyvtárba kerültem, ahol a
beszerzéseket intéztem évti-
zedekig. 1993-ban innen men-
tem nyugdíjba. Elsôsorban
ma is könyvtárosnak tartom
magam, de a kultúra szere-
tetét átvittem a sportba is.
Nincs ebben semmi megle-
pô: a testkultúra része az
egyetemes kultúrának.

– Akkor most a másik sze-
relemrôl is beszéljünk: a
sportról, azon belül is a ko-
sárlabdáról!

– Hatéves koromban már
fociztam a SFAC-ban, aztán
asztaliteniszeztem, a bencés
gimnáziumban, tulajdonkép-
pen tízéves koromtól pedig
kosaraztam – mindhalálig. Ez
is egy szerelem…

– Ahogy a sportújságírás
is, ha jól sejtem.

– 1976-ban keresett meg
Mohay Gábor a Kisalföldtôl,
hogy a soproni sportról tudó-
sítsak a megyei napilapban.
2006-ban hagytam abba, har-
minc éven át írtam a sport
témájú cikkeket nemcsak a
Kisalföldnek, hanem a Nem-
zeti Sportnak is.

– Ha már szerelmekrôl van
szó, nehogy kihagyjuk a leg-
fontosabbat!

– 1963. január 20-án nôsül-
tem, feleségem, Szabó Margit
válogatott kerettag kosaras
volt. Azóta is kiegyensúlyo-
zottan, boldogan élünk, bár
rá mostanában igencsak nagy
súly nehezedik. Hiába volt a
sportos életmód, már a hetve-
nes években cukorbetegsé-
get diagnosztizáltak nálam.
Ennek tavaly éltem meg a
legsúlyosabb következmé-

nyét, jobb lábamat térd alatt
amputálni kellett. De szeret-
nék még kosármeccsre men-
ni! Hiszek magamban, a bará-
taimban és Istenben, feltétle-
nül. Bízom benne, sikerül
még jó néhányszor kiülnöm a
lelátókra. Nagy Márta

Weisz Ferenc legjei

Csöpi bácsi ma is több köny-
vet olvas egyszerre, természe-
tesen különbözô nyelveken.
Kiválóan beszél németül és
angolul, beszél franciául és érti
az oroszt. A megyei kosárlab-
da-szövetségnek harminc
éven át volt a fôtitkára. Hosz-
szú és eredményes pályafu-
tása során szinte az összes
soproni kosárlabdacsapatban
edzôsködött. Nem egyszer vit-
ték le a pályáról a szurkolók
ölben vagy a vállukon. A gyer-
mekkori Jávor-hatás sem múlt
el: Weisz Ferenc imádja a
mozit, a színházat.

Csöpi bácsi szerelmei

CSÖPI 4 ÉVESEN
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Ézsaiás prófétától
származó bibliai

üzenettel ünnepel a
Berzsenyi Dániel

Evangélikus Líceum
alapításának 450.

évében. Nem önma-
gukat ünneplik,

hanem hálát adnak
az elmúlt négy és fél
évszázadért, és erôt
kérnek a jövôhöz, a

megmaradás
reménységével.

A Líceum Sopron legré-
gebbi középiskolája. 1557-tôl
mûködik evangélikus intéz-
ményként, amelyet megelô-
zôen plébániai isko-

la volt. A magyar közoktatás
történetének egyik meghatá-
rozó intézményeként az el-
múlt évszázadok alatt a két –
1584 és 1606 közötti, illetve
1671–1681. közötti – számûze-
tés, valamint az államosítás
idôszaka (1948–1991) kivételé-
vel az evangélikus egyház
tanintézménye. A Líceumban
alakult meg 1790-ben az elsô
önképzôkör, a ma is mûködô
Magyar Társaság. Az 1827-
ben megalakult  Deákkúti
Vármegye a mai diákönkor-
mányzatok elôdjének számít.
A Líceumi Ifjúsági Diákszö-
vetség is a Vármegyét tekin-
ti jogelôdjének. 1918-ban a
Líceumban alakult
meg elsôként szer-
vezett formában
az öregdiákokat
tömörítô szervezet:
a Líceumi Diákszö-
vetség. És elsô a Lí-
ceum abban is,

hogy 1994-tôl vezette be – a
négyosztályos nemzetiségi
képzést követôen – a nyolc-
osztályos német nemzetiségi
gimnáziumi oktatást. 

A Líceum neve a fôiskolai
jellegére utal, hiszen innen

vált ki 1858-ban az Evangéli-
kus Tanítóképzô (amelyet
1957-ben megszüntettek) és
1892-ben az Evangélikus Te-
ológiai Akadémia. ��

Akiket a Líceum nevelt

Lackner Kristóf, Sopron szellemiségét máig meghatározó polgármester az iskola diákja volt. A Líce-
umban tanultak: Wittnyédy István, az 1637–38-as pozsonyi országgyûlésben az ,,evangélikus ren-
dek” egyik vezetôje, Fridelius János antropológus, Gensel János Ádám polihisztor, Deccard Kristóf János,
a 18. század híres füvészprofesszora, Rát(h) Mátyás, az elsô magyar nyelvû újság szerkesztô-kiadó-
ja, Kis János püspök, Döbrentei Gábor, Vajda Péter költô, Balassa János orvosprofesszor, Lumniczer
Sándor, Murmann Sámuel nemzetôrôrnagy, a magyar forradalom és szabadságharc egyik elsô vér-
tanúja, Altdörfer Viktor, kiváló zongora- és orgonamûvész, Gombocz Zoltán nyelvtudós, Thirring
Gusztáv földrajztudós, Manninger Vilmos, világhírû orvosprofesszor, Gombocz Endre, a hazai bota-
nika kimagasló alakja, Prôhle Károly, az egykori Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem soproni
Evangélikus Hittudományi Karának professzora, Csatkai Endre, Becht Rezsô, Mûhl Aladár, Prôhle
Jenô, Nikolics Károly, Rátz László, Mikola Sándor, Vermes Miklós és Berzsenyi Dániel, a nemzet egyik
legnagyobb költôje.

„Ezt mondja az ÚR: ,,Én újat
cselekszem, most kezd kibontakozni,
majd meglátjátok!” 

450 éves a sopr

GUTENBERG BIBLIATÖREDÉKE 
1453–60 KÖRÜL, ÔSNYOMTATVÁNY 
BÁNK BÁN 1821-BÔL (JOBBRA FENT)
VÁRMEGYE PECSÉTJE (JOBBRA LENT) 

FOTÓK: NÉMETH PÉTER
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– Az eltelt 450 évre vissza-
tekintve – amelynek része az
ôsi iskola utóbbi több mint
másfél évtizede – kell a jövô-
be tekintenünk – nyilatkozta
a Közéletnek Tölli Balázs igaz-
gató. – Egyrészt azért, hogy
eljuthattunk idáig, hálaadás-
sal kell gondolnunk a

múltra, a számvetést követô-
en pedig reménnyel teli kell
terveznünk és alakítanunk a
jövônket. 

– Alapelvünk ugyanaz,
mint amely 1557-ben, az is-
kola alapításakor is megfo-
galmazódott: a keresztyén ér-
tékrendet fontosnak tartó  te-
hetségeket szeretnénk megta-
lálni, nevelni, az életbe elin-
dítani. A tehetség nemcsak a
jó tanulmányi eredmények-
ben nyilvánulhat meg. Érté-
kes az is, aki a kitartást, az el-
kötelezettséget, a mûvészet
iránti fogékonyságot kapta
ajándékba, az is, aki a sport,
a közösségi munka területén
sikeres. Mindenkiben pró-
báljuk megtalálni azt, ami-
ben ô maga a legjobb, próbá-
lunk segíteni diákjainknak
abban, hogy mindenki maga
fedezhesse fel azt a készsé-
get, tálentumot, ami ôneki
adatott. Ugyanis mindenki-
nek valami csillog a kezében:
mindenkinek más. Nem az a
célunk, hogy csak a tehetsé-
ges, csak az okos, csak a jól-
nevelt, csak a gazdag gyere-
keket vegyük fel. 

– Ez az iskola 450 évvel ez-
elôtt sem volt egycélú, kizá-

rólagos abban, amit

nyújtott, amire, akiket és aho-
gyan nevelt. Az egyház értel-
miségét igyekezett kinevel-
ni. Azzal, hogy kollégiumunk
mûködik, a távolabbról érke-
zôket is várjuk az iskola pad-
jaiba, szeretnénk ôket is meg-
találni, idehozni, lehetôsé-
get adni nekik arra, hogy ta-
nuljanak. A múltat nem lehet
szolgaian lemásolni, figyel-
ni kell arra, hogy mik a jelen
kérdései. Az 1800-as évek ele-
jén még nem létezett a szeku-
larizált Magyarország, ma vi-
szont létezik. Akkor a maga
fizikai értelmében létezett a
szegénység, manapság a sze-
génységnek másfajta dimen-
zióival küzdünk. A szülôktôl
arra kapjuk meg a gyereke-
ket, hogy neveljük, oktassuk
ôket, és mi ôértük felelôssé-
get vállalunk. Nem gondol-
juk magunkat szolgáltató in-
tézménynek, minekünk a gye-
rekeket nem kiképeznünk
kell, hanem a családdal
együtt próbáljuk ôket segíte-
ni abban, hogy fölismerjék

egyfelôl, hogy miben
tehetségesek,

másfelôl azt,
hogy nem-
csak az a
dolguk, hogy
a kapott te-

hetségük se-
gítségével a

saját maguk bol-

dogulását keressék, hanem,
hogy abból valamit mások-
nak is átadjanak. Hogy élô
közösséget teremtsenek ma-
guk körül és Magyarországon.
Minél több élô közösség lesz,
annyival kevesebb magányos
ember.

– Az iskola dolga, hogy
adjon egy valahovatartozás-
érzést, identitást. Igenis sokat
jelentsen a gyereknek, a fia-
talnak, hogy ô licista, hogy
Sopronban licista. Látjuk, ta-
pasztaljuk, hogy – a világ bár-
mely részérôl is érkeznek
vissza –, a 40, 50, 60 évvel ez-
elôtt érettségizetteknek Sop-
ron, a Deák-kút, ez az iskola
olyan emlék, amely egy ma
is mûködô, szeretetteljes kö-
zeghez kapcsolja ôket. Ezt át-
adni mai diákjainknak egyik
fô dolgunk, ebben nem válto-
zott semmi. Mert tantárgyat
tanulni bárhol lehet. Tanu-
lónak lenni bárhol lehet, de
a közösséghez való tartozás,
egy olyan életre szóló él-
mény, amelyet egy keresztyén
iskolának kötelessége átörö-
kítenie minden diákjának. 

– Modernnek lenni, fejlôd-
ni, elôre lépni a magyar köz-
oktatásban akkor lehet, hogy-
ha elôször megnézzük, hogy
mik a tradícióink, és nem úgy
tiszteljük a magyar közokta-
tás hagyományát, hogy koszo-
rút helyezünk el a szobránál,
hanem úgy, hogy élôvé tesz-
szük ezt a hagyományt.
Ugyanis ennél értékesebb
kincs nincs ma Magyarorszá-
gon. Legmodernebbnek lenni
manapság a tradíció képvi-
seletében lehet. B. Tóth Éva

Könyvtár

A líceumi nagykönyvtár negy-
venezer kötete között több tíz
ôsnyomtatvány található és
számos magyarországi könyv-
ritkaságnak ad helyet, tizen-
hatezer kiadványt az úgyneve-
zett ifjúsági könyvtár ôriz.

oni evangélikus  Líceum

TÖLLI BALÁZS ISKOLAIGAZGATÓ

FOTÓ: MAGASI



22 �� Soproni KÖZÉLET

• 9-én, pénteken 20 órakor:
Nyalizzunk inkognitóban.

• 10-én, szombaton 20 órakor:
Nyalizzunk inkognitóban.

• 16-án, pénteken 20 órakor:
Aki söntésben ácsorog.

• 17-én, szombaton 20 órakor:
Aki söntésben ácsorog.

• 23-án, 20 ó.: Gyönyörök kútja.

• 24-én, szombaton 20 órakor:
Villon, a szakadt és Vastag
Margot.

• 21.30 órakor kocsmaszín-
ház: Pléhpofájúak.

• 30-án, pénteken 20 órakor:
Art Líra koncert.

• December 1-jén, szomba-
ton 20 órakor: Pucér Ámor.

Jegyelôvétel: 06/99/332-098,
06/99/335-266, 06/30/9722-977
vagy a 06/30/2861-797 telefon-
számokon, e-mail-ben a 
civitas@sopronnet.hu címen,
illetve személyesen a Temp-
lom u. 16-ban vasárnap és
hétfô kivételével naponta de.
10–12-ig, du. 17–19-ig.

Színvonalas, mûfaji és technikai sokszínû-
ség jellemzi az idei Megyei Ãszi Tárlatot,
amelyen 53 kiállító között Fejér Zoltán, Gás-
párdy Tibor, Giczy János, Magyar Mónika, Szôcs
Géza, Szurokné Strassner Klára, Tranta Julian-
na, Újvári Gábor soproni alkotók mûvei is
láthatók.  A Megyei Ãszi Tárlat díjazottjai so-
rában 2007-ben Giczy János festômûvész
kapta Sopron Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának díját, amelyet a megnyitón dr.
Dobos József jegyzô adott át a mûvésznek.

– A tárlat megrendezésével abban a misz-
szióban vállalunk részt, amely a képzômûvé-
szetet a közönséghez hozza, és fordítva: a
közönséget a mûvekhez közelíti. A rácsodál-
kozáson, a megértésen, a közösségi élmé-
nyen túl ennek a küldetésnek lényege: ahhoz
az abszolútumhoz való közelítés, amelyet
elvégezni a tehetséggel megáldott mûvészek
küldetése, és amelyben mi, szervezôk eszkö-
zök lehetünk – mondta Firtl Mátyás alelnök
a megyei önkormányzat nevében. ��

Sopron díjazottja, Giczy János

Hertay Mária grafikusmû-
vész születésnapi kiállítása
nyílt meg a soproni Festôte-
remben. A tárlatmegnyitón
Sopron város nevében dr.
Simon István alpolgármester
köszöntötte a 75 éves mûvész-
nôt, akinek mûvészi munkás-
ságáért elismerô oklevelet
adott át. 

Az alpolgármester megkö-
szönve mindazt a felemelô
mûvészi élményt, amellyel
közönségét immár évtizedek
óta a soproni születésû mû-
vésznô megajándékozza, egy-
ben további egészséget kí-
vánt Hertay Máriának az al-
kotómunkához, akinek ezút-
tal Sopron Millenniumi Em-
lékérme-sorozatát is átnyúj-
totta. Az alkotómûvész mun-

kásságát méltató elemzéssel
Kótai József ötvösmûvész nyi-
totta meg a tárlatot, amelyet
Kratochwill Mimi rendezett.

A grafika nagyasszonyá-
nak számító Hertay Mária kü-
lönleges érzékenységgel és
mívességgel ábrázolja a vi-
lágot. A karakterisztikus
portrék, az élô, burjánzó ter-
mészet szépségét megteste-
sítô fák, virágok, a teremtett
környezet gazdagsága, a ben-
nük felsejlô múlandóság tu-
datának komorsága egyedül-
álló módon jelenik meg mû-
veiben. 

Az élete során megtapasz-
talt fájdalmas veszteségek,
eltûnt otthonok, kertek, titok-
zatos lépcsôk, többnyire
nagyméretû kompozíciói ,,el-

vezetnek saját bensô titkunk-
hoz, a lelkünkhöz, és megmu-
tatják, hogy a rohanó napok
dzsungelében hogy tudunk
látni is, nem csak nézni”.

Hertay Mária Sopronban
született 1932-ben. A buda-
pesti Képzômûvészeti Fôis-
kolán 1955–1963. között vé-
gezte mûvészeti tanulmánya-
it, festô és grafikai szakon.
Mûvészi munkásságát szén-
rajzokban, pasztellekben,
rézkarcokban, litográfiák-

ban, tûzzománcokban fejti ki.
Falképei és tûzzománcsoro-
zatai számos egyházi megren-
delésre készültek. 2002-ben
a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjét, 2005-ben az
Esztergom-Budapest Fôegy-
házmegye Szent Adalbert-ki-
tüntetés nagyérem fokozatát
nyerte el. Hertay Mária gra-
fikusmûvész tárlata naponta
10-18 óráig tekinthetô meg a
Festôteremben (Sopron, Pe-
tôfi tér. 5.). T. É.

Születésnapi
kiállítás

A grafika nagyasszonyának számító Hertay Mária külön-
leges érzékenységgel és mívességgel ábrázolja a világot.

A Civitas 
novemberi
programja

FOTÓ: PLUZSIK



Színigazgató lett
Sopronban Szacsvay

László Jászai-díjas,
érdemes mûvész 

– legalábbis szerepe
szerint a színpadon, a
Janika címû vígjáték-

ban. A mûvész a
napokban töltötte be
hatvanadik életévét.

– Sopronhoz az égvilágon
semmi más nem köt, mint a
Petôfi Színház, meg a szeret-
ni való közönség – mondja
mosolyogva Szacsvay László,
akit vendégmûvészként lát-
hat a nagyérdemû Békeffi–
Stella: Janika címû fergete-
ges vígjátékában. – A sors úgy
hozta, hogy épp Sopronban
kell játszanom a vígjáték
színigazgató alakját. Pálya-
futásom alatt voltam már
hadnagy, ezredes, francia ki-
rály is, színigazgató még
sosem. Kedves szerep, szere-
tem is, de ilyen ambícióim az
életben sosem voltak. Más tí-
pusú ember vagyok, csak

autót szeretek vezetni, meg
a kutyámat, Bárót, a vizslát,
ha hagyja. Inkább a csapat-
ember bôrében érzem jól
magam. Hiszek abban és
annak, aki rendez vagy vezet
egy társulatot. Amióta dolgo-
zom, így, ilyen elvek mentén
szolgálom az anyaszínháza-
mat, a pesti Katona József
társulatát, amelynek pont ne-
gyed évszázada az alapító
tagja is lehettem. 

S hogy mit csinál kevés
szabadidejében a sokat fog-
lalkoztatott színészek közé
tartozó Szacsvay László?

– Számomra a legjobb An-
daxin, ha leülhetek a zongo-

rám mellé,
olykor kézbe
vehetem a
h e g e d û -
met vagy a
g i t á r o -
mat, s mu-
zsikát te-
remtek a
semmibôl, a
magam szórakoztatására.
Zenekedvelô ember va-
gyok, bár még a kottát
sem ismerem – mondja
a mûvész, aki azt is el-
árulja: ilyenkor Báró
kutyája fölugrik a
pamlagra, s búsan néz
a nagyvilágba... G. M.
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Lakossági fórumot
tartottak Balfon, amelyen

részt vett dr. Fodor Tamás
polgármester is.

A fórumon szó esett a
gyermekorvos hiányáról,
amelynek rendezését a vá-
rosvezetés is fontosnak tart-
ja, és amelynek megoldásán
jelenleg is dolgozik. Az egy-
kori határôr laktanya ügye
szintén a rendezendô kér-
dések között került szóba.
A balfi mûvelôdési ház mû-
ködtetésére megoldást ke-
resnek, mint ahogyan a moz-
góárusokkal kapcsolatos

problémákra is. Az utak és
járdák, a vízelvezetô árkok
állapota, az illegális hulla-
dék kérdése mellett a falu-
gondnoki tevékenységgel, a
Szerb Antal-emlékmû hely-
reállításával kapcsolatban
is hangzottak el javaslatok.
Az emlékmû helyreállítá-
sát, illetve újrakészítését dr.
Fodor Tamás polgármester
is fontosnak tartja. 

Kocsis János, a részönkor-
mányzat elnöke elmondta:
minden hónap elsô szerdá-
ján este 6 órától tartják fo-
gadóórájukat a balfi mûve-
lôdési házban. ��

Lakossági fórum

Szacsvay László 60 éves

FOTÓ: MAGASI
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– Egyetemi lelkész, ez az ön
hivatalos titulusa. Mit takar,
milyen feladatokkal jár ez az
elsô hallásra talán szokatlan
püspöki megbízatás?

– A katolikus egyház isme-
ri a személyekhez kötött lel-
kipásztori feladatot, tehát
olyan társadalmi helyzetben
élôkre vonatkoztatva, teszem
azt az elvándorlókra vagy
éppen az egyetemi ifjúságra,
akik speciális lelkészi teen-
dôket igényelnek. Magyaror-
szágon ez annyira nem volt
szokás, de már jelenleg is
több nagy egyetemi városban
mûködik egyetemi lelkész-
ség. Ez lényegében azt jelen-
ti, hogy az én plébániám az
összes egyetemi hallgató a
városban. A Nyugat-Magyar-
országi Egyetem négy karán
azokhoz az elsôsorban kato-
likusokhoz szól a küldetésem,

akik otthon gyakorolták a
maguk hitét, vallását és most
itt is szeretnének bekapcso-
lódni az egyház életébe, de
nem egy plébániát fölkeres-
ve, hanem az egyetemi lel-
készségen keresztül. A püs-
pök úrnak és az egyetem rek-
torának szándéka itt találko-
zott, így számomra is örömte-
li a soproni küldetés.

– Szabad tudni önrôl ennél
többet is, ha úgy tetszik, meg-
ismerhetjük magánember-
ként is?

– Erdélybôl származom, a
szüleimmel települtünk át
Magyarországra. Itt érettsé-
giztem, majd ezt követôen
elvégeztem a Gyôri Hittudo-
mányi Fôiskolát, 1997-ben
szentelt pappá dr. Pápai
Lajos megyés püspök úr. Né-
hány év gyôri szolgálat után
Rómába kerültem, ahol rádi-

ós szakirányú kommuniká-
ciót tanultam.

– Gondolom, ez érdekes le-
hetett, nemcsak a tanulmá-
nyok miatt, hanem valame-
lyest nyilván belelátott abba a
számunkra civileknek miszti-
kusan zárt világba, amit úgy
hívnak, hogy Vatikán.

– Négy évet töltöttem az
Örök Városban. Dolgoztam a
Vatikáni Rádió Magyar Adá-
sának, így napi szinten kellett
tájékozódnunk, illetve tájé-
koztatnunk a Világegyház és
az egyházi állam belsô éle-
térôl, ügyeirôl. A pápai állam
sokkal misztikusabb az em-
berek számára, mint amilyen
a valóságban. Az egyház köz-
ponti, irányító szervei talál-
hatóak itt, így a munka éppen
úgy folyik, mint bármelyik
más, úgymond civil állam-
igazgatási intézményben,
azzal a különbséggel, hogy az
államfô, a pápa személyében
van egy olyan lelki töltet,
amit mindig szem elôtt kell
tartani. Bármilyen diplomá-
ciai ügy kerül is az asztalra,
mindig meg kell azt fontolni,
hogy Krisztus tanítása szem-

pontjából az egyháznak mi-
lyen álláspontot kell kiala-
kítania.

– Imre atya, milyen tervei
vannak, milyen útravalót adott
a püspök úr?

– Úgy érzem, nagyon sok-
szor az agyat képezzük, de a
lelket nem, így óriási egyen-
lôtlenségek jöhetnek létre az
emberben, ami feszültségek-
hez vezethet. A hallgatókkal
való közös munkánk során re-
ményeim szerint az Istennek
megadjuk a neki járó helyet
az életünkben. Pluzsik Tamás

Kálmán Imre

– született: 1973. május 27.,
Marosvásárhely

– a soproni Széchenyi-gim-
náziumban érettségizett

– Hittudományi Fôiskola, Gyôr
– Pápai Szalézi Egyetem,

Róma
– a magyar mellett német és

olasz nyelven beszél.

Néhány hete új, de sokak
számára mégis ismerôs arc

tûnt fel Sopron utcáin. 
Az ingbe fûzött kolláré 

a hivatást is jelzi: Kálmán
Imre atya személyében új

katolikus pap érkezett
városunkba.

Rómából Sopronba

Támogató aláírásaikat várjuk 
a soproni Fidesz irodában (Szent György utca 6.)

Figyelje további hirdetéseinket!

Támogató aláírásaikat várjuk 
a soproni Fidesz irodában (Szent György utca 6.)

Figyelje további hirdetéseinket!
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mit tart a hónap legfontosabb eseményének?

Firtl Mátyás, Sopron egyé-
ni országgyûlési képviselôje
a költségvetés, az egyre mé-
lyülô szociális válság és a
„minden területre kevesebb
pénz jut” aggasztó témakö-
reit emelte ki ebben a hó-
napban.

A Parlamentben a kor-
mányoldal elégedett a 2008-
as költségvetéssel, mert
,,nullszaldós lesz”. Ennek
árát a megsarcolt önkor-
mányzatok, az egyre nehe-
zebb helyzetbe jutó családok,

az egészségügy, a tanügy, a
diákok, a rászorulók, az idô-
sek és a betegek fizetik meg.
A szocialista–liberális kor-
mányzat odajuttatta az orszá-
got 2002 óta, hogy mára már
minden területet megszorí-
tó intézkedések sújtanak. 

Sopronban a rossz kor-
mányzati politikából adódó
gazdasági nehézségeket a le-
hetô leghumánusabban igye-
kezett áthidalni a városveze-
tés, szemben más önkor-
mányzatok nagyon draszti-
kus és fájdalmas intézkedé-
seivel. Az általános közössé-
gi szolgáltatás 2008-ra terve-

zett elôirányzata jelentôsen
csökkent, ami nem más, mint
újabb forráskivonás. 2007-hez
képest a szociális területen
25 százalékos forráskivonás
történik, úgy, hogy közben re-
álbér-csökkenés, hatalmas
energiaár-emelés volt, amely
területen a liberalizálás to-
vábbi 30–40 százalékos ár-
emelést fog eredményezni. A
hónap szomorú híre, hogy ez
a katasztrófa az intézménye-
ket és a családokat egyaránt
sújtja, akárcsak az alulterve-
zett infláció – nyilatkozta
Firtl Mátyás a Soproni Köz-
életnek. ��

A hónap legfontosabb ese-
ménye a Széchenyi-gimnázi-
um felújított épületének bir-
tokbavétele. A megújult in-
tézményt a napokban vehetik
át, remélem, hogy az ideigle-
nességgel és a költöztetéssel
járó sok gond után, végül
nagy örömmel. Minden sop-
roni számára sokat mond az
iskolaváros szó, melyet büsz-
kén mondogattunk évtizede-
kig, aztán egyre kevesebbet
szerepelt ez a kifejezés a po-
litikusok szótárában. Az

MSZP ifjúság- és tudáspárti,
ezért városvezetô idôsza-
kunkban minden lehetôsé-
get megpróbáltunk felkutat-
ni annak érdekében, hogy az
elavult oktatási intézmény
felújításához forrást szerez-
zünk. A mai kornak megfele-
lô oktatási feltételek megte-
remtése az MSZP egyik leg-
fontosabb célkitûzése volt a
Deák tér, a mélygarázs, a szo-
ciális bérlakások építése és
az utak rendbetétele mellett.
A Gyurcsány-kormánytól ka-
pott több mint 500 millió fo-
rintos külön forrás azt a kor-
mányzati célt szolgálja, hogy

az ifjúság oktatási feltételei
a XXI. század kívánalmainak
is megfeleljenek, hogy gyer-
mekeink olyan körülmények
között tanulhassanak, mint
az EU legtöbb országában. A
modern Széchenyi Sopron új
büszkesége, és a szocialista
párt eredménye is. Kívánom
a szakembereknek, hogy sike-
rüljön otthonossá tenni az in-
tézményt, megteremteni a
munkához szükséges feltéte-
leket. Reméljük, hogy a Szé-
chenyi az ország egyik leg-
eredményesebb középisko-
lái közé tartozik majd a jö-
vôben is. ��

A szociális népszavazás
történelmi lehetôségét tar-
tom a hónap legjelentôsebb
eseményének. Magyarorszá-
gon ugyanis folyamatosan
mélyülô szociális válság ala-
kult ki.  

A szocialista kormány fel-
hatalmazás nélküli döntései
egyre nehezebb helyzetbe
hozzák az embereket és a
családokat.  A szociális vál-
ságot meg kell oldani, s erre
csak egy békés, erôszakmen-
tes és demokratikus eszköz

jöhet szóba, a népszavazás.
A „Szociális Népszavazás
2008” minden idôk legszéle-
sebb összefogását teremthe-
ti meg Magyarországon.  

A népszavazáson világos-
sá tehetjük: többé nem lehet
semmibe venni az emberek
akaratát, többé senki nem
dönthet róluk a megkérde-
zésük nélkül. A Gyurcsány-
kormány becsapta az embe-
reket, most pedig a becsa-
pott emberekkel fizetteti
meg saját hazugságainak

árát, vagyis azokkal, akik egy-
általán nem tehetnek arról,
hogy az ország ide jutott. A
népszavazás alkalmas arra,
hogy megoldja a szociális
válságot, hiszen megszaba-
dítja az embereket azoktól a
terhektôl, amelyek kifizeté-
se egyre nagyobb nehézsé-
get jelent a családok döntô
többsége számára. 

Egy sikeres népszavazás
félreérthetetlenül megmu-
tatja: nem lehet az embere-
ket semmibe venni, nem
lehet folyamatosan az embe-
rek akaratával szemben kor-
mányozni. ��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Firtl Mátyás (KDNP)

Kránitz László (MSZP)
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A mindenszentek a katoli-
kus és az ortodox keresztény
egyház ünnepe. A katolikus
egyház november 1-jén, az or-
todoxia pedig egy héttel ké-
sôbb tartja. Az ünnep és az
azt követô halottak napja –
egyházi jellegén túl – fokoza-
tosan általános népi megem-
lékezéssé is vált. Ilyenkor
mindenki kilátogat a teme-
tôbe, virágot visz elhunyt hoz-
zátartozói sírjára. Megtelnek
a hantok ôszirózsával, krizan-
témmal, az elmúlás jelképes
virágaival. Az emberek gyer-
tyát gyújtanak, és elveszített
szeretteikre emlékeznek... 

– Nagyon fontos és szép
ünnep mindenszentek napja
– mondja elöljáróban Hor-
váth Imre városplébános. – A
mai ember viszont nehezen
kezeli a szenteket és a halot-
takat is.

– A szentek, férfiak és nôk,

az egyház gyermekei. Embe-
ri példaképeink. Ahogy Be-
nedek pápa is fogamazott: „Az
Eget közelebb hozzák a Föld-
höz”. Ôk azok, akik Krisztus
mellett döntöttek. Ragyogó
példájuk vágyat ébreszthet
bennünk is, hogy mi is Isten
közelébe jussunk, oda igye-
kezzünk. Hiszen szentnek
lenni olyan, mint Isten köze-
lében lenni – fogalmazott
Horváth Imre, aki szerint
mindehhez nem szükséges
rendkívüli tett vagy képes-
ség. Krisztust kell teljes lé-
lekkel követni és szolgálni.
Ez is erôfeszítést igényel a
mindennapokban, ugyanak-
kor mindenki számára elér-
hetô cél. A halottak napja
életünk utolsó állomására
irányítja mindnyájunk figyel-
mét. Arra a pillanatra, ami-
kor Istennel találkozunk. –
Az egyházon keresztül Krisz-

tus egyengeti utunkat. Halot-
taink már megharcolták ezt
az utat, a rájuk gondolással
segítjük ôket abban, hogy ott
lehessenek az örök világos-
ságban. A mécsesek meggyúj-
tásával ezt fejezzük ki. Az
értük mondott imákkal pedig
újra együtt lehetünk sírba
tett szeretteinkkel.

Nem szerepel minden-
szentek az evangélikus egy-
ház ünnepeinek sorában, hi-
szen Luther Márton követôi
szerint nincs szükség a szen-
tek közvetítésére Isten felé. A
Sopronban nagy múltra visz-
szatekintô egyház a napok-
ban (október 30-án) emléke-
zett meg egyik legnagyobb
ünnepérôl, a reformációról,
és számon tartja a halottak
napját is.

– Az ökumenizmus egyik
legszebb példája a halottak
napi szokásrend. Ez ugyanis
tipikusan katolikus hagyo-
mány, mégis együtt ünneplik
már az evangélikusok is a ka-
tolikusokkal – mondta elöl-
járóban Gabnai Sándor espe-
res. Egyébként az evangéli-
kusoknak is megvolt, illetve

ma is megvan a „saját” emlé-
kezô vasárnapja: az egyházi
év kezdetét megelôzô vasár-
nap (vagyis advent elsô va-
sárnapja elôtt egy héttel) a
halottak és az örök élet
napja. Ötven-száz évvel ez-
elôtt még ezen a napon vittek
gyertyákat és virágokat az
evangélikus sírkertekbe.

De hogy a gyertyák lángja
minél fényesebb és mele-
gebb legyen, ma már egyszer-
re gyújtanak mécseseket az
emberek – legalább a teme-
tôkben.

– Az ilyenkor fellobbanó
sok kis láng hirdeti a biztató
reménységet: van feltáma-
dás! „Én élek és ti is élni fog-
tok” – mondta Krisztus, és a
ma emberének is ez lehet
erôforrás – mondja Gabnai
Sándor, aki szerint nem a ha-
lottakért imádkozunk, hanem
rájuk emlékezve, velük
együtt fohászkodunk ezen az
ünnepen. – A gyertyák, a virá-
gok és a szeretet fénye tündö-
köl ilyenkor, s ezen a napon
érezzük igazán: nem halott
az, ki mások szívében él.

Nagy Márta

A szeretet fénye tündököl

Gyertyát és virágokat viszünk szeretteink sírjához, néma
imát mondunk a temetôi nagykeresztnél és kicsit csende-

sebbek vagyunk az ünnepi misén. Mindenszentek ünnepe és
a halottak napja részben az önmagunkba nézés és

az Istenhez fordulás idôszaka is.

FOTÓK: MAGASI
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A halottak napja ezer éve

Halottak napját november 2-
án 998 óta tartja meg az egy-
ház. Ez az ünnep összefügg
azzal a század végi szorongá-
sos hangulattal, mely 1000-
re a világvégét várta. Ilyen el-
képzelések mellett igyekeztek
a halottakkal „jóban lenni”, az
elhunytak szellemeivel jó ba-
rátságba kerülni. A sírokon
gyertyát gyújtottak, hogy
„szegény, fázós lelkek annak
fényénél melengethessék ma-
gukat”. A november 2-i ha-
lottak napja konkrétan Sz.
Odiló clunyi bencés apáttól
(962–1048) ered.

A régi szokáshoz több népi
hiedelem is kapcsolódik. Né-
melyik szerint ennek az a célja,
hogy a világosban a „véletle-
nül kiszabadult lelkecskék”
újra visszataláljanak a maguk
sírjába. Magyar területeken
szokás volt ilyenkor a sírok
rendbe hozása is. Virágokat,
koszorúkat visznek az elhuny-
tak tiszteletére. A nép ajkán
ennek a szokásnak is megvan
a magyarázata: azért kell
megszépíteni ilyenkor a síro-
kat, hogy a halottak szívesen
maradjanak lakhelyükben. A
néphit szerint ilyenkor ugyan-
is hazalátogatnak a halottak.
Ezért sokfelé szokás volt, hogy
számukra megterítettek, ke-
nyeret, sót, vizet tettek az asz-
talra. A bukovinai magyarok
körében pedig még a temetô-
be is vittek ennivalót

Mindenszentek eredete

Az ünnep múltja még a római idôkre nyúlik vissza. A hajdani rómaiak ôseiket és hôseiket istenként
és félistenként tisztelték. Szobrot emeltek, szentélyt állítottak számukra. Marcus Agrippa Kr. e. 27-
ben szentelte fel a Pantheont, ahol az összes isten tiszteletére mutatták be a papok az áldozatot. A
Pantheont aztán Rómában 610. május 13-án keresztény templommá alakították. Ezen a napon IV.
Bonifác pápa a templomot az összes vértanú tiszteletére szentelte. A IV. századból is maradtak fent
adatok mindenszentek ünnepérôl. Szent Efrém szíriai egyházatya és Aranyszájú Szent János példá-
ul már tudott az ünneprôl, melyet május 13-án, illetve pünkösd utáni elsô vasárnap ültek meg. Az
ünnep történetében újabb lépést jelentett III. Gergely pápa (731–745), aki a Szent Péter-bazilika egyik
mellékkápolnáját nemcsak minden vértanúnak, hanem „minden tökéletes igaznak” a tiszteletére szen-
telte. Az ünnepet még a VIII. században május 13-ról november 1-jére tették át, valószínûleg azért,
hogy ezzel a kelták régi népi újesztendejét megszenteljék. A kelták ugyanis november elsô napjai-
ban emlékeztek az elhunytakra. Náluk már a VIII. században is közünnep volt november elsô napja.
835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan elismerte az ünnepet, és attól kezd-
ve mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett.

Ezután már szabadtéri kiállításként sorakoznak a Deák téri Lenck-villa kertjében a
téglafal és az ódon kôbôl rakott városfal mentén azok a síremlékek, amelyeket a város
régi evangélikus temetôje ôrzött meg. Egyedülálló kincse ez a gyûjtemény a városnak. 

A régi sírkert a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium mögött terült el. A sírkert
felszámolásakor a város mûkedvelô kutatói a temetôfal mentén álló, több évszázados pol-
gári és nemesi síremlékeket megmentették, így kerülhettek a Lenck-villa kertjében. A fel-
iratok által betekinthetünk a XVII–XVIII. században itt élt polgárok vagy betelepült ne-
mesi családok életébe, s az ôket gyászolók fájdalmába. Felidézhetô, hogy ki volt Gensel
János, ki Grad György (1613–1685), Reichenhaller Ricárd (1638–1694), Dobner Ferdinánd
(1659–1730), a város szolgálatában álló polgármesterek, és a példakép: a városépítô Lack-
ner Kristóf, akinek márvány síremléke szintén segít a múlt értékeihez mérni a jelent.

– A megyei önkormányzat fontosnak tartja az értékmentés nemes munkáját – mondta
el Firtl Mátyás alelnök, a felújítás kezdeményezôje és szorgalmazója. A felújítás 30 mil-
liós költségét a megye pályázati pénzbôl és önrészbôl teremtette elô. A Nemzeti Kultu-
rális Alaptól további sírkövek restaurálására 550 ezer forintot nyertek, amihez még 500
ezer önrészt biztosított a megye. B. Tóth Éva

Evangélikus sírkôtár
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Keresztrejtvény

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

A megfejtéseket…
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Harmadik éve szerepel a
nôi labdarúgó-bajnokság
második vonalában az FC
Váti Sopron. A most zajló

évadban új a versenykiírás,
az eddiginél sokkal több

nehézséggel kell szembe-
nézniük a soproniaknak,

akiknek korosztályos
együttese a közelmúltban

különleges, egzotikus
tájakon, a gejzírek földjén,

Izlandon járt.

A csapattal kapcsolatban
Horváth Antal, a szakosztály
vezetôje a következôket

mondta: „Harmadik éve
szerepel a csapat a má-
sodosztályban, ám az
idei szezon versenyki-
írása több szempontból

is sok nehézséget állít a
lányok elé. Eddig ke-
leti és nyugati cso-
portra osztották a
m á s o d o s z t á l y t ,
mont viszont egy
NB II van, amely
országos. Ez bár
abból a szem-

pontból
hasz-
n o s ,
h o g y

le tud-
juk mérni, országos szin-
ten hol is tartunk a máso-
dik vonalban, ugyanak-
kor kétszer kell Nyíregy-
házára utaznunk, több-
szöt Budapestre, tehát az
útiköltség közel félmil-

lió forinttal több, mint
ami az elôzô években volt.

Ezen túlmenôen, ami szin-
te érthetetlen a versenyki-
írásban, az az, hogy a tizen-
hat csapatból csak tíz marad
jövôre az osztályban… Miköz-

ben arról
s e n k i
nem tud
semmit,
mi lesz

a fenn-
m a r a d ó

hat együttes-
sel. Jelenleg a tizenegyedik
helyen állunk, de még sok
forduló van vissza. Minden-

esetre nagyon kell igyekezni
a 17 év körüli átlagéletkorú
csapatnak ahhoz, hogy jövô-
re is ebben az osztályban fut-
ballozhasson.” Botár László

Izlandi kaland

Volt már, hogy hatvanan vol-
tak a nôi csapatban a különbö-
zô korosztályokban, jelenleg
összesen negyvenhárom iga-
zolt játékos focizik Sopronban.
Az alap, a kezdeti mag azon-
ban együtt van, az a harminc-
harmincöt alapító játékos, aki
a kezdet kezdetén ott volt,
most is együtt van. Inkább a fi-
ataloknál volt jövés-menés,
sokan idôközben elmentek
Sopronból tanulni. Három kor-
osztályos csapat van, s köszön-
hetôen Abdai Géza alpolgár-
mesternek, mint a 6-10 éve-
sek, mind a 10-15 év közötti,
mind pedig a 15 év feletti,
tehát felnôtt csapat az Anger
réti pályán készülhet. Az U15-
ösök ráadásul a közelmúltban
nagyon egzotikus, különleges
helyen jártak: Izlandon, egy
nagyszabású nemzetközi tor-
nán, ahol kanadai és skót csa-
patokat legyôzve, de norvég és
izlandi csapattal szemben alul-
maradva értékes negyedik he-
lyet szereztek. Ennek a túrának
a kapcsán a szülôk áldozat-
vállalása mellett ismét ki kell
emelni Abdai alpolgármester
és az önkormányzat segítsé-
gét, az ô támogatásuk is kel-
lett ahhoz, hogy a csapat el
tudjon utazni s pályára lép-
hessen Izlandon.

Helycserés támadás

A sportvezetô eddig az elsô csapat munkáját is irányította, ám mos-
tantól „helycserés támadást” hajtott végre az U15-ös együttes szak-
vezetôjével, az elsô csapatnál a munkáját segítô Parrag Péterrel.
Parrag lett az elsô csapat edzôje, Horváth Antal pedig elsôsorban
a fiatalokkal foglalkozik, s emellett több ideje, energiája maradt
a csapat körüli operatív ügyek, szervezési feladatok intézésére.

Lányok a futballpályán

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Az egyesület célja az után-
pótlás-nevelés volt, bár egy
idôben – a tízéves jubileum
idején, 2002-ben szuperligás
férfiegyüttes is volt, Magyar-
országon a 7. legjobb. Játé-
kosként és edzôként a siker-
csapat tagjai voltak: Kovács
Gábor, Varga Márk, Hámori
Zoltán, Janics György, Horváth
András, dr. Szováti Szabolcs,
Palotai Péter, Horváth Ernô,
Hegedûs Miklós, Marco Grei-
ner, Rácz Sándor. 

Jelenleg a versenyzôi lét-
szám 35 fô, de a klub taglét-
száma megközelíti a százat!
Egy csoportban 4–6 fôvel fog-
lalkoznak, hogy minôségi

munkát tudjanak végezni. 
A Hotel Sopron Teniszcent-
rumban két teniszpálya, öltö-
zô, konditerem és úszóme-
dence áll  rendelkezésre. 
A klubban a szinte egész
éven át zajló tenisztanfo-
lyamokon német, angol nyel-
vû oktatás is mûködik gyer-
mekeknek és felnôtteknek
egyaránt, egyénileg és a már
említett kisebb csoportok-
ban. A Racket ifjú verseny-
zôi külföldre, távoli orszá-
gokba is eljuthattak. 

Sopron elsô korosztályos
magyar teniszbajnoka a klub
versenyzôje, Varga Márk volt,
aki többszörös magyar és vi-

dékbajnok, magyar ranglis-
tavezetô volt. Két korosztá-
lyos Európa-bajnokságon és
több nemzetközi versenyen
szerepelt eredményesen. 

Visszatekintve az elmúlt
másfél évtizedre, Horváth
Ernô fontosnak tartotta meg-
említeni azok nevét, akik ma-
gánszemélyekként vagy cé-
gükön, vállalkozásukon ke-
resztül sokat tettek az Alpe-
si Racket TK sikereiért ered-
ményeiért: Fábiánkovits Fe-
renc, Khaut András, Pratser
Ferenc és Takács István. 

A klubban folyó folytonos-
ságot jól mutatja: jó páran a
korábbi sikercsapatból ma
edzôként dolgoznak a jövô-
ért: Hámori Zoltán, Horváth
András és Rácz Sándor.

B. L.

Kerekes székes versenyzôk

Fontos, sôt kiemelt részét ké-
pezi a klubban folyó szakmai
munkának a kerekes székes
versenyzôk felkészítése. Vas
Csaba és Molnár Attila Auszt-
riában és az itthon rendezett
versenyeken az elmúlt négy
évben eredményesen szere-
peltek. Molnár 2005-tôl tagja
a pekingi olimpiára készülô
válogatott keretnek. Idén Vas
és Molnár párosban magyar
bajnokok lettek, edzôjük, Rácz
Sándor irányításával.

Október 22-én és 23-án 24
órán át játszottak a Krasz-
nai-csarnokban a megszál-

lott asztaliteniszezôk. 
Nem elôször szerveztek

Sopronban 24 órás asztalite-

niszt, az idei már a negyedik
„maratoni pingpongnap”
volt, elôször 2004-ben, az EU-
csatlakozás kapcsán rendez-
ték meg. A most lezajlott ren-
dezvényen nem kevesebb,
mint 8 asztalt állítottak fel a

szervezôk, s ezek közül hatnál
zajlottak a küzdelmek 24 órán
át. A két szabadon maradó
asztal mellett bemutatók zaj-
lottak, vagy az éppen nem ját-
szók kipróbálhatták ügyessé-
güket az adogatógép szervá-
ival szemben. 

Szabó János, a Turris SE
asztalitenisz szakosztályának
vezetôje, a rendezvény egyik

fô szervezôje elmondta, idén
összesen 11 csapat állt rajt-
hoz, s a csapatokban össze-
sen több mint 130 játékos
részvételét regisztrálták. Az
asztalhoz állók kétharmada a
legkritikusabb éjszakai órák-
ban is kitartott, akkor 86-an
játszottak. 

A sorozat jövôre – várható-
an tavasszal – folytatódik. ��

Játék 24 órán át 

Másfél évtized a soproni teniszértMásfél évtized a soproni teniszért

A napokban ünnepelte 15. születésnapját a soproni
Racket Tenisz Klub, amelyet Horváth Ernô edzô és tanár

alapított még 1992-ben. 

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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– Látod, Ferikém! – szólí-
tott meg. – Ezen a pályán ért
a legnagyobb öröm és a leg-
nagyobb bánat azokon a lab-
darúgó-mérkôzéseken, ame-
lyeken szembe nézhettem a
mindenkori ellenfelünk gól-
ra éhes csatáraival. Mert
tudod, akkor még öt támadó-
val igyekeztek sikert elérni
a focisták. Valamennyi gyô-
zelmünknek nagyon örültem,
a vereségeink közül mindösz-
sze egyet emelnék ki: 1944.
október 15-én itt, ezen a pá-
lyán kaptunk ki 3:2-re a leg-
nagyobb riválisunktól, a
SFAC együttesétôl. Csodála-
tos napsütésben vívtuk meg
harcunkat a nagyszerû csa-

társorral rendelkezô piros-
fehérek ellen. Mindmáig jól
emlékszem arra is, hogy két
gólt rúgott nekem Kôvári
(Steiner) Jenci, két olyan
dugót, amelyekhez hozzá sem
tudtam szagolni. A harmadik
SFAC-találat Scheidl Peps
nevéhez fûzôdik. Látod, mi-
lyen az ember? Annyi év után
már elfelejtettem, hogy saját
játékostársaim közül ki talált
be az Anger rétiek hálójába.
Pályánkon ötezer nézô figyel-
te az eseményeket, s egyesü-
leti hovatartozástól függetle-
nül majdnem mindenki örült,
mert a szurkolók azt hitték,
hogy vége van a II. világhábo-
rúnak. Nem így történt. Mire

leszállt az est, a legsötétebb
korszak kezdôdött el hazánk
történetében…

Az egyik legnépszerûbb
soproni labdarúgó a SFAC
csapatában kezdte pályafu-
tását, majd hamarosan már
lila-fehér mezben hárította
az NB II-es mérkôzéseken az
ellenfelek lövéseit. Stixi, ha
kellett, repült a levegôben,
ha kellett, a veszélyes sala-
kon is bátran vetôdött, soha
nem félt senkitôl sem. A nem
éppen jegenyetermetû kapu-
védônek remek társa akadt
a vasutasok középhátvédje,
Kômives Imre személyében.
Ãk ketten mintha testvérek
lettek volna, tökéletesen

megértették egymást a pá-
lyán is, így aztán sikert siker-
re halmozott csapatuk.

– Ferikém! – folytatta él-
ményei felsorolását az idôs
sportember utolsó találkozá-
sunkkor. – Ne hidd, hogy hi-
bátlanul ôrködtem az SVSE
kapujában. Én is kaptam po-
tyagólokat, de úgy gondolom,
hogy a világ labdarúgókapu-
sai közül csaknem mindenki
átélte a kudarcokat is.

Azt a képzeletbeli kapus-
zászlót, amelyet Stixi bácsi
emelt magasra Sopronban,
késôbb Sziklai (Sift) Antal és a
jelenleg is holland NB I-ben
tevékenykedô, a magyar vá-
logatott mezét is gyakran fe-
löltô Babos Gábor emelte, ha
lehet, még magasabbra. Azt a
munkát, melyet Stixi bácsi el-
kezdett, a jövô generációja
folytatni fogja. Weisz Ferenc

Bravúrkapus az SVSE-pályán

Futópálya a GárdonyibanFutópálya a Gárdonyiban

Két
iskola tanulói,

tanárai és szülôi egyszerre
örülhettek az új létesítménynek,

amelynek megvalósulását a soproni
önkormányzat is támogatta. 

– Újabb álmunk valósult meg – fo-
galmazott Varga Alfréd, a Gárdonyi Géza
Általános Iskola igazgatója az új 60 mé-
teres, négypályás, modern, mûanyag-
borítású futópálya avatóján a Gárdo-
nyi-iskola udvarán. A pályát közösen
használhatja az iskola a szomszédos
vendéglátó-ipari szakképzô iskolával.

A 10 millió forintos költséggel megvaló-
sult létesítmény avatóján Havas And-
rás alpolgármester elmondta: a város a
jövô évben újabb futópályák létesíté-
sét tervezi, mivel a megfelelô színvo-
nalú testedzést, testnevelést biztosító lé-
tesítmények alapvetôen fontosak az if-
júság nevelésében. ��

A legendás Mátrai (Stixi) József (1921–2006), minden idôk egyik legjobb soproni
labdarúgókapusa, 2006. október 5-én fejezte be földi pályafutását. Jómagam utoljára

2006 nyarán találkoztam a soproni lila-fehérek kapuvédôjével éppen 
a József Attila utcában, az egykori vasútpálya elôtt.
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Közérdekû telefonszámok

MENTÔK:  104
TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRKAPITÁNYSÁG:
9400 Sopron, Lackner
Kristóf utca 5., e-mail: 
police@sopron.hu, ügye-
let: 107 (0–24-ig ingyene-
sen hívható!) 
112 (0–24-ig ingyenesen
hívható nemzetközi se-
gélyhívó!) Tel.: 99/311-234,
fax: 99/ 318-248
Panaszfelvétel: hétfõtõl
csütörtökig: 08.00 – 16.00,
pénteken: 08.00 – 13.30
SOPRONI ERZSÉBET-KÓRHÁZ:
Gyôri út 15., telefonszám:
(99) 312-120
CSALÁDSEGÍTÔ INTÉZET: 
(Kossuth Lajos u. 10)
(99) 506-400
ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
BEJELENTÉSE: 
(99) 512-407

ÜGYELETI REND
• Háziorvosi ügyelet:
Erzsébet-kórház 
VI. épület, Gyôri u. 15.,
telefon: 99/312-010 
• Fogorvosi ügyelet: hét-
végén és ünnepnapokon
9–15 óra között, Erzsé-
bet-kórház VI. épület,
Gyôri u. 15., telefon:
99/312-010 
• Gyermekorvosi ügyelet:
hétvége és ünnepnap:
8–20 óra között,  Erzsé-
bet-kórház, VI. épület,
Gyôri u. 15.
VÍZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
BEJELENTÉSE: (99) 519-100
GYSEV-INFORMÁCIÓ: 
(99) 517-212
KISALFÖLD VOLÁN:
Helyi járatok: (99) 313-130
Távolsági járatok: 
(99) 311-040

FÔVINFORM
éjjel-nappal: (1) 317-1173,
fax: (1) 317-8288
MÁV (www.mav.hu/elvira)
központi felvilágosítás 
6–20 óráig: (1) 461-54-00
GÁZSZOLGÁLTATÓ: (99) 513-240
ÚTINFORM 
(közúti információk éjjel-
nappal): Telefon: (1) 322-
7052, fax: (1)322-9831
AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT: 
188
T-COM TELEFONOS 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1412
(díjmentesen hívható) 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  ÜZLETI
ÜGYFELEKNEK: 1435
(munkanapokon 6–22-ig)  
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
(éjjel-nappal): (80) 505-
507. Lelkisegély-szolgálat
(hívható mindennap 19–
07 között): (80) 505-516

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTERI HIVATAL:
9400 Sopron, Fô tér 1., te-
lefon: (99) 515-100, fax:
(99) 311-445. Ingyenesen
hívható zöld szám: (80)
204-322. Ügyfélfogadási
idô: hétfô: 13.30–17.00,
szerda: 8.00–12.00 és
13.00–16.00.
OKMÁNYIRODA: 
Fô tér 5. Ügyfélfogadás:
hétfô: 10.00–12.00 és 13.00–
17.00, szerda: 8.00–12.00
és 13.00–15.30, csütörtök:
8.00–12.00 és 13.00–14.30,
péntek: 8.00–12.00
SOPRON HOLDING: 
Vagyonkezelô Zrt.  
9400 Sopron, Verô J. u. 1.
Telefon: (99) 514-590, 
holding@
sopronholding.hu

SOPRON REJTETT KINCSEI
A fotón megörökített részlet Sopronban található. Ha tudják, hol, írják meg nekünk!
Címünk: Soproni Közélet, 9400 Sopron, Fô tér 1. „Sopron rejtett kincsei”. Elôzô szá-
munk megfejtése: Papréti zsinagóga, nyertese: Nagy Elekné (Sopron,
Besenyô u.). Nyereményét, az önkormányzat könyvajándékát, átveheti a Kisal-
föld Médiaközpontban (Frankenburg u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK…
…talán még ezt is, de számos hasonlót minden bizonnyal. Az

efféle megoldások ugyanis egyre terjednek a városunkban. Le-
gyenek bárkik az érintettek (társtulajdonosok, egy nagy család
generációi, vagy éppen tulajdonos és bérlô), nem tudnának
megegyezni két-három vödörnyi festék és egy órányi munka árá-
ban, hogy a házon és az utcán ilyen csúfság ne essen meg? Vajon
volt egyezkedés, netán vita? Vagy szóba se jött, hogy ez így na-
gyon szerencsétlenül fog kinézni? De ugye nem közös megelé-
gedésre esett így meg a dolog? Mert sajnos az se tette jól, aki
ilyenre csinálta, meg az se, aki hagyta. (–só–)
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