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EEggyy  ddááttuumm  öörröökkrree  öösssszzeeffoorrrrtt  SSoopprroonn  nneevvéévveell..  EEggyy  nnaapp  eemm--
lléékkee  öörröökkkkéé  ééll  aa  ssoopprroonnii  ppoollggáárrookk  sszzíívvéébbeenn..  EEzz  aa  nnaapp::  11992211..
ddeecceemmbbeerr  1144--ee..  AAzzoonn  aa  sszzeerrddaaii  nnaappoonn,,  aa  ttrriiaannoonnii  bbéékkee--
ddiikkttááttuumm  áállttaall  mmeeggccssoonnkkííttootttt  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ccssaakk
eeggyyeettlleenn  vváárrooss  ééss  aa  kköörrnnyyeezzôô  nnyyoollcc  kköözzsséégg  ((ÁÁggffaallvvaa,,  BBaallff,,
BBáánnffaallvvaa,,  FFeerrttôôbboozz,,  FFeerrttôôrráákkooss,,  HHaarrkkaa,,  KKóópphháázzaa  ééss
NNaaggyycceennkk))  ééllhheetteetttt  aazz  öönnrreennddeellkkeezzééss  jjooggáávvaall..  DDöönntthheett--
tteekk  ssoorrssuukkrróóll,,  hhooggyy  AAuusszzttrriiááhhoozz  vvaaggyy  MMaaggyyaarroorrsszzáágghhoozz
kkíívváánnnnaakk--ee  ttaarrttoozznnii..  AA  nnééppsszzaavvaazzáásstt  nneemm  aajjáánnddéékkbbaa
kkaappttaa  SSoopprroonn..  KKéépptteelleennssééggnneekk  ttûûnntt,,  hhooggyy  aa  vváárrmmeeggyyee
sszzéékkhheellyyee  ––  SSoopprroonn  ––  BBuurrggeennllaanndd  ffôôvváárroossáávváá  vváálljjoonn,,  ss
hhooggyy  SSzzéécchheennyyii  nnyyuugghheellyyee  oosszzttrráákk  ffööllddöönn  lleeggyyeenn..  

MMáássffééll  hhóónnaappiigg  ttaarrttóó  ffeellkkeellôôhhaarrccookk,,  aazz  úúnn..  nnyyuuggaatt--mmaa--
ggyyaarroorrsszzáággii  ffeellkkeelléésseenn  áátt  vveezzeetteetttt  aazz  úútt  VVeelleennccééiigg..  OOllaasszz
kköözzvveettííttéésssseell  aazz  oosszzttrráákk  ééss  mmaaggyyaarr  ffééll  aa  ttáárrggyyaallóóaasszzttaall--
hhoozz  üülltt..  AAzz  aa  sszzeerrddaaii  nnaapp  aazzóóttaa  lleeggeennddáávváá  nneemmeesseeddeetttt..
ÖÖrröökk  iiddôôkkrree  ffiiggyyeellmmeezztteettii  aa  ssoopprroonniiaakkaatt,,  hhooggyy  eellôôddeeiikk  hhoo--
ggyyaann  sszzaavvaazzttaakk  aabbbbaann  aa  ccssoonnttiigg  hhaattoollóó  hhiiddeegg  ddeecceemmbbeerr--
bbeenn..  DDrr..  VViittéézz  HHáázzii  JJeennôô  mmuuttaattootttt  rráá,,  hhooggyy  SSoopprroonntt  aa
nnéémmeett  aajjkkúú  ggaazzddaappoollggáárrookk  ((aa  hhûûssééggeesseekk))  sszzaavvaazzaattaaii
mmeenntteettttéékk  mmeegg  aa  hhaazzáánnaakk..  11992222--bbeenn  aa  nneemmzzeettggyyûûllééss  ttöörr--
vvéénnyybbee  iikkttaattttaa  SSoopprroonn  hhûûssééggéétt..  BBaarrookkkk  ccíímmeerréétt  aa  vváárrooss
sszzaallaaggddíísssszzeell  bbôôvvíítthheettttee,,  rraajjttaa  aa  bbüüsszzkkee  ffeelliirraattttaall::  CCIIVVII--
TTAASS  FFIIDDEELLIISSSSIIMMAA..  11992288--bbaann  aa  nneemmzzeett  ffiilllléérreeiibbôôll  eellkkéé--
sszzüülltt  aa  TTûûzzttoorroonnyy  bbeejjáárraattáátt  éékkeessííttôô  HHûûssééggkkaappuu,,  HHiikkiisscchh
RReezzssôô  ééss  KKiissffaalluuddyy--SSttrroobbll  ZZssiiggmmoonndd  iihhlleetteetttt  aallkkoottáássaa..
HHuunnggáárriiaa  ccssooddáállaattooss  nnôôaallaakkjjaa  mmaaggaa  kköörréé  ggyyûûjjttii  aa  hhûû--
ssééggeesseekkeett::  aa  vváárrooss  ééss  kköörrnnyyéékkee  mmaaggyyaarr,,  nnéémmeett  ééss  hhoorrvváátt
nnééppéétt..  

11993311..  ddeecceemmbbeerr  1144--ttôôll  aa  SSzzéécchheennyyii  ttéérreenn  eellkkéésszzüülltt  oorr--
sszzáággzzáásszzllóónnááll  ddíísszzôôrrssééggeett  áállllttaakk  aa  ccsseerrkkéésszzeekk,,  ddiiáákkookk,,
ffôôiisskkoollaaii  hhaallllggaattóókk..  MMéégg  SSoopprroonnyyii  TThhuurrnneerr  MMiihháállyy,,  aa
XXXX..  sszzáázzaaddii  SSoopprroonn  lleeggnnaaggyyoobbbb  ppoollggáárrmmeesstteerréénneekk  iiddee--
jjéénn  aa  vváárrooss  vveezzeettééssee  ééss  aa  TTáárrssaaddaallmmii  EEggyyeessüülleetteekk  SSzzöövveett--
ssééggee  llééttrreehhoozzttaa  aa  HHûûsséégg--ddííjjaatt..  

AA  vveesszztteess  IIII..  vviilláágghháábboorrúú  eellssooddoorrttaa  aa  hhûûsséégg  nnaappjjáátt  iiss..
AAzz  eeggyyppáárrttrreennddsszzeerrii  ddiikkttaattúúrráábbaann  eemmlléékkeezznnii  sseemm  vvoolltt  ttaa--
nnááccssooss  SSoopprroonn  aarraannyynnaappjjáárraa..

22000011--bbeenn,,  aa  nnééppsszzaavvaazzááss  8800..  éévvffoorrdduullóójjáánn,,  aazz  aakkkkoorrii
mmaaggyyaarr  kkoorrmmáánnyy  aa  kkiihheellyyeezzeetttt  üülléésséénn  iissmméétteelltteenn  öörröökk
iiddôôkkrree  ttöörrvvéénnyybbee  iikkttaattttaa  SSoopprroonn  vváárrooss  mmúúllhhaattaattllaann  éérr--
ddeemmeeiitt..  ÉÉvvttiizzeeddeekkiigg  ttaarrttóó  nnéémmaassáágg  uuttáánn  aa  1155  mmiilllliióóss
mmaaggyyaarrssáágg,,  aa  mmeeggmmaarraaddtt  oorrsszzáágg  llaakkoossssáággaa  ééss  SSoopprroonn
eebbbbôôll  aa  nnaappbbóóll  mmeerríítt  eerrôôtt  mmiinnddeennnnaappjjaaiirraa..  

SSoopprroonn  8866  éévvee  mmaaggaa  aa  mmeeggtteesstteessüülltt  hhûûsséégg  aa  kkiittaarrttááss--
bbaann,,  aazz  ééllnnii  aakkaarráássbbaann,,  aa  hhaaggyyoommáánnyyookk  ttiisszztteelleettéébbeenn..  AAzz
iiddôôkk  vvééggeezzeettééiigg  ííggyy  lleeggyyeenn!!  IFJ. SARKADY SÁNDOR

Még több fény, még több
portéka, még szebb ünnep-
várás. Ilyen az idei adventi
vásár a Fô téren. 

A soproni önkormányzat
támogatásával idén is ünne-
pi díszbe öltözik a város, kü-
lönösen a Fô tér. Az adventi
forgatagban november 30 óta
egymást követik a köszöntôk
– elsôként dr. Fodor Tamás
polgármesteré –, a koncer-
tek, mûsorok. A vásár elen-

gedhetetlen és fontos szerep-
lôi az árusok, akiknél érde-
mes alaposan körülnézni, és
megvásárolni az ünnep kellé-
keit vagy akár az ajándéko-
kat. A hangulathoz természe-
tesen nagyban hozzájárul a
forralt bor és a puncs zama-
tos illata, az óriási karácsony-
fa díszei és különösen szép a
Fô tér, amikor délutánonként
gyertyák gyúlnak és rákezd
a toronyzene… ��

Adventi vásár
FOTÓ: MAGASI DÁVIDFOTÓ: MAGASI DÁVID

FÜSTTENGERBEN A VÁROS
1944. december 6.: Füsttengerben a város. A 450-esek be-
fejezték a támadást. 2007. december 6-án,18.00 órakor a
Deák téri II. világháborús emlékmûnél a város vezetôi csen-
des fôhajtással tisztelegnek az 1944. december hatodikai
soproni bombázások áldozatainak emléke elôtt. ��

IFJ. SARKADY SÁNDOR GYÛJTEMÉNYÉBÔL
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A térség szakképzô intéz-
ményeirôl nyújtott informá-
ciók mellett a bemutatókkal

kísért kiállítás nagyrészt di-
ákközönsége az iskolák kép-
zési rendszerérôl, az oktatott

szakmákról, a beiskolázás fel-
tételeirôl is tájékozódhatott.
A szervezô, a Nyugat-dunán-
túli Regionális Munkaügyi
Központ és az iskolafenntar-
tó önkormányzat évek óta
fontos feladatának tekinti,
hogy a városban mûködô is-
kolák szakképzési kínálata a
térség munkaerôpiacának
igénye szerint alakuljon,
mint ahogyan a munkaügyi
központ éppen a pályakezdô
munkanélküliség megelôzése
érdekében már a pályavá-
lasztás idôszakában igyekszik
segíteni a fiataloknak, szü-
lôknek. 

Az érdeklôdôket Abdai
Géza alpolgármester köszön-
tötte, aki a pályaválasztás fe-
lelôsségének fontosságát
hangsúlyozta.

B. T. É.

„…sárból, napsugárból”
címmel ez év májusában

tartotta székfoglaló elôadá-
sát a Magyar Tudományos

Akadémián Huszti Péter, a
Soproni Petôfi Színház

mûvészeti tanácsadója, aki
ezzel tagja lett Széchenyi

Irodalmi és Mûvészeti
Akadémiának. 

November 11-én, kamara-
színházi önálló estje elôtt
ebbôl az alkalomból köszön-
tötte a Kossuth-díjas, kiváló
és érdemes mûvészt dr. Fodor
Tamás, Sopron polgármeste-
re. – Nagy öröm számunkra,
tisztelt professzor úr, hogy
színházunkat egy olyan, im-
máron az akadémikusok so-
rában is szereplô mûvész
fémjelzi, mint ön – tisztelet-
tel és szeretettel köszöntöm
ebbôl az alkalomból – majd a
polgármester kitüntetô okle-

velet és érmet adott át Husz-
ti Péternek. Ezt követôen egy
varázslatos elôadásnak lehe-
tett szem- és fültanúja a Pe-
tôfi-termet zsúfolásig megtöl-
tô közönség. 

„Miért ír a színész köny-
vet? Csak. Nem csak… Husz-

ti Péter nem csak azért, mert
mostanában szinte kötelezô.
És nem is mostanában írja,
hanem mindig. Állandóan.
Egyfolytában. Mert neki ez
természetes. Mert ha megfo-
galmaz valamit, könnyebben
talál magára a színpadon.

Mert az a rögeszme ûzi, hajt-
ja, élteti, hogy a szerepben –
mindig, minden szerepben –
ott az ember, a »sárból, nap-
sugárból« összegyúrt teremt-
mény, akihez a próbák folya-
mán, az elôadások során el
kell jutnia.” (pluzsik)

Huszti Péter kitüntetése

Pályaválasztási kiállítás Gyógyítók 
és betegek

A szûrôvizsgálatokról, a
szenvedélybetegségek keze-
lésérôl, továbbá a gyógytor-
náról szóló elôadások mel-
lett az átalakulóban lévô
egészségügyi rendszer ellent-
mondásai, a finanszírozás, a
dolgozók túlterheltsége, a bo-
nyolult szabályok, a beteg ér-
dekeit figyelmen kívül hagyó
rendelkezések is szóba ke-
rültek a szakdolgozók konfe-
renciáján. A tájékozódást és
tapasztalatcserét is elôsegítô
szakmai rendezvényt dr.
Fodor Tamás polgármester is
köszöntötte, aki hangsúlyoz-
ta: a minôségi, eredményes
betegellátáshoz megbecsü-
lésre, nyugalomra, kiszámít-
hatóságra és jóval több anya-
gi és erkölcsi megbecsülés-
re lenne szükség. ��

Több mint tíz szakképzô intézmény részvételével pálya-
választási kiállítást és szakbemutatót tartottak Sopronban. 

FOTÓ: PLUZSIK 
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Ezentúl Szent Erzsébet
felújított szobra tekint le az
arra járókra, és kétnyelvû
emléktábla idézi a hajdan-
volt középkori johannita is-
potály emlékét. Árpád-házi
Szent Erzsébet születésének
800. évfordulóján Sopron
polgármestere adta át a vá-
rosnak a felújított szobrot,

és avatta fel az emléktáblát,
egyben megköszönte a né-
met kisebbségi önkormány-
zatnak, hogy az értékmen-
tésben és továbbörökítés-
ben részt vállalt. ��

A 2,6 milliárdos beruhá-
zással kapcsolatban mond-
hattak véleményt a Kôszegi
úti aluljáró terveirôl a város-
házán a meghívott szakmai
szervezetek, szakemberek és
civil szervezetek, majd azt
követôen a Liszt Ferenc Kon-
ferencia- és Kulturális Köz-
pontban tartott lakossági fó-
rumon a soproniak.

Simonics András tervezô
hangsúlyozta: a lehetô legke-
vesebb forgalomzavaró építé-
si fázissal készül el az aluljá-
ró. A közel 450 méter hosszú
építmény a kenyérgyár bejá-
ratától mintegy 100 méterre
süllyed a szint alá, s körfor-
galmi csomópontban fog vég-

zôdni a Felsôbüki Nagy Pál
utca térségében. 

A környéken élôket érde-
kelte a forgalmi rend alaku-
lása, a terület vízelvezetésé-
nek megoldása, a közeli gará-
zsok megközelíthetôsége, il-
letve az aluljáró-építés miatt
érintett ingatlanok sorsa. Az
aluljáró a tervek szerint 2008
és 2010 között készül el. 

B. T. É.

Sopronban tartották a Me-
gyei Jogú Városok Szövetsége
Jegyzôi Kollégiumát. A két-
napos rendezvényen megvi-
tatták a köztisztviselôk jogál-
lásáról szóló törvénymódosí-
tást, tanácskoztak az önkor-
mányzatokat érintô közokta-
tási törvény változásairól és

véleményt cseréltek a polgár-
mesteri hivatali modellekrôl,
szervezeti megoldásokról. A
további témák között az épí-
tésügyi igazgatás aktuális kér-
dései, és az elektronikus ügy-

intézés szerepelt. A fórum az
önkormányzati törvény ter-
vezett reformjához kapcsoló-
dóan a kormányhoz eljutta-
tandó szakmai véleményeket
is megfogalmazott. ��

Vállalkozás-
fejlesztés 

A Kisalföldi Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány (KVA)
1993-ban jött létre, és négy
megyei városban mûködtet
irodát. Fô tevékenységeik kö-
zött kiemelt helyen szerepel
a vállalkozók részére nyúj-
tott tanácsadás és a vállalko-
zói hitelezés. 

Ügyfeleik részére ingye-
nesen biztosítják a gazdasá-
gi és a pályázatokkal kapcso-
latos tanácsadást. Jelenleg
két államilag támogatott hi-
telkonstrukcióval állnak a
mikro- és kisvállalkozások,
valamint az ôstermelôk szol-
gálatában. 

A mikrohitel konstrukci-
óban a felvehetô hitelösszeg
nagysága 6.350.000 forint, 8
éves futamidôre, jegybanki
alapkamaton, míg a mikro-
hitel plusz konstrukcióban
a felvehetô hitelösszeg tizen-
ötmillió forint, 10 éves
futamidôre, jegybanki alap-
kamaton. Sopronban az
iroda a Széchenyi tér 2. szám
alatt várja a város és a kör-
nyezô települések vállalko-
zóit, ôstermelôit – mondta el
dr. Iváncsics János –, a KVA
ügyvezetôje. ��

Jegyzôk tanácskoztak

Új soproni aluljáró

Szent Erzsébet nyomán

Szociális érzékenységünk gyakorlása Árpád-házi Szent Erzsébet
nyomán címmel tartottak konferenciát és szakmai napot a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán.
Szakmai elôadások mellett bemutatkoztak a karitatív szervezetek
is, volt játszóház, fotókiállítás és irodalmi mûsor is.

Az Ikvahídon, abban az utcában, amelyet egykor Ispotály-
hídnak is hívtak, újabb emléket állítottak az utókornak. 

Szent Erzsébet emléke

FOTÓ: PLUZSIK FOTÓ: PLUZSIK 
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Nem a drágulásra

Három önkormányzati
képviselô – Balogh Judit,

Varga Szabolcs és Zombori
István – körzetében tartott

bejárást dr. Simon István
alpolgármester városházi

szakemberekkel és 
a fôkertésszel. 

Zombori István az Erzsébet
utcai járdán való kétkerekes
parkolás lehetôségét, a Bar-
tók Béla utcai szivarfák gömb-
juharra vagy szilfára való cse-
réjét, az Arany János és Gyóni
Géza utcák burkolatának
helyreállítását, a II. Rákóczi
Ferenc utca és Csatkai utca
közötti átjáró rendbetételét, a
Kis János utcai parkoló ren-
dezését javasolta, továbbá az
állomás parkolási, közleke-
dési lehetôségeinek a jelenle-
ginél hatékonyabb érvénye-
sítését. Balogh Judit egy Wes-
selényi utcai romos ház bal-
esetveszélyességének meg-
szüntetését, az Ãsz és Vadász
utca, továbbá a Táncsics Mi-

hály utca egy-egy szakaszának
felújítását, a Kanizsai tér út-
és járdaépítését, a Kismarto-
ni sor zajvédelmének megol-
dását, a IV. László király úthoz
csatlakozó keresztezôdések-
nél, valamint a Teleki Pál
utcai buszvégállomásnál gya-
logos átkelôk létesítését, a Je-
reván-lakótelep végén telepí-
tett szélvédô erdôsáv foghíja-
inak pótlását, a zöld felüle-
tekbôl önkényesen kiszakított
kátyús parkolók megszünte-
tését, illetve ahol indokolt, jó
minôségû parkolók kialakítá-
sát kérte. A Táncsics Mihály
utcai önkormányzati lakások
és a Jereván-lakótelep közöt-
ti rézsûn akadálymentes át-
járást biztosító lépcsô illetve
rámpa építését szeretnék az
ott lakók, akiknek ezt az igé-
nyét jogosnak és teljesíthetô-
nek találták a szakemberek.
Varga Szabolcs egy, a Jerevá-
non immár funkcióját vesz-
tett játszótér megszüntetésé-
re és a terület rendezésére
tett javaslatot. ��

December 21-én Magyar-
ország teljes jogú tagja lesz
a schengeni övezetnek, meg-
szûnik a határellenôrzés. Ez
a változás azonban csak az
állampolgárok mozgásának
ellenôrzését érinti, az uta-
zás feltételeit, valamint az
ahhoz szükséges okmányok
körét nem. Az országot ez-

után is csak érvényes, uta-
zásra jogosító okmánnyal
hagyhatjuk el, azaz útlevél-
lel, vagy személyi igazol-
vánnyal. 

Vezetôi engedéllyel nem
lehet külföldre utazni. 14 év
alatti kiskorúak számára to-
vábbra is kell útlevél a kül-
födre utazáshoz. A Svájcba
történô utazáshoz csak az új
típusú személyi igazolvány
használható. ��

Okmány kell!

Képviselôi bejárás

FAÜLTETÉS A LAKÓTELEPEN
Balogh Judit, a 4. sz. választókerület önkormányzati kép-
viselôje ültette el az elsô facsemetét abból a hetvenbôl,
amelyet a Sopron Holding és Nagy Zsolt fôkertész vezeté-
sével – lakossági kérésre – ültetnek el a Jerevánon. ��

Huszonnégy elôterjesztést
tárgyalt Sopron novemberi,
késô éjszakába nyúló közgyû-
lése. Módosították a Sopron-
kôhida–Tómalom–Kistóma-
lom dûlô–Sand dûlô Szabá-
lyozási Tervérôl és Helyi Épí-
tési Szabályzatáról szóló ren-
deletét, a közgyûlés döntött a
Pesti Barnabás utca–Tóma-
lom sor több ingatlana által
határolt területre vonatkozó
változtatási tilalom elrende-
lésérôl. 

A vállalkozásoknak nem
kedvezô hazai gazdasági kör-
nyezet kompenzálása céljá-
ból az önkormányzat a tulaj-
donában lévô fizetô parko-
lók díjait nem emeli. A par-
kolási rendszer, illetve az
arra vonatkozó rendelet fe-
lülvizsgálata folyamatban
van, módosítására a belváros
területén megvalósuló nagy-
beruházások befejezéséig
nem kerül sor. Döntött a köz-
gyûlés arról is, hogy a gazda-
ság élénkítése érdekében a
nem lakás célú helyiségek –
üzletek, irodák, raktárak –

kötelezô évenkénti infláció-
val történô bérleti díjának
emelésére nem kerül sor.
Ezzel a központi városrész
kereskedôit szeretné támo-
gatni a város, a bérleti díj
szempontjából biztonságot
nyújtani a helyi vállalkozók-
nak. A vállalkozók kommu-
nális adója is csökkeni fog,
amely tekintettel a várható
infláció mértékére, minden-
képpen kevesebb terhet je-
lent számukra.

Döntöttek az egészségügyi
alapellátás átszervezésérôl,
amelynek során az Egészség-
ügyi Alapellátási Igazgató-
ság feladatait az önkormány-
zat a polgármesteri hivatal-
nak adja át. A biztonság és a
szakmaiság nem szenved
csorbát, a mûködés viszont
kevesebbe kerül. A fertôrá-
kosi barlangszínház fejleszté-
sére vonatkozó pályázat be-
nyújtásáról is döntöttek a
képviselôk. A jogvitás ügyek-
rôl a peres ügyekben képvi-
selô ügyvéd adott tájékozta-
tást a testületnek. B. T. É. 

FOTÓ: PLUZSIK 

Képviselôi bejárás
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A velencei jegyzôkönyv
értelmében 1921. december

14. és 16. között Sopron és
nyolc környezô község

lakossága népszavazáson
döntötte el, hogy Magyaror-

szághoz vagy Ausztriához
tartozzon-e.

Összesen 257 négyzetkilo-
méterrôl, közel ötvenezer
ember sorsáról volt szó. Ez
volt a trianoni békediktátum
egyetlen komolyabb területi
revíziója, amit a nagyhatal-
mak tartósan elfogadtak. A
vitatott körzet lakossága ma-
gyar érzelmei ellenére akkor
német nemzetiségû volt, Kóp-
háza pedig horvát többségû.
Ennek ellenére a többség –
fôleg a városban – Magyaror-
szágot választotta. 

Bár a kisebb községekben
általában Ausztria felé bil-
lent a mérleg, végül Sopron
magyarpárti többsége bizo-
nyult döntônek. Az ország-
gyûlés A soproni népszava-
zás emlékének törvénybe ik-
tatásáról szóló 1922. évi
XXIX. törvényben a Civitas
Fidelissima, azaz a leghûsé-
gesebb város címmel jutal-
mazta Sopront, ahol a 61
méter magas Tûztorony déli
részén ezután alakították ki
az úgynevezett Hûségkaput,
Kisfaludi-Strobl Zsigmond
alkotását.

A népszavazás titkos volt.
A végeredményt december
17-én a Zrínyi Ilona Tiszti Le-
ánynevelô Intézetben hirdet-
ték ki (a késôbbi ruhagyár-
ban, ahol ma is tábla ôrzi
ennek emlékét), a soproni
lapok pedig rendkívüli ki-
adásban adták ország-világ
tudtára, hogy „7107 szótöbb-
séggel magyarok marad-
tunk”. Az összesen 26 900 jo-
gosultból 24 063 fôs (87,7%)
részvétel mellett 15 334 fô
(65,16%) szavazott Magyaror-

szágra, 8 227 fô (34,84%) Auszt-
riára, és 502 szavazat érvény-
telen volt. Sopron 37 509 lakó-
ja közül 18 994-nek volt szava-
zati joga. Itt 89,2%-os részvé-
tellel 72,7% szavazott Magya-
rországra. A nyolc faluban a
7 900 jogosult 83,9%-os részvé-
telével 54,6%-a Ausztria mel-
lett szavazott. Magyarország-
ra csak Nagycenken, Fertô-
bozon és Kópházán szavaz-
tak többségben. 

A soproni népszavazás
napja hat éve hivatalosan is
országos emléknap. A 244/
2001-es kormányrendelet Az
1921. évi soproni népszavazás
emlékére a nemzethez és a
hazához való hûségrôl tanúsá-
got tevô polgárok elôtt fejet
hajtva december 14-ét a hûség
napjává nyilvánította. ��

A megmaradt falvak

A népszavazás eredménye-
ként magyar területen maradt
Ágfalva, Balf, Sopronbánfal-
va, Fertôboz, Fertôrákos,
Harka, Kópháza, Nagycenk.

A leghûségesebb város

GÉZPÁNTTAL ÉS VIASZPECSÉTTEL LEZÁRT SZAVAZÓURNÁK A FELBONTÁS ELÔTT.

A NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS FALRAGASZOK EGY SOPRONI HÁZON.

SZAVAZÁSRA VÁRAKOZÓK AZ ÁLLAMI LEÁNYGIMNÁZIUM LÉPCSÔJÉN 
1921. DECEMBER 14-ÉN A REGGELI ÓRÁKBAN.

A SZÖVETSÉGKÖZI SZAVAZATSZÁMLÁLÓ IRODA MUNKATÁRSAI 
A ZRÍNYI TISZTI LEÁNYNEVELÔ INTÉZET EBÉDLÔJÉBEN.



Hírcsokor

2007. december �� 7

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÜNNEPI PROGRAMJAI 

Sopron Szabad Királyi Várossá nyilvánításának 730., 
az 1921-es sorsdöntő népszavazás 86. évfordulója alkalmából

2007. DECEMBER 14. péntek, 11.00 óra VÁROSHÁZA DÍSZTERME

ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
• Az önkormányzat által adományozott helyi kitüntetések átadása 

(zártkörû rendezvény, belépés névre szóló meghívóval)
• A díjátadás után koszorúzás a Hûségkapunál és a Thurner-szobornál.

18.00 óra HÛSÉGZÁSZLÓ (SZÉCHENYI TÉR)

VÁROSI ÜNNEPSÉG
Ünnepi szónok Sopron 2007. évi díszpolgára. Közremûködnek: Laklóth Aladár 

és Viczián Ottó színmûvészek és a Fidelissima Vegyeskar, Arany János vezényletével.

EGYÉB VÁROSI PROGRAMOK
December 13. csütörtök, 17.00 óra LISZT-KÖZPONT

„HŰSÉG” – Tranta Julianna 
soproni festőmûvész jubileumi tárlata

Megnyitja: Sarkady Sándor költő

December 14. péntek
9.00 ÓRA SZÉCHENYI-GIMNÁZIUM (TEMPLOM UTCAI KAPUALJ) 

DOMBORMŰ- és EMLÉKTÁBLA-AVATÁS
Rösch Frigyes születésének 175. évfordulója alkalmából 

14.00 óra Lackner Kristóf utca 5.
Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara 

EMLÉKTÁBLA-AVATÁSA
az egykori székház 105 éves átadása alkalmából.

A képviselô-testület sza-
vazatai alapján 2007 díszpol-
gára dr. Ádám Antal, az MTA
Geodéziai és Kutató  Intézet
nyugalmazott kutatóprofesz-
szora, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja. 

A Pro Urbe Sopron díjat
Michael Töltl (Töltl Mihály), a
Bad-Wimpfen – Sopron Kul-
turális Egyesület elnöke ve-
heti át. Az 1946-os kitelepí-
tés idején mindössze három
hónapos volt, szülôföldjét, 
-városát mégsem feledte el.
Többek között neki köszön-
hetô, hogy Sopron és Bad-

Wimpfen 1991 óta testvérvá-
rosok. Részt vett a bad-wimp-
feni Soproni Múzeum létre-
hozásában is. 

A Civitas Fidelissima díjat
Koch Péter vezetô tervezônek
ítélte meg a képviselô-testü-
let. A Dr. Király Jenô-díjat
dr. Poór Lívia, a pszichiátri-
ai járóbeteg-ellátás csoport-
vezetô fôorvosa veheti át az
ünnepségen. Princzes Róbert-
né kapja a „Humanitás” díjat.
Az Egyesített Szociális Intéz-
mény részlegvezetô nôvére
tíz éve vezeti az Ikva Nyugdí-
jas Otthont. Sopron Kultúrá-
jáért díjban részesül dr. Ko-
vács József László soproni szü-
letésû irodalomtörténész,
egyetemi tanár, az MTA Köz-

testületének tagja, a budaör-
si múzeum igazgatója, aki ma
is tanít az ELTE-n.

Sopron Kiváló Pedagógu-
sa idén Székely Csaba, a Fáy-
iskola testnevelôtanára, igaz-
gatóhelyettese. Ugyancsak
Sopron Kiváló Pedagógusá-
vá vált Butor Józsefné, a Her-
mann Alice Óvoda vezetô-he-
lyettese. Munkájukat mindig
a felkészültség és a nagyfokú
igényesség jellemzi – áll az
elismerés indoklásában. 

Sopron Sportjáért díjat
szavaztak meg a képviselôk
Jäckel Gusztáv nyugdíjasnak,
a Természetbarát Szakbizott-
ság elnökének. Wälder József
díjban részesül Kárász Tibor,
a Vízmû Zrt. vízellátási üzem-

mérnökség-vezetôje. Ifj. Flan-
dorffer Ignác díjat vehet át
Meszlényi Vilmos, a Parola
Team Kft. ügyvezetô igazgató-
ja. Szalai Tamás lett 2007
„Sopron Ifjú Tehetsége”.

A „Sopron szolgálatáért”
díjat Katona Sándor nyugal-
mazott alezredes veheti át,
aki az 1956-os forradalom ide-
jén a soproni rendôrség fôpa-
rancsnoka volt. Sopronért
Emlékérem tulajdonosa lesz
Bindes Ferenc plébános és
Szuchentrunk Mihály esperes,
kanonok, valamint Perkovátz
Tamás Lajos. ��

A közgyûlés idén is döntött a helyi díjakról és kitünteté-
sekrôl. A rangos elismeréseket Sopron napján, az alkalom-

hoz méltó ünnepségen adják át az idei kitüntetteknek. 

DR. ÁDÁM ANTALDR. ÁDÁM ANTAL MICHAEL TÖLTLMICHAEL TÖLTL

Kitüntetettek
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Micsoda vé-
letlen! A Széchenyi-gimnázi-
um felújításának és bôvíté-
sének tervezésében részt vett
team tagjai itt koptatták egy-
kor az iskolapadot. Kadnár
Béla gépészmérnök 1960-ban
érettségizett a gimnázium-
ban, Schlosser Kurt villamos-
mérnök 1964-ben, az építé-
szek: Simon László ‘69-ben,
Supka-Kovács Tamás ‘84-ben,
Várhelyi Gergely pedig 2001-
ben végzett a Széchenyiben. 

– Beleadtunk apait-anya-
it, ez tény, a Széchenyi meg-
érdemelte tôlünk tudásunk
legjavát – mondja diákos mo-
sollyal Supka-Kovács Tamás,
aki a kezdetektôl részt vett a
munkában, Sôt, már a kezde-
tek elôtt is…

– Ciklusokkal ezelôtt, 2001-
ben keresett meg Szabó Mik-
lós igazgató és helyettese, Dé-
kány Zsigmondné. Az iskola
akkor már hat osztályos gim-
náziummá bôvült, az épület

szûknek bizonyult. A tanuló-
létszám növekedését úgy ol-
dották meg, hogy átalakítot-
ták, s ezzel elvesztették a
szaktantermeket, és darabol-
ták a nagyobb helyiségeket.
Más továbblépési lehetôség
nem volt, pedig nagy szükség
lett volna rá. Hárman össze-
dugtuk a fejünket és a fej-
lesztésen gondolkodtunk. A
tetôtér beépítése látszott
egyetlen szóba jöhetô meg-
oldásnak, szerencsére a mû-

szaki paraméterei is lehetô-
vé tették hasznosítását. Így a
gimnázium vezetése saját ke-
retbôl meg is rendelte az elsô
tanulmánytervet, ami 2002
áprilisában el is készült. Ez
már a megüresedett szenes-
pince diákklubbá való átépí-
tését is tartalmazta – meséli
az építész. – Aztán az önkor-
mányzat beemelte a tervet a
pályázati projektjei közé.
Volt kis terv és nagy terv, azaz
csak bôvítés, illetve bôvítés
teljes felújítással egybekötve.
2004-ben sajnos nem nyert a
program, 2005-ben viszont a
teljes felújításra és bôvítés-
re kapott pénzt a város. 

– Hát, a terv és a valóság
nem mindenben van köszö-
nôviszonyban egymással, a
kivitelezés során az építészek
sokat küzdöttek, hogy a pa-
píron lerajzoltak, leírtak
alapján alakuljon az épület,
de ez nem mindig sikerült.
Természetesen a kivitelezôk
feladata sem volt egyszerû,

egy ilyen öreg épület mindig
tartogat elôre nem látható
nehézségeket. Ezzel együtt
büszkék vagyunk a megújult
Széchenyire, egykori isko-
lánkra és jelenkori munkánk-
ra – zárta Supka-Kovács Ta-
más a beszélgetést. 

N. M.

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS
A felújított gimnázium hivatalos avatóünnepségén Szájer
József Európa-parlamenti képviselô, a Széchenyi egykori di-
ákja adta át a megújult épületet. Beült a padba is… ��

Örökség

Nem teljesen elégedett a kivi-
telezés minôségével az Örök-
ségvédelmi Hivatal sem. Az
építéshatósági szerepet ellátó
hivatal feltételekhez kötötte a
használatbavételi engedély ki-
adását is. Szerencsére meg-
születtek a kompromisszu-
mok, s a Széchenyiben – re-
mélhetôleg – ma már min-
den a legnagyobb rendben. 

Példává vált iskola
Beköltöztek a diákok és tanáraik a Széchenyi-gimnáziumba. A megújult épületet rajtuk

kívül az egész város is a magáénak érzi, pláne, mióta kívül belül megújult. A Széchenyi több
tekintetben is példává vált: az összefogásé, a kezdeményezôkészségé, a lokálpatriotizmu-

sé. Példa azért is, mert mûemlék, ugyanakkor modern iskola is egyben. És példa azért is,
mert tervezôi nemcsak tudásukat, a szívüket is a munkájukhoz adták. Jobban, mint máskor. 



A régi színházbarátok szá-
mára nem volt ismeretlen
Varga Szabolcs (34), aki 2006-
os önkormányzati választá-
sok során került be a sopro-
ni testületbe. A képviselô ko-
rábban ugyanis számtalan
színmûben és musicalben
tûnt fel, éveken keresztül volt
a színitársulat tagja. – A Szé-
chenyi-gimnáziumban kerül-
tem kapcsolatba a színját-
szással, Szabó Miklós, akkori
tanárom által vezetett irodal-
mi színpad tagjaként – emlé-

kezik vissza Varga Szabolcs.
– Erôs és jó színjátszó kör ala-
kult ki, szerettem a fellépése-
ket és a társaságot. Ott érett
meg bennem az elhatározás,
hogy ezen a pályán szeretnék
mozogni. Jelentkeztem a
Színmûvészeti Fôiskolára és
a Nemzeti Színiakadémiára.
A fôiskolára nem sikerült a
felvétel, de az akadémiára
egybôl felvettek. Hatszáz je-
lentkezô közül az egyik tizen-
két fôs osztály tagja lettem.

Varga Szabolcsnak Béres

Ilona volt az „osztályfônöke”.
1995-ben egy közös produk-
cióban (Gogol: Háztûznézô)
együtt szerepelt Mikó István-
nal, aki akkor a soproni szín-
házat igazgatta. A mûvésznô
hívta fel a direktor figyelmét
tanítványára. Mikó István
Varga Szabolcs vizsgaelôa-
dásának megtekintését köve-
tôen szerzôdést ajánlott a fi-
atal pályakezdônek, aki on-
nantól hét évadon keresztül
volt a soproni társulat tagja.
– Késôbb az akkor induló sop-
roni rádióhoz kerültem, ele-
inte reklámhangként – teszi
hozzá a képviselô. – Ezt köve-
tôen felkértek, hogy legyek
mûsorvezetô is, én pedig
örömmel igent mondtam.
Nemcsak a mûsorokért, de

bizonyos értelemben a rádió
zenei repertoárjáért is én fe-
leltem, ami a lemezkiadók-
kal való kapcsolattartást je-
lentette. Egyik budapesti
utam során valamelyik kiadó
asztalán megláttam egy újsá-
got, ami felkeltette a figyel-
memet. A Pesti Est volt az,
amit abban az idôben szeret-
tek volna országos lappá
tenni. Sopronban én indítot-
tam el az elsô Estet, ami 1998-
ban országosan a harmadik-
ként jelent meg. 

– Most az internet irányá-
ba szeretnék nyitni, már jó-
ideje úgy gondolom, hogy
ebben nagy lehetôség van. A
közelmúltban indítottunk el
egy online zeneküldéssel fog-
lalkozó honlapot. Az úgyne-
vezett online-rádióban min-
denki ízlése szerint maga ál-
líthatja össze a zenei reper-
toárt. A myfm.hu az ország-
ban az elsô olyan weboldal,
aminek segítségével e-mail
címre lehet dalt küldeni.

A képviselô szabadidejét
igyekszik családjának szen-
telni, hiszen két ikerlány és
egy pöttöm fiúcska édesapja.
– Párommal, Timivel még a rá-
dióban ismerkedtem meg, ô a
kezdetektôl a Panorámában
dolgozott. A találkozásból sze-
relem lett, 1997-ben pedig
összeházasodtunk. Az ikrek,
Anda és Lili már tízévesek,
Zalán pedig öt hónapos. 

C. V. 

2007. december �� 9

Fiatalon a közgyûlésben

Varga Szabolcs 2006 óta a Jereván-lakótelepi ötös számú körzet kép-
viselôje. – Örültem a felkérésnek és a gyôzelemnek is,
annál is inkább, mert itt elôttem még soha nem nyert fi-

deszes jelölt. Sok tervem és célom van, amit a
körzetemben meg szeretnék
valósítani. Ilyen például többek

között az is, hogy a Jereván-lakó-

telep számára két másik, ugyancsak jereváni képviselôtársammal
együtt saját, közös honlapot indítsunk, ahol a városrész lakói tájé-
kozódhatnak, elmondhatják a véleményüket, üzenhetnek egy-
másnak. Terveim között szerepel továbbá az a városi támogatás-
sal bíró ötlet is, melynek keretében egy szabadidôparkot létesíte-
nénk a lakótelep mögötti területen. Ennek a projektnek a tervezé-
se már megtörtént. ��

Jereváni tervek

A Petôfi Színház színpadáról a Panoráma Rádió mikrofon-
ja mögé ült, jelenleg a Jereván-lakótelepet képviseli a

soproni közgyûlésben Varga Szabolcs. Ikerlányok és egy öt
hónapos kisfiú édesapja most újdonságot alkotna 

az internet területén. 

FOTÓ: MAGASI 
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Több mint két évtizede
végzik munkájukat Sopron-

ban a közterület-felügyelôk.
Évente több ezer ügyben

járnak el. 

A legfontosabb feladatuk-
nak a szabálytalanságot el-
követôk figyelmeztetését te-
kintik, csak a legvégsô eset-
ben büntetnek. Megszoktuk
ôket, szürke egyenruhájukat,
olykor elengedhetetlen szi-
gorukat. 

Horváthné Seregély Jolán,
a városgazdálkodási osztály
vezetôje elmondta, a jogsza-
bályok betartásának ellenôr-
zését jelölték ki a felügyelôk
alapvetô feladatául. Hogy mit
jelent ez konkrétan? Például
a szabálytalan hulladékelhe-
lyezések feltárását. A romos
ingatlanok felfedezését. No

és a tulajdonos, a vétkes meg-
találását, intézkedést az ille-
gális szemét elvitelére, a rom-
házak lebontására, helyreho-
zatalára. – Legalább ilyen fon-
tos azonban a parkokat rongá-
lók leleplezése. A kutyasétál-
tatók figyelmeztetése, ha nem
megengedett helyen és
módon tartózkodnak kedven-
ceikkel – mondta a városgaz-
dálkodái osztály vezetôje.

– Tavaly több mint 3600
ügyben intézkedtek a közterü-
let-felügyelôk – folytatta Hor-
váthné Seregély Jolán. – Elsô-
ként szóban, írásban figyel-
meztették a szabálytalanko-
dókat. Ha ez nem vezet cél-
hoz, következik a helyszíni
bírságolás, komolyabb eset-
ben pedig a szabálysértési el-
járás. Ilyenkor 50 ezer forin-
tig terjedhet a büntetés össze-
ge. Abban az esetben, ha va-

laki nem irtja ki földterületén
a gyomot, parlagfüvet, 20 ezer-
tôl 2 millió forintig terjedô
bírságra is számíthat. A leg-
többször a közúti közlekedés
kisebb szabályainak megsér-
tése miatt büntettek a felü-
gyelôk. A KRESZ-táblák sza-
bályozta közlekedési vétsé-
gek ügyében azonban kizáró-

lag a rendôrség jogosult el-
járni. A közterület-felügye-
lôk csak korlátozott hatáskör-
rel rendelkeznek. A közhie-
delemmel ellentétben az úgy-
nevezett „Mikulás-csomago-
kat” sem ôk osztják ki a je-
gyet, vagy bérletet nem váltó
autósok között.

K. Z.

Államilag elismert szak-
képesítésekként szeptember-
tôl mûvészeti képzések in-
dulnak a Handler Nándor
szakképzôben. Králik Tibor
igazgató elmondta, az alap-
fokú és felsôfokú között így

középfokú szinten is megva-
lósul a mûvészetoktatás Sop-
ronban. – Egy mûvészeti
osztály indul, ahol alkalma-
zott grafikus, díszítô-festô és
bútormûves szak választha-
tó. Úgynevezett „párhuza-

mos” oktatásban a tanulók
az ötéves képzési idô alatt a
kilencedik osztálytól kezd-
ve közismereti, illetve szak-
mai oktatásban egyaránt ré-
szesülnek. A tizenkettedik
osztály elvégzése után érett-
ségit tesznek, ezután egy évig
tisztán szakmai képzés követ-
kezik. Az alkalmazott grafi-
kusok a hagyományos grafi-
kai illusztrálás mellett a sok-
szorosítási eljárásokkal, a li-
tográfiákkal és a számítógé-
pes tervezéssel ismerkednek
meg. A díszítô-festôk az akva-
rell-, olaj- és tempera-eljá-
rásokat tanulják meg, ezen
kívül falfestéseket, freskó-
kat, épületdíszítéseket gya-
korolnak és restaurációs fel-
adatokkal is megbirkóznak.
A bútormûvesek a belsô
terek elrendezésén kívül a
bútorok és használati tár-
gyak, belsôépítészeti eljárá-
sok szakembereivé válnak,

de ôk szintén tanulnak resta-
urálást.

– Célunk, hogy elôkészít-
sük a tanulókat a felsôfokú
képzésre, melyet sikeres fel-
vételi esetén például a Nyu-
gat-Magyarországi Egyete-
men folytathatnak – tette
hozzá Králik Tibor. – Fontos
tudni, hogy mindhárom sza-
kon elsajátíthatók ugyanazok
az alapok, például a festés-
rajzolás, az ábrázoló geomet-
ria, a mûvészettörténet és a
különbözô népmûvészeti
ágak. A mûvészeti képzésre
február végén tartanak felvé-
teli vizsgát. Itt a rajzoláson,
festésen és tervezésen kívül
otthoni munkák is bemutat-
hatók. A Handler-iskola által
hagyományteremtô szándék-
kal indított kétfordulós rajz-
pályázaton eredményesen
szereplôk pluszpontokhoz jut-
hatnak a felvételi eljárásban.

C. V.

Négyen mindent

Jelenleg négy felügyelô dolgozik a városban. Egy a belváros rend-
jére ügyel, míg van, aki a belvároshoz közeli területeket járja. A dél-
keleti városrésznek is akad gazdája, de ô autóval végzi a feladatát.
Végül a Jereván-városrész, Balf, Brennbergbánya területét szem-
lézi a negyedik városi alkalmazott. A hétvégéken is folyamatosan
ellátják munkájukat. Sôt mi több, éjszaka is gyakran járôröznek.
Mivel az utóbbi években a feladataik megsokszorozódtak, a hiva-
tal létszámbôvítést tervez.

Ügyelnek az utcák, parkok rendjére

Mûvészeti osztály a Handlerben
Az önkormányzat támogatásával mûvészeti képzés indul

szeptembertôl a Handler Nándor Szakképzô Iskolában. Az
intézményben alkalmazott grafikusokat, díszítô-festôket

és bútormûveseket képeznek.

FOTÓ: NÉMETH PÉTER



Advent idején 
dr. Szigeti Jenô professzor

elôadásából osztanék meg a
Tisztelt Olvasókkal néhány

gondolatot.

Isten az embert egy bel-
terjesen megmûvelt kertbe
helyezte és azt a feladatot
adta neki, hogy mûvelje és
ôrizze. A kutató, a dolgok
végsô titka után nyomozó em-
bernek az a felelôssége, hogy
felfedezze a mûvelés és ôrzés
harmóniáját, mert a kettô
csak együtt használ a világ-
nak. Ehhez kell a tudás. Mert
a tudott dolgokért erkölcsileg
felelôsek vagyunk. 

A felelôtlen tudás dönti
romlásba az embert. A ter-
mészetet nem építi, hanem
rombolja. Pazarolva szeme-
tel. Ez nagyban és kicsiben
egyformán igaz. Elég a nukle-
áris fegyverekre, a génmani-
pulációkra, a kilyukadt ózon-
pajzsra vagy az üvegházha-
tásra gondolnunk, miközben
körülöttünk és bennünk is
nônek a szeméthegyek. Az
önértékelési zavarokkal küz-
dô ember önmaga ellen él.
Pazarol, egyre több olyan ter-
méket gyárt, amit félig hasz-
náltan eldob, ugyanakkor hi-
ányt is szenved. A fejlôdésrôl
álmodik, és közben a jövôjét
tékozolja el. 

Az embernek önmagától
kell megvédenie a világot,
mert a világ nem kevesebb,
mint az ember sorsa. Ezért a
környezetvédelem etikai fo-
galom, az ember ésszerû ön-
korlátozása önmaga hosszú
távú érdekeiért. Egyedülál-
ló viszonyban van az ember a

világgal. Egyszerre vagyunk
materiális lények, akik min-
den falat kenyérrel, korty víz-
zel és szippantásnyi levegô-
vel beleépülünk az anyagi vi-
lágba, ugyanakkor spirituá-
lis lények is vagyunk, akik
érzünk, értékelünk, hiszünk.
De egyedül az ember nem
ember, szüksége van egy má-
sikra, társra, akitôl értelmet
kapnak életünkben a dolgok.
Ennek a hármas kapcsolat-
rendszernek a harmóniája az
ember emberségének titka.
Mi emberek úgy vagyunk a
világ urai, hogy felelôsek va-
gyunk érte, hiszen önma-
gunkért is felelôsek vagyunk. 

A környezettel kapcsolat-
ban sürgôs szemléletválto-
zásra van szükség. A válto-
zás a fejekben kezdôdik.
Tudni kell, hogy a felelôssé-
gemet nem ruházhatom át va-
lamilyen intézményre. Akar-
ni kell a jót és szépet. Mûvel-
nem és ôriznem kell a rám
bízott világot. 

A szemetelést nem a tör-
vények fogják megszüntetni,
hanem az a gondolkodási
mód, ami tudatosítja felelôs-
ségünket. Mi nem a világ el-
lenére, hanem a világért, a
világgal együtt élünk, és csak
így lehetünk boldogok. A fo-
gyasztói mentalitás helyett a
felelôs tulajdonosi gondol-
kodást kell megtanulnunk,
és ehhez az út agyunk szürke
állományán át vezet. Ha ez
megtörténik, akkor nem fo-
gunk sem szóval, sem érzel-
mekkel, sem pedig hulladé-
kainkkal szemetelni. Rájö-
vünk arra, hogy szeretni csak
a világot, a másikat és Istent
tisztelve lehet. Dr. Varga Mária

A környezet-
védelem etikai
kérdései

Kincsünk, a Fertô
A Fertô-táj a Hansággal együtt a trianoni határ mindkét olda-
lán, 1994 óta magyar-osztrák nemzeti park. A Fertô s a Hany
két országhoz tartozik, de a magyar, a német és a horvát
népé. Helynevei, tájhasználati jellegzetességei ezt tükrözik. A
lecsapolt mocsarak, felszántott rétek, kiirtott égererdôk és
bokorfüzesek maradványai s a meghódíthatatlan nádasok, a
nemzeti park szívében a természet menedékhelyei. 

Magyarország nyugati kapuja ez a nemzeti park, s mivel jel-
legzetessége, hogy a Kárpát-medence ökológiai, tájképi és nép-
rajzi sajátosságai esszenciálisan jelennek meg benne, a szikes
puszták szürkemarhagulyáitól a középhegységek sztyepprét-
jeiig minden megtalálható itt.

Valójában nem is közönséges tó a Fertô, hanem egy sós vízû
sztyepptó, az Eurázsián át Belsô-Mongóliától a Kárpát-meden-
céig húzódó sivatagi és pusztai szikes tóláncolat legnyugatibb
tagja. Kontinensünk áramlatainak meghatározó égtáji iránya
történelmi és ökológiai értelemben egyaránt a kelet-nyuga-
ti tájolás. Fôleg ebben az irányban mozognak a népek, ömlik
az áruforgalom, vonul a növény- és állatfajok elterjedése is.
Minden utazónak, aki megérti a tájak üzenetét, döbbenetes
élményt jelent ez a vidék. Ha a Kárpát-medencét keletrôl nyu-
gati irányba bejárjuk, mielôtt Bécsnél a Duna völgyét elérnénk,
Sopron és Kismarton körül egy olyan tájjal találkozunk, amely
egész utazásunk geográfiai élményeit kicsiben, mintegy ösz-
szefoglalóként feleleveníti. Magyarország jellegzetességei: a
kontinentális, a szubmediterrán és a szubatlantikus éghajla-
ti, flóra- és faunaelemek, a puszták, a sekély tavak, dombvi-
dékek, közép- és magas hegységek, legelôk, szôlôk, geszte-
nyések teljes pompájukban, szinte barokkos tobzódással egy-
más közvetlen közelében helyezkednek el. Ez az a vidék, ami
a nyugatról érkezôre nagy hatást gyakorol. A hóborította al-
pesi hegyek világát elhagyva végeláthatatlan és európai szem-
nek ismeretlen síkság terül el az utazó elôtt. A forró, száraz nya-
rak, a metszô széltôl fagyos telek, a kiégett szikes legelôk, sós
vizû, iszapos tócsák, égerlápok, a szántóföldek, szôlôskertek,
az ôsöreg nádtetôs parasztházak, barokk paloták, a gólyák és
habfehér kócsagok, a májusi akácillat, a férfias borok, a kele-
ti ízekben tobzódó ételek, egy furcsa zengésû nyelv: a magyar
és a pentatónia dallamvilága kezdôdik itt. És mindezen cso-
dák kapuja: Sopron. Dr. Kárpáti László
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Mielôtt értékelném az el-
múlt esztendôt, engedjék
meg, hogy rövid visszapillan-
tást tegyek Sopron múltjába.
Három olyan évszámot kell
kiemelnem, amely bevéste
magát mindannyiunk életé-
be: 1277 – szabad királyi
város rangot kapott Sopron,
1921 – népszavazással nyilvá-
nítottuk ki hûségünket Ma-
gyarországhoz, 1989 – utat nyi-
tottunk egy szabadabb világ
felé Európa újraegyesítésé-
nek megindításával. E három
dátum, és elôdjeink példája
kötelez minket.

AZ ÖRÖKÖLT HELYZET

Nehéz helyzetben vettük
át a város vezetését, elôde-
ink számos rosszul elôkészí-
tett beruházást és 12 milli-
árd forintos adósságállo-
mányt hagytak hátra. Nem
könnyítette munkánkat a
Gyurcsány-kormány politiká-
ja sem, hiszen 2007-ben to-
vább csökkentették az önkor-
mányzatoknak nyújtott álla-
mi támogatást, tették mindezt
növekvô infláció mellett.
Nem csak a gazdasági, de a
morális helyzet sem volt ked-
vezô (utóbbi most sem az, hi-
szen gyakorlatilag megállt a
gazdaság növekedése). A tár-
sadalom mind szélesebb ré-
tege fordult el a közélettôl és
a politikától.

Ebben a közegben hirdet-
tük meg a Tisztesség és szol-
gálat címet viselô programot.
Kampányunkban kilenc ígé-
retünk volt, melyek közül né-

gyet már az elsô esztendôben
teljesítettünk. Csökkentettük
a kommunális adót; átlátha-
tó, tiszta gazdálkodást vezet-
tünk be; ingyenessé tettük a
soproni tömegközlekedést a
kismamáknak; kampányt in-
dítottunk a tiszta városért.

MEGKEZDETT

BERUHÁZÁSOK

Meg kell említeni azokat a
beruházásokat, melyeket az
elôzô városvezetés indított
el, de mi fejeztünk, fejezünk
be. Ezeket a kivitelezéseket
Sopron fejlôdése ér-
dekében továbbvit-
tük, helyenként
jobbító szándék-
kal módosítot-
tuk. Nem me-
hetünk el szó
nélkül az
olyan koráb-
bi ciklusban
hozott dönté-
sek mellett
sem, melyek
álláspontunk
szerint meg-
károsították a 
várost. Az
o r s z á g
egyik leg-
drágább
mélyga-
r á z s a
épül Sop-
ronban, a
bekerülé-
si költség
háromszo-
r o s á é r t ,
m e l y e t

nekünk, soproniaknak kell
megfizetni a korábbi rossz
döntés eredményeképpen.
Mindent megteszünk, hogy az
elveszett pénzeket visszasze-
rezzük a városnak.

HOSSZÚTÁVÚ

TERVEK, ÁTLÁTHATÓ

GAZDÁLKODÁS

A hivatalba lépésünket
követôen átvilágítottuk a cé-
geinket, gazdasági társasága-
inkat annak érdekében, hogy
a párhuzamosságokat kikü-
szöböljük, valamint hatéko-
nyabbá és olcsóbbá tegyük a
mûködést. Összevontuk a ha-
sonló feladatot ellátó gaz-

dasági társaságokat, a
Gyermek- és Ifjúsági
Központ beolvadt a Pro
Kultúra Kht.-ba. 

Átalakítottuk a pol-
gármesteri hivatal
szerkezetét azért,
hogy a kor kihívásai-
nak, és a soproniak
elvárásainak megfe-
lelôen mûködjön.
Célunk az ügyfélba-
rát önkormányzat
kialakítása.

ADÓPOLITIKA

Ugyan a kor-
mányzat egyre
több anyagi ter-
het és feladatot
hárít az önkor-
mányzatokra,
lehetôségeink-
hez mérten

szeretnénk „visszafogni” az
adóemeléseket. A gazdaság
élénkítése érdekében csök-
kentettük a kommunális- és
az üdülôk után fizetendô
építményadót, valamint – és
a jelenlegi helyzetben ez
eredménynek számít – nem
emeltük a többi adónemet.
Megállítottuk az önkormány-
zati üzletek bérleti díjának
emelkedését is.

A SZOCIÁLIS HELYZET

Fontosnak tartjuk, hogy
lehetôségeinkhez mérten se-
gítsük azokat, akik szociáli-
san rászorulnak. Tudjuk,

hogy egyre nagyobb
teher hárul a családok-
ra, ezért a gyermeket
nevelô kismamák szá-
mára ingyenessé tet-
tük a helyi tömegköz-
lekedést. Döntésün-
kért Sopron meg-
kapta a megtisztelô
„Családbarát ön-
kormányzat” címet.

Pályázatot írtunk

Évértékelést
tartott Szájer 

József felkérésére 
dr. Fodor Tamás

polgármester 
a Liszt Ferenc

Konferencia- és
Kulturális Központ-

ban. Elôadásában
kiemelte: kilenc

választási ígéretük-
bôl négyet máris

teljesítettek. 
A Soproni Közélet-

ben az elôadás kivo-
natát olvashatják. 

Újraéleszteni a soproni
szellemiséget
EGY ÉV MÉRLEGE – ÉRTÉKEL DR. FODOR TAMÁS
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ki felújításra váró önkor-
mányzati bérlakásokra, így
segítve a lakáshoz jutást. Fel-
adatunk a megváltozott mun-
kaképességûek kiemelt fog-
lalkoztatása is.

AZ EGÉSZSÉGÜGYRÔL

Közös sikerünk, hogy a mi-
nisztérium korábbi szakmai-
atlan döntését sikerült meg-
változtatni, és az Erzsébet-
kórház a súlyponti kórházak
közé került. Az új vérellátó
állomás, a sürgôsségi beteg-
ellátó osztály, valamint a hét
új szakrendelés kialakítása
biztosítja, hogy a legjobb el-
látást kaphassák az itt élôk.

VÁROSÜZEMELTETÉS

Kampányt indítottunk a
„Tiszta és virágos városért”,
mert nem engedhetjük meg,
hogy elborítsa utcáinkat,
parkjainkat a szemét. Létre-
hoztuk a Hulladék-komman-
dót, és felszámoltuk az illegá-
lis hulladéklerakókat. Tizen-
három közút és négy járda
burkolatát újítottuk fel, bôví-
tettük kerékpárút-hálózatun-
kat, valamint járhatóvá tet-
tük a dûlôutakat.

Anyagilag is támogattuk a
Szt. Orsolya-iskola homlok-
zatának és a csil-
lagvizsgálónak a
felújítását; vala-
mint teljes köz-
mû- és útfelújí-
tást végzünk a
Pócsi utcában.
Sikeresen pá-
lyáztunk, így
2,6 milliárd
forintból a
K ô s z e g i
úton meg-
valósulhat
az aluljáró.
C é l u n k ,
hogy ezál-
tal is je-
lentôsen
mérsékel-

jük a Csengery utca forgal-
mát, így (is) csökkentve a kör-
nyezetszennyezést.

KULTÚRA, OKTATÁS,
SPORT

Hagyományteremtô szán-
dékkal új kulturális rendez-
vényeket indítottunk, új szín-
házi mûsorstruktúrát alakí-
tottunk ki bevonva a fiata-
labb generációt is a színfa-
lak világába. Támogatjuk

sportegyesületeinket, vala-
mint külön jutalmazzuk a ki-
emelkedô teljesítményeket.
A Gárdonyi Géza Általános
Iskolában futópályát avat-
tunk, mert nemcsak az él-
sportot, hanem a tömegspor-
tot is fontosnak tartjuk. 

JÖVÔKÉP

Végezetül engedjék meg,
hogy röviden megemlítsek
néhány olyan elképzelést,

melyek hozzájárulhatnak az
elkövetkezô évek, évtizedek
fejlesztéseihez. Szeretnénk,
ha megújulna a fertôrákosi
barlang és a barlangszínház,
hiszen így Sopron turisztikai
vonzereje tovább erôsödne a
régióban. Feladatunk az Ikva
záportározó kialakítása is,
amely az árvízvédelmi fel-
adatok mellett turisztikai sze-
repet is betöltene. Célunk,
hogy megújuljon belváro-
sunk, rehabilitáljuk a tûztor-
nyot, létrehozzuk a Kulcspont
turisztikai centrumot és ki-
alakítsuk a belvárosi kerék-
párút-hálózatot. Dolgozunk a
közös, magyar-osztrák vízellá-
tó rendszer kialakításán és a
fürdôfejlesztésen is.

Célunk egy szerethetô és
élhetô város kialakítása. Sze-
retnénk újraéleszteni azt a
soproni szellemiséget, amely
a történelem során oly sok-
szor bizonyította erejét, és
amely Sopront a leghûsége-
sebb várossá tette. ��

Minden nap számadás

Dr. Szájer József, a Soproni
Polgári Együttmûködés a Vá-
rosért Egyesület tiszteletbeli
elnökeként kérte fel dr. Fodor
Tamás polgármestert, hogy
értékelje az elmúlt esztendôt. 
A Liszt Ferenc Konferencia-
és Kulturális Központban tar-
tott elôadást megelôzôen
Szájer József hangsúlyozta: a
város minden napja egy
számadás arról, amit a város-
vezetés tesz, de az önkor-
mányzati választások után egy
évvel ideje van az eredmé-
nyek számbavételének. 

FOTÓ: PLUZSIK 
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TANULJUNK ELÔDEINKTÔL – MERT KELL ÉS LEHET!
Elôdeink sokszor sikeresen segítették
ötlettel, tettekkel térségünk alkalmazko-
dását a történelem által felvetett kihívás-
ra. Csak néhány példa: Széchenyi Ist-
ván a polgári fejlôdésünkhöz, Sopronyi
Thurner Mihály a trianoni döntés okoz-
ta törés megoldásához nyújtott segítsé-
get iránymutatásával, tetteivel. Ma újra
itt a kihívás: térségünk keresi gazdasá-
gi fejlesztésének XXI. századi irányát,
modelljét. Ehhez szeretnénk segítséget
nyújtani. Egy gazdaságtörténeti konfe-
renciát szervezünk 2008. júniusában. Az
együttgondolkodásra jelentkezôk lehe-
tôséget kapnak arra, hogy maguk, család-
juk vagy cégük szakmai történetébôl vett
példákkal mutassák be: sikeresen vála-
szoltak a történelem, a piac kihívásaira,
és van ötletük a térség XXI. századi ki-
hívásának megoldására.

A konferenciára meghívjuk a kistér-
ségi döntéshozókat és népszerûsítjük
az ott elhangzottakat.
MOST VAGY SOHA? – ÉRTÉKMENTÉST!
Az utóbbi húsz évben bekövetkezett tár-
sadalmi és gazdasági változások követ-

keztében gyakran semmisülnek meg
vagy tûnnek el elôdeink és általunk te-
remtett gazdasági és kulturális értékek,
csökken a nemzeti tudatot erôsítô érté-
kek száma, veszni látszik a hagyomá-
nyok tisztelete. 

Itt az idô – az utolsó lehetôség –,
hogy megmentsük a még meglevô érté-
keket és megteremtsük a múlt értéke-
inek olyan gyûjteményét, amely erôsí-
ti magunk és utódaink hazafiságát,
szakmai büszkeségét. Bányászati, er-
dészeti, faipari, kézmûipari múzeum
már van Sopronban, de más szakmák,
ágazatok gyûjteményei hiányoznak a
kistérségben. 

Vállaljuk az értékmentés koordiná-
cióját. Megpróbáljuk regisztrálni, össze-
gyûjteni Sopron–Fertôd kistérség gazda-
ságának történelmi értékeit, és lépése-
ket teszünk egy kiállítás, késôbb egy
múzeum létrehozására vagy a kistérsé-
gi múzeumok bôvítésére.
TISZTELT ÉRTÉKMENTÔK!

Kérjük, ha rendelkeznek szakmák,
cégek, iparosok életének tárgyi emléke-
ivel, tájékoztassák a Soproni Kereske-
delmi és Iparkamarát (9400 Sopron,
Deák tér 14; e-mail: svkik@t-online.hu,
Kocsi János). Örömmel veszünk felaján-
lásokat is.

Aláírók: Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara,  Nyugat-Magyarországi
Egyetem, Soproni Múzeum, Sopron és
Vidéke Ipartestülete, Soproni Hegyköz-
ségi Tanács, Sopron–Fertôd Kistérség
Társulása, MTA VEAB Tudóstársaság. ��

FELHÍVÁS: ÉRTÉKMENTÉSHEZ KÉR SEGÍTSÉGET A KAMARA

Múlt–jelen–jövô

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

„Szót kér a gazdaság”



2007. december �� 15

– Kétségtelen, hogy az
utóbbi idôben különösen
nagy a társadalmi nyomás az
otthonszülés iránt, pro és
kontra megoszlanak a véle-
mények. Elôször is magát a
fogalmat kell tisztázni. Szo-
rosan véve otthonszülés alatt
értendô az is, amikor valaki
beindult fájásokkal nem ér
be a kórházba, emiatt odaha-
za vagy éppen a mentôben
megszül – de értelemszerûen
ez inkább intézeten kívüli
szülésnek nevezhetô. Ami-
rôl mostanság oly gyakran
esik szó, az a tervezett ott-
honszülés. Ha ebben a vo-
natkozásban szétnézünk a vi-
lágban, rendkívül vegyes a
kép. Az e téren nagy hagyo-
mányokkal rendelkezô Hol-
landiában jelenleg eléri a
30%-ot az otthonszülôk ará-
nya, míg például az USA-ban
mindössze 0,5%. Magyaror-
szágon az intézeten kívüli
szülések száma jelenleg
évente mintegy 600, melybôl
fentiekbôl adódóan csak egy
rész az ún. tervezett otthon-
szülés. Kétségtelen, hogy e
téren van egyfajta társadal-
mi igény, így az Egészségügyi
Minisztérium szeretné ezt
hitelesíteni, nekünk, a szak-
mának pedig az a feladata,
hogy kidolgozza ennek a fel-
tételeit.

– Egyáltalán hogyan merül
fel ez a kérdés, vagy ha úgy
tetszik, alternatíva?

– A barátságosabb, csalá-
dias légkör, a közvetlen, azon-
nali baba-mama kapcsolat és
még nyilván sorolhatóak az
érvek. A szakma erre azt
mondja, hogy mindezek meg-
teremthetôek intézeti körül-
mények között is, így a szülé-
szetek nagy részét már át is
alakították, hogy megfelelje-
nek ezen elvárásoknak. Ki-
mondható, hogy nincsen
olyan elôny, ami szembeál-
lítható azzal a veszéllyel,
amit az otthonszülés jelent –
gondolom, ezt senki sem vi-
tatja. A szülés egy olyan fizi-
ológiás folyamat, melynél
elôre megjósolni nem lehet,
hogy milyen és mekkora
annak a kockázata.

– Ezzel együtt lesznek nyil-
ván, akik az otthonszülést vá-
lasztják. Milyen szabályozást
terveznek, hogy az otthonszü-
lés veszélyeit a minimumra
csökkentsék?

– Pillanatnyilag ez úgy néz
ki, hogy a szakma javasol egy
legalább tízéves gyakorlattal
rendelkezô szülész szakor-
vost, megfelelô felszerelés-
sel rendelkezô neonatoló-
gust, aki az újszülött éleszté-
sében, ellátásában nagy ta-
pasztalattal rendelkezik, ko-

moly gyakorlattal rendelkezô
bábát és természetesen elér-
hetô közelségben lévô kórhá-
zi és mentôs hátteret. A na-
gyobb rizikófaktorral rendel-
kezôk, például 35 év felettiek,
ikerterhesség esetén és még
van néhány szempont, pedig
egyáltalán nem szülhetnek
otthon.

– Hihetetlennek tûnik,
hogy ez a gyakorlatban mind
megvalósítható legyen…

– Valóban nem egyszerû
mindezt megvalósítani, bár
egyáltalán nem lehetetlen.
Összegezve: a kórházi osztá-
lyokon kell megteremteni
mindazon feltételeket, me-
lyek e tekintetben összevet-
hetôek az otthonszüléssel,
majd ezt követôen megvizs-
gálni, hogy a továbbiakban
mennyire aktuális még ez a
kérdés.

Pluzsik Tamás

Otthonszülés 
– kórházban

Otthonszülés 
– kórházban

A figyelem középpontjá-
ba került az otthonszülés

kérdése, amelyrôl országo-
san is megoszlanak a véle-
mények. A Soproni Közélet
dr. Tiboldi Zoltán szülészfô-

orvost kérdezte a témában. 

FOTÓ: PLUZSIK 



A magunk készítette dí-
szekkel és ajándékokkal, a
csomagolással egy kicsit a szí-
vünket is odaadjuk szerette-
inknek. A soproni Lippai
János Kertészeti Szakképzô
Iskola és Kollégium diákjai
már évek óta gyakorolják –
mindinkább mesterfokon –

ezt a szép hagyományt. – A
nyolcvanas évek elejétôl a
dísznövénykertészeink már
foglalkoztak a virágkötészet-
tel – mondja Brucknerné Páll
Szilvia, szakmai igazgató he-
lyettes. – Csaknem tíz évvel
ezelôtt az elsô virágkötô szak-
mát tanuló osztálynak pedig
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A karácsony köré a legkü-
lönbözôbb eredetû szokások
és képzetek társultak az év-
századok folyamán. Ezek
részben az egyházi liturgiá-
ból, részben a szomszédos
népektôl származnak, egy ré-
szük pedig a pogány idôk em-
lékét hordozza. A magyar ka-
rácsony szó szláv eredetû, a
téli napfordulóra utal. Leg-
valószínûbb, hogy a korciti –
fordul, lép – szó származéka,
és a napforduló örömére, az
azt megelôzô várakozásra
utal. Ilyenkor ettek, mulat-
tak, elfogyasztották az ünne-
pi süteményt, fenyôfát állí-
tottak, vagy zöld növények-
kel díszítették a házakat, jó-
kívánságokat és ajándékokat
váltottak. 

Az ünnep fénypontja a ka-
rácsonyi lakoma. Az esti va-
csoránál mindennek megvolt
a maga elôírása és jelentése.
Jelentôsége volt a szépen
hímzett karácsonyi abrosz-
nak, amelyet kizárólag erre

az alkalomra használtak. Ka-
rácsonykor piros csíkos te-
rítôt tettek az asztalra, mert
a karácsonyi abrosznak va-
rázsereje volt: bôséget,
egészséget hozott, ezért ké-
sôbb sütô- vagy vetôabrosz-
nak használták.

Szinte valamennyi kará-
csonyi ételnek volt mágikus
jelentése. A bab, a borsó, a
mák bôséget biztosított; a
fokhagyma védte az egészsé-
get; a diót használták a ron-
tás elhárítására, sôt jöven-
döltek is belôle, egészséges
dió egészséget, a rossz beteg-
séget jelentett. A méz az éle-
tet édessé tette, míg az alma
az egység, egészség, szépség,
szerelem szimbóluma volt.
Az almának karácsonykor
sokféle mágikus szerepet tu-
lajdonítottak. A palócoknál
például egy almát annyi felé
vágtak, ahányan voltak a csa-
ládban, s mindenki kapott
belôle, hogy összetartson a
család, vagy ha valaki elté-

vedne, ha-
zataláljon. A
karácsonyi dió-
evés széles hazában
elterjedt szokás volt. Az
ünnep fontos kelléke az asz-
talon elhelyezett kenyér, a
kalács. Az asztalra kerülô ke-
nyérnek egésznek kellett len-
nie, hogy egész esztendôre
bôven legyen. 

A karácsonyi asztal elma-
radhatatlan étele a hal. Ez
városi hagyomány és bécsi
eredetû, hiszen sokszor ránt-
va kell fogyasztani, és ez az
elkészítési mód onnan ter-
jedt el. Persze ennek az étel-
nek is van mágikus jelentése,
magyar hagyomány szerint a
halpénz, halpikkely sok
pénzt jelent. Halat természe-
tesen halászlé formájában,
roston, párolva, akár elôé-
telként is szívesen fogyasz-
tunk. Karácsonykor manap-
ság a fôételként pulykát
eszünk, mely ellentmond a
népi hiedelmeknek. Koráb-

ban a
sertésbôl

készülô ételeket
fogyasztották elôszeretettel,
mivel a sertés túr, azaz elôre-
mutat, míg a szárnyas kapar,
ráadásul hátrafelé, ami rossz
elôjel évkezdéskor. Kará-
csonykor töltött káposzta is
kerül az asztalra. A káposztá-
val, mint az egyik legelter-
jedtebb ételünkkel sokáig
egyetlen zöldségnövény sem
vetekedhetett. Minden tár-
sadalmi réteg fogyasztotta,
levesként, körítésként, sava-
nyítva vagy édesen, egytál-
ételként, húsosan vagy anél-
kül. A néphit szerint bôség-
varázsló szerepe is van, sok
levele miatt. A pulyka mellet
azonban nem hiányoznak az
egyéb szárnyasok, a liba és
kacsapecsenyék sem.

A karácsony édes ünnep.
Ilyenkor még az is hozzálát a

Mesélô 
gasztronómia

Szívbôl, szeretetbôl ajándékot
A LIPPAIS DIÁKOK MAGUK KÉSZÍTIK AZ ÜNNEP DÍSZEIT

A karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe. 
Karácsony estéjén útra kelnek a betlehemesek, akik házról házra járva

adják hírül a kis Jézus világrajöttét. A templomok ilyenkor 
megtelnek, minden hívô elvégzi kötelezô gyónását, 

hogy aztán megtisztult lélekkel váljon az ünnep részesévé. 
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s ü t é s -
hez, aki egyébként
nem hódol a nyalánkságok-
nak. Nagy úr a hagyomány, a
bejgli, a gyümölcskenyér, a
mákos guba, a vaníliás kif-
lik, töltött, mártott sütemé-
nyek, diós, mákos apróságok
a mézeskalács íze, illata nél-
kül nem teljes az ünnepi
hangulat. A téli ünnepi szo-
kások a századok során sokat
változtak, de az ajándékozás
szokása megmaradt. Kará-
csonyi fények gyúlnak a fe-
nyôfákon, és közös örömünk
az ajándékozásban is meg-
nyilvánul. Sohasem az aján-
dék értéke a fontos, hanem a
szándék, a figyelmesség,
amellyel adjuk, adják. 

Üdvözlettel: 
Mészáros Tibor Schnitta-díjas

éttermi mester – Sopron régió

KARÁCSONYI

BORKRÉMLEVES

6 dl édes fehérbor, 1 cit-
rom, 1 darabka fahéj, 3–4
szegfûszeg, 8 tojássárgája, 15
dkg cukor, 2 dl tejszín, 8 dkg
mazsola, a tetejére: édes tej-

színhab.
Elkészítés: a bort 3
deci vízzel hígítjuk,

a citrom levét
belefacsarjuk,
és vékonyan le-
hántott sárga
héjával, a fa-
héjjal meg a
szegfûszeg-

gel fûszerezve
felforraljuk. A

tojások sárgáját a
cukorral habosra ver-

jük, tejszínnel hígítjuk. A
forró bort vigyázva, élénken
kevergetve – nehogy össze-
kapjon – rászûrjük. A tûzre
téve habverôvel addig kever-
getjük tovább, amíg kissé be-
sûrûsödik. Ezután átszûrjük,
majd a megmosott, borba áz-
tatott mazsolát beleszórjuk.
Jól behûtve, édes tejszínhab-
bal díszítve tálaljuk. Elônye,
hogy elôre elkészíthetô. 

KARÁCSONYI PULYKA-
RAKOTTAS

60 dkg pulykaérem, só,
ôrölt fekete bors, 20 dkg puly-
kamáj, 20 dkg csiperke, 1 cso-
kor petrezselyem, 1 közepes
vöröshagyma, 3 gerezd fok-
hagyma, 2 tojás, 3 evôkanál

zsemlemorzsa, fél kiskanál
morzsolt kakukkfû, 15 dkg
pulykasonka, 2 dl tejföl, 15
dkg reszelt sajt, a tepsi kike-
néséhez 2 evôkanál olaj.

Elkészítés: a húsérméket
kiverjük, esetleges inas ré-
szeit bevágjuk, megsózzuk,
megborsozzuk, és egy akko-
ra kiolajozott, tûzálló tálba
fektetjük, amekkorába ponto-
san belefér. 

A pulykamájat a tisztított
gombával, petrezselyemmel,
hagymával, fokhagymával le-
daráljuk. Egy tojással és a
zsemlemorzsával összekever-
jük, megsózzuk, megborsoz-
zuk, a kakukkfûvel fûszerez-
zük. A masszát a húsra hal-
mozzuk, a sonkaszeletekkel
befedjük. 

A tejfölt a sajt kétharma-
dával és egy tojással össze-
keverjük, a rakottasra ken-
jük, majd elômelegített sütô-
ben, közepes lángon 180 °C-os
sütôben 35 percig sütjük. Ez-
után a többi sajtot is rászór-
juk, majd 10 percig tovább
sütjük. 

FAHÉJAS CSILLAGOK

5 tojásfehérje, 450 g porcu-
kor, 500 g ôrölt mandula, 1 te-
áskanál ôrölt fahéj, 20 ml cse-
resznyepálinka, némi porcu-
kor a tészta kinyújtásához 

Elkészítés: a tojásfehérjét
habverôvel nagyon kemény
habbá verjük, közben foko-
zatosan beleszórjuk a por-
cukrot. A kapott 1 csészényi
habot félreteszünk. 

A sütôt közben 160 Celsius
fokra felmelegítjük. Összeke-
verjük a mandulát a fahéjjal,
majd a felét a cseresznyepá-
linkával együtt a tojáshabba
keverjük, s a maradék man-
dulás keveréket is bele-
gyúrjuk. A massza ne le-
gyen ragacsos. 

Porcukorral véko-
nyan meghintett nyúj-
tódeszkán a tésztát
adagonként körülbe-
lül 5 mm vastagra
nyújtjuk, és meg-
kenjük a félre-
tett habbal.
Különbözô
méretû csil-
lagokat szú-
runk ki belô-
le, és sütô-
papírral
bélelt le-
mezre rak-
va 10–15 per-
cig sütjük.��

már órai munkájává vált az
adventi koszorúk készítése,
a magas szintû virágkötészet
elsajátítása. Napjainkban, fô-
ként ebben az idôszakban a
lázas készülôdés jellemzô is-
kolánkra. Ilyenkor az erdôk-
ben, a gyakorló kertjeinkben
begyûjtött természetes anya-
gokból, tobozokból, makkból,
bogyókból, fakéregbôl, mo-
hából és zuzmóból készülnek
az alkotások az ügyes kezek
segítségével. Az adventi ko-

szorúk alapját is saját maguk
készítik szalmából, szénából,
vesszôbôl. Három tanár irá-
nyítja a tanulók tevékenysé-
gét. Készülnek koszorúk ha-
gyományos stílusban, de az
éppen aktuális trendnek
megfelelôen is. Az idén pél-
dául a fehér, a zöld, a vöröses
barna a módi. Ugyanakkor a
piros, az arany, az ezüst min-
dig népszerû egyre nagyobb
számú törzsvásárlóink és
megrendelôink között. 

Most az év végi nagy ün-
nepek küszöbén egyre több
feladattal is megbízzák a vá-
rosi intézmények a profi szin-
ten dekoráló tanulókat. A Fô
téri színpad díszítésére, a vá-
rosi adventi koszorú elkészí-
tésére kaptak megrendelést.
Sôt mi több, a volt megyehá-
za dísztermét is ôk varázsol-
ják ünnepi hangulatúvá, mert
ott kamarazenekari koncert-
sorozat lesz egészen az új
évig. Ezenkívül a Széchenyi

téren álló három ezüstfenyô
közül egyet vesszôbôl, háncs-
ból kialakított gyertyákkal,
csillagokkal, angyalkákkal,
holdakkal öltöztetnek fel.

Mint mondani szokták, a
gyakorlat, a valóságos helyze-
tek nevelik mesterré a diáko-
kat. Igaz szeretetbôl, önma-
gukat adva készítik el az
ajándékokat Mikulásra, ka-
rácsonyra a családtagjaik-
nak, szeretteiknek.

Kuntz Zoltán

FOTÓ: MAGASI 
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A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ DECEMBERI MÛSORA

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

Kisszínházi elôadásainkat 14 éves kor alatt nem ajánljuk! 

14. péntek 19.30 A pillangók szabadok Jávor-bérlet  (kombinált) 
15. szombat 19.30 A pillangók szabadok Lackner-bérlet (komb.)

KISSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK  (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)

Neil Simon: 

FURCSA PÁR
vígjáték 2 részben

Szereplők: Mikó István, Nemcsák Károly,
Szabó Anikó, Nyírő Bea, Győri Péter,
Boros Zoltán, Benkő Péter, Nagy Gábor
Rendező: Mikó István

Az előadás a Turay Ida Színház és a Soproni
Petőfi Színház közös produkciója.

Bregyán Péter Ôze Áron Eperjes Károly Koncz Gábor

1. szombat 19.00 Egy pohár víz Löszl-bérlet
2. vasárnap 15.00 Egy pohár víz Jakab-bérlet
2. vasárnap 19.00 Egy pohár víz Jászai-bérlet
3. hétfő 18.00 Légy jó mindhalálig Handler-bérlet
6. csütörtök 19.00 Janika Rajz-bérlet
7. péntek 15.00 Légy jó mindhalálig Bérleten kívül
7. péntek 19.00 Légy jó mindhalálig Bérleten kívül
8. szombat 19.00 Janika Blaha-bérlet

14. péntek 19.00 Vitéz lélek Díszelőadás
15. szombat 19.00 Vitéz lélek Premier előadás
16. vasárnap 19.00 Vitéz lélek Madách-bérlet
19. szerda 18.00 Légy jó mindhalálig Vas-villa’ bérlet
20. csütörtök 18.00 Légy jó mindhalálig Ifjúsági „C” bérlet
21. péntek 19.00 Janika Csatkai-bérlet
22. szombat 19.00 Janika Löszl-bérlet
28. péntek 19.00 Furcsa pár Bérleten kívül
29. szombat 19.00 Furcsa pár Bérleten kívül
30. vasárnap 19.00 Mi van a szoknya alatt? Bérleten kívül
31. hétfő 19.00 Mi van a szoknya alatt? Bérleten kívül

Ken Ludwig

MI VAN A SZOKNYA ALATT?
(avagy a KÁPRÁZATOS 
KISASSZONYOK)
bohózat két részben
Szereplők: 
Nemcsák Károly,
Cseke Péter, Pásztor Erzsi,
Mikó István, Vásári Mónika,
Rusz Milán,
Borbély Krisztina,
Boros Zoltán, Szabó Anikó

Rendező: Cseke Péter

Tamási Áron

VITÉZ LÉLEK
tanulságos székely góbés játék két részben
Szereplôk: Ôze Áron, Bregyán Péter,
Eperjes Károly, Magyar Timea, Koncz Gábor,
Nagy Anna, Sövegjártó Áron, Németh Borbála,
Nyírô Bea, Boros Zoltán, Madár Tamás,
kisfiúk: Mozsolits András,
Németh Zoltán, Begovits Patrik,
Prezenszki Benjamin
Rendezô: Eperjes Károly

A vitéz lélek előadása szép, de embert próbáló fel-
adat: egy kis székely világot kell elénk tárnia. Olyan
figurákat, akik a mai ember számára mát-már eg-
zotikusnak hatnak természetszeretetükkel, naiv böl-
csességükkel, csavaros humorukkal. Pedig ez sem
tökéletes világ: a gyarlóság, kisszerűség ezt is kikez-
di. Itt is szükség van „egy tiszta lélekre”, aki a töb-
biek számára utat mutat, aki segít magunkba nézni.
És ahol erő elgyengül, ott szükség van a csodákra
is. Tamási Áron darabja azt a csodát mutatja be,
ahogy a kisember a katasztrófák közepette is képes
talpra állni, magára találni. De a kalandok nemcsak
a lélekben játszódnak le, a Vitéz lélek „krimitörté-
net” is: egy nyomasztó, múltbéli titok kinyomozása.
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LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
Szent Miklós-napok

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

December 5. szerda, 17.00 óra
Soproni Táncfórum MENNYBÃL AZ ANGYAL…
Fajkusz Attila Zenekara és a Sopron Táncegyüttes
mısora – Jeles napok hagyományai Adventtôl Vízkeresztig sok
dallal, zenével, tánccal.

December 5. szerda, 19.00 óra
OROSZ ZOLTÁN ÉS BARATAI KONCERTJE
Orosz Zoltán (harmonika), Horváth Kornél (ütôhangszerek),
Lattmann Béla (basszusgitár), Sipeki Zoltán (gitár)

Önfeledt improvizációk és virtuóz hangszerszólók a ZORÁN ZENE-
KAR sztárzenészeivel. Önálló formációjuk műsorában szerepel a
virtuóz harmonikajáték legújabb francia irányzata, délszláv nép-
zene, vérpezsdítô latinos ritmusok, argentín tangó és egzotikus
hangszerszólók.

December 10. hétfô, 19.00 óra
TOKODY ILONA ÉS VIGH ANDREA ének-hárfa estje
Műsoron Bellini, Pierné, Durand, Donizetti, Verdi, Massenet,
R. Strauss, Walter-Kühne, Puccini művek.

December 12. szerda, 19.00 óra
L’ART POUR L’ART TÁRSULAT 
új mısora 
KÉT FÉRFI, EGY NÃ MEG EGY
FÉRFI

December 15. szombat, 11.00 óra
A KISALFÖLD KARÁCSONYI AJÁNDÉKA A GYEREKEKNEK: 
T. HORVÁTH JÓZSEF Télkergetô címû koncertje 
a Guinness-rekord-kísérlet dalaival
Belépés díjtalan

December 18. kedd, 19.00 óra
FILHARMÓNIA-RAIFFEISEN HANGVERSENYBÉRLET
GYÃRI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Vezényel: SÁNDOR JÁNOS (Kanada).
Közreműködik: JANDÓ JENŐ (zongora). Csajkovszkij-művek

2008. január 1., csütörtökön, 18 órakor
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar ad
ÚJÉVI KONCERTET.
Vezényel: Dárdai Árpád

December 6. csütörtök, 9–17 óráig 
TÉLAPÓ HÁZA 
Személyes találkozás Télapóval

December 7. péntek, 19.00 
HOBO BLUES BAND: SENKIFALVA 
Lemezbemutató koncert

December 9. vasárnap, 10.00
KÉSZÜLÃDÉS A KARÁCSONYRA 
– családi nap

10 órától GRYLLUS VILMOS
Téli daloskönyv című zenés
gyermekműsora 

10–14 óráig JÁTSZÓHÁZ: karácsonyi díszek szalmából, gyöngyből,
papírból, mézeskalács díszítés

16 órától ADVENTI MESEDÉLUTÁN STELLÁVAL, A TÜNDÉRREL 
Részvétel csak előzetes jelentkezéssel, dec. 3-ig, tel.: 511-208
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– 1747. május 16-án nyitot-
ta meg kapuit Sopronban az
orsolyita rendház, majd szep-
tember elsejétôl a tanító nô-
vérek által mûködtetett is-
kola is – mondja Kovács And-
rás, a Szent Orsolya Katoli-
kus Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégium igazgató-
ja. – Az intézmény létesítésé-
hez egy évvel korábban kér-
ték meg Mária Teréziától az
engedélyt. Az orsolyita rend
soproni iskolája kétszeresen
is elsô volt a Dunántúlon: itt
oktattak ugyanis elôször ma-
gyarul, és itt érettségizhet-
tek le hölgyek elôször
1907/08-ban. Az iskola 201 éve
alatt – az 1948-as államosítá-
sig – az intézményben tízféle
képzési forma mûködött az
elemi népoktatástól a kétfé-
le – elemi és polgári – tanító-
képzôig. 

A mezôgazdasági képzést

1952-ben költöztették el Sop-
ronból, ez adta alapját a ké-
sôbb Csornán létesített mezô-
gazdasági középiskolának. A
krónikák szerint volt olyan
esztendô, hogy 1200 diák ta-
nult az orsolyáknál. 1950-ben
az intézményben oktató 66
nôvért hat ponyvás teherau-
tón szállították el, hogy majd
1991. augusztus 30-án újra
folytatódjon a városban a
rend élete, szeptembertôl
pedig ismét a katolikus egy-
ház felügyelete alatt folyta-
tódjon az oktatás.

Az iskola 260 éves jubile-
umát a hagyományos Orso-
lya-napok keretében ünne-
pelte az intézmény, amelyen
kulturális, szabadidôs sport-
programok mellett a csúcs-
pontot a Paskai László bíbo-
ros celebrálta ünnepi szent-
mise jelentette, amelyen
nemcsak a mostani, hanem a

valamikori orsolyita diákok
is szép számban részt vettek.
November középig várta a lá-
togatókat az iskolatörténeti
kiállítás. Az Orsolya-napo-
kon vehette át gránitdiplo-
máját Tiszttartó Sándorné, aki
75 éve az intézményben sze-
rezte meg tanítói diplomáját.

NÉGYEN SZERETETBEN

„Nem az a lényeg, hogy
mit teszünk, hanem hogy va-
gyunk!” – vallja az orsolyita
rend, és ennek szellemében
– csendben és imában – él a
soproni rendház négy nôvére
is. Közülük kettô „tôsgyöke-
res”. A 93 éves Mária nôvér
1933-ban került Sopronba, a
feloszlatás után dolgozott az
áramszolgáltatónál, háziipa-
ri szövetkezetben, majd a
gyôri papnevelôbe került.
Innen érkezett elsô fecske-
ként vissza – hetedmagával –
Sopronba 1991. augusztus 30-
án. – Akkor még szûkösen
tudtunk elhelyezkedni, mert
az épület alapos felújításra
szorult – meséli a 93. évét be-
töltött nôvér. Consolata nôvér
1942-ben érkezett Budapest-
rôl, 50-ben Vácra, az irgal-
mas nôvérekhez került, majd
hazatért szüleihez. Dolgozott
a földtani intézetben, majd
1957-tôl a rend bécsi házába
mehetett. Másfél évvel ez-
elôtt tért haza. „A keresztény
élete zarándokút Krisztu-
sért” – idézi a szintén 93 éves
Norberta nôvér Szent Patrik
szavait a 48 utáni életérôl me-
sélve. Élt Franciaországban
és Rómában, majd az 1956-
os forradalom után az Angli-
ába menekülôk lelki gondo-
zását végezte. 1972-ben haza-
tért, szülôfaluja, Bük befo-
gadta; a helyi plébánián dol-
gozott. 97 éves szintén orso-
lyita nôvérével 1993 ôszén

mentek vissza a gyôri rend-
házba, majd innen került öt
évvel késôbb Sopronba. Ma-
gyar szakos tanárként sok di-
ákot fogadott, és ô vezette –
amíg ujjai engedték – az orso-
lyita krónikát is. A rend sop-
roni vezetôje a legfiatalabb a
nôvérek közül: az 56 éves Ig-
nácia nôvér Kassáról érkezett
a városba 2000 januárjában.
Rendi kiképzése alatt fogya-
tékos gyerekek nevelôje volt,
majd a rendszerváltás után
pozsonyi intézetükben mû-
ködött.

„Mi, öregek vagyunk az
imaháttér” – mosolyognak a
nôvérek. A mindennapjaik
nagy részét valóban az ima
teszi ki: a közös zsolozsma, a
mise, az elmélkedés, a rózsa-
füzér, a napi fél óra olvas-
mány, a vasárnapi szentség-
imádás – az ifjúságokért, a hi-
vatásokért, a városért. B. Á.

Karácsony a rendházban

Advent idején a nôvérek haj-
nali rorátékra járnak saját
templomukba, az iskola diák-
jaival közösen. – Karácsony
estére elkészítjük a kis kápol-
nánkat – mesélik. – Mária
nôvér viasz kis Jézusát - ere-
deti höveji csipkés ruhájában
– jászolba fektetjük. Ünnepe-
lünk, ahogyan a családok:
együtt vagyunk, énekelünk,
imádkozunk, elkészítjük
együtt az ünnepi vacsorát,
még apróságok is kerülnek a fa
alá, aztán éjféli misére me-
gyünk. A közös élet szép! –
vallják meggyôzôdéssel.

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG: 260 ÉVES A SOPRONI ORSOLYA-ISKOLA

A közös rendi élet szépsége
Az idei esztendô a jubileum keretében telik az orsolyiták-
nál: májusban a rendház, szeptemberben pedig az iskola

ünnepelte, hogy immáron 260 éve kezdte meg mûködését a
városban. Az Orsolya téri anyaintézményben és a Széchenyi
téri egykori Horváth-házban folyik az általános és középis-
kolai képzés, valamint kollégium is fogadja a vidéki diáko-

kat. A rendházban jelenleg négy nôvér él.
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A Konyhaablakból címmel
Lévai Anikó, Orbán Viktor

felesége szakácskönyvet írt.
A receptek mellett ott

sorakoznak a családi,
diákkori emlékek, s termé-

szetesen néhány sor a férjrôl
is – no és egy cseppnyi

politika is, de tényleg csak
egy cseppnyi…

A konyhaablakból mesz-
szire látni. A másik irányból
azonban még érdekesebb a
dolog: kívülrôl betekinteni.
Már a könyv születésének
története is érdekes. 

A kiadó Laux József, az
egykori Omega és LGT dobos,
aki kora reggel kutyát sétál-
tat, Lévai Anikó pedig rend-
szeresen fut, s mivel egymás
közelében élnek, így gyakran
találkoznak. Nem volt egy-
szerû, de végül is Lauxnak
sikerült rávennie a Szent Ist-
ván Egyetemen agrárjogot ta-
nító Lévai Anikót, hogy sza-
kácskönyvet írjon. „A férjem-

nek addig nem szóltam róla,
ameddig meg nem volt a kon-
cepció, mert sejtettem, hogy
elôször ellene lesz. Érvekkel
készültem...” 

A receptek nem mind
Lévai Anikóéi, van közöttük
profi szakácskönyvbôl vett is,
ám az összesért garanciát vál-
lal a szerzô: végigfôzte, sütöt-
te valamennyit, sôt, a kötet-
ben szereplô fotókon is az ál-
tala elkészített ínycsiklando-
zó tálak láthatók.

– Rólunk már szinte min-
dent és annak az ellenkezôjét
is megírták, így ezzel a könyv-
vel jómagam szerettem volna
ablakot, ha csak egy konyha-
ablakot is nyitni az életünk-
re, és bepillantást engedni
mindazoknak, akik nem is-
mernek minket közelrôl: mi
ilyenek vagyunk – vallja a
szerzô.

Aki még ennél többre is
kíváncsi, az jöjjön el decem-
ber 6-án a Liszt-központba
személyesen – tisztelettel és
szeretettel várjuk:

Pluzsik Tamás

A konyhaablakból messzire látni…

Meghökkentô, szokatlan
tárlat nyílt a Festôteremben.
Szokatlan, hiszen a megszo-
kott értelemben egy kiállítás
általában a hagyományos
képzômûvészeti alkotásokat,
iparmûvészeti tárgyakat vo-

nultatja fel, netán a múltból
elôhozott leleteket, dokumen-
tumokat rendezi tárlókba.
Most azonban másról volt szó.
– Olyan tárgyak láthatók itt,
amelyek az anyag és a forma
szabadságát jelképezik –

mondotta többek között Abdai
Géza alpolgármester a Ma-
gyar Formatervezési Díj 2007
megnyitóján. A megnyitókon
évtizedek óta szinte ugyan
azok az arcok jelennek meg –
most azonban feltûnôen sok
volt a fiatal. Mint ahogy Fara-
gó Sándor, a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem rektora be-
vezetôjében mondotta is:
„Már-már hajlamosak va-
gyunk azt gondolni, hogy el-
kezdôdött az ôrségváltás, vagy
generációváltás a magyar di-
zájnban. Ha ez nincs is fel-
tétlenül így, akkor is örömte-
li az új szellem, a fiatalos
lélek és lendület megjelené-
se.” A nagy gonddal rende-
zett kiállításon a maga nemé-
ben több mint egyedi étel-
hordótól a különleges szövet-
családokon át Pálos Andrea

és Rakonczai Gábor díjazott
óceáni evezôs hajójáig sok
különlegességgel találkozhat-
tunk – igaz, ez utóbbival csak
fotón… (pluzsik)

Kreatív ötletek
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Többek között jövendô-
beli asztalosok, fodrászok,
kozmetikusok, nôi ruhaké-
szítôk mûgonddal és hozzá-
értéssel elkészített alkotá-
saikon keresztül mutatkoz-
tak be a Handler Nándor
Szakképzô Iskola diákjainak
alkotásaiból nyílt tárlaton
a Gyermek- és Ifjúsági Köz-
pontban. 

A kiállított használati és
dísztárgyak a mesterségbeli
tudást és a szépérzéket együtt
jelenítették meg, egyben az
iskolában oktatott szakmák

keresztmetszetét is adták.
Králik Tibor iskolaigazgató,
utalva arra az eredetiségre
és gondos munkára, amelyet
egy-egy elkészült tárgy ma-
gában hordoz, elmondta: a
szakképzô iskola szeptember-
tôl mûvészeti képzést is indít.
Az új szakkal a Handler pers-
pektívát ad a tanulóknak –
hangsúlyozta Abdai Géza al-
polgármester, aki a város ne-
vében köszöntötte az alkotó
diákok tárlatát, amelyet elô-
ször rendeztek az iskola fala-
in kívül. ��

A Kozmutza Flóra Egysé-
ges Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézet, Általános Is-
kola és Speciális Szakiskola
az elmúlt évben látta vendé-
gül a kemptenieket, akik ok-
tóber elején viszonozták az
akkori meghívást. Vegyes csa-
patokat alkotva iskolai vetél-
kedôn elevenítették fel a di-
ákok a barátságot. Az ügyes-
ségi próbákon túl német étel-
specialitásokat is megkóstol-
hattak a soproniak, akik
egyébként rengeteg, saját
maguk készítette ajándékkal
halmozták el kempteni diák-
társaikat. Ezalatt a pedagógu-

sok német kollégáikkal szak-
mai konferencián ismerked-
tek a két iskola felépítésé-
vel. Még aznap a szeretet és
barátság jelképeként egy
törpe ciprusfát ültettek el kö-
zösen, amit Sopronból hoz-
tak magukkal a kozmutzások.
Számos kirándulás és közös
élmény után a búcsúnapon a
kempteni iskolások fennál-
lásuk századik évfordulóját
ünnepelték, majd a testvérvá-
rosi együttmûködési megálla-
podást írta alá a két oktatási
intézmény vezetôje, dr. Magas
Lászlóné és Bernhard Dossen-
bach. K. Z.

Adventus
domini!

A Bánfalvi Könyvtár és a
Bánfalváért Baráti Kör
közös decemberi program-
jával kíván áldott kará-
csonyt és boldog új évet! De-
cember 6-án az Alpok Kép-
zômûvészeti Kör mutatja be
ünnepi festménykiállítását.
A Bánfalvi út 180. szám alat-
ti könyvtárban 17.30-kor nyí-
lik a már hagyományos ad-
venti tárlat. December 7-én,

a hegyi templomban 17 órai
kezdettel a Fenyô Téri Álta-
lános Iskola és a Bánfalvi
Kórus, Kulturális Egyesület
irodalmi, zenei programok-
ból összeállított mûsorával
kíván lelki feltöltôdést a ka-
rácsonyváráshoz.��

A közgyûjteményekben
dolgozó szakemberek ugyan
nem látványos, de annál érté-
kesebb munkája a múlt isme-
retét a jelenbe hozza, hogy
annak értékeit, tapasztalata-
it, tanulságait a jövô építésé-
ben használhassuk – mond-
ta dr. Fodor Tamás polgármes-
ter a második alkalommal
megtartott közgyûjteményi
napon. A Soproni Levéltár
kezdeményezésére rendezett
szakmai tanácskozáson a kü-
lönbözô – városi, megyei, egy-
házi, egyetemi, alapítványi –

fenntartású intézmények,
múzeumok, könyvtárak, le-
véltárak, kiállítóhelyek szak-
emberei találkoztak azért,
hogy egymás szakmai mun-
káját, kutatási szakterületeit
megismerhessék. Így elkerül-
hetôk az esetleges kutatási
párhuzamok, és közös progra-
mokat dolgozhatnak ki, egy-
más tapasztalatait hasznosít-
hatják az értékek felkutatásá-
nak, megmentésének, köz-
kinccsé tételének nemes
munkájában.

B. T. É.

Közgyûjteményi nap 

Alkotó diákok tárlata

A barátság jegyében

Testvériskolai együttmûködést írtak alá Kemptenben a
soproni Kozmutza Flóra-iskola küldöttei és az Agnes-

Wyssach-iskola képviselôi. Az ötnapos utazásra huszonnégy
soproni diák és hat kísérô tanár utazott el. 
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Az 1921-es népszavazás
emlékét is felelevenítô,

rockkoncerteket és elôadást
ötvözô Civitas Fesztivált

szerveznek december 14-én
Sopronban. Fellép a Titkolt

Ellenállás, a Romantikus
Erôszak, a Hungarica és a

Beatrice.
A hûség napja alkalmából

idén elsô alkalommal Civi-
tas Fesztivált szerveznek a
Hangár Music Gardenban
(Vándor S. utca) december
14-én, este nyolc órai kezdet-
tel. A korabeli népszavazás
elôzményeit is felidézô elôa-
dással egybe kötött filmvetí-
tést tart ifj. Sarkady Sándor
történész, aki ismerteti a nyu-
gat-magyarországi felkelés
eseményeit. Az elôadáson
kívül korabeli archív filmfel-
vételeket is bemutatnak.
„Fontosnak tartom, hogy
minél szélesebb körben is-
mertté váljon az 1921-ben ha-
zánk nyugati szegletének
megmaradásáért sikeresen
fegyvert ragadó Rongyos
Gárda elévülhetetlen törté-
nelmi szerepe, ami miatt
végül is sor kerülhetett egy-
általán a decemberi soproni
népszavazásra” – mondta el
Gôbl Gábor szervezô. – Este
20.30-tól kezdôdôen pedig dü-
börög a nemzeti rock. A fesz-
tiválon fellép a Titkolt Ellen-
állás, a Romantikus Erôszak,
a Beatrice és a részben sop-
roni tagokból álló rock
banda, a HUNGARICA le-
mezbemutató koncertjére is
ez alkalommal kerül sor
kerül. A zenekar „Nem kere-
sünk új hazát” címû debütá-
ló albuma 2007 márciusában
jelent meg, a rendkívül sike-
res produkciót két soproni
zenész Mentes Norbert és Hof-
fer Péter alapította. ��

Civitas
Fesztivál

A szabad vasárnapért or-
szágos kampányhoz csatlakoz-
va tartott családi napot a sop-
roni Kereszténydemokrata
Néppárt szervezete, amelyen
részt vett Firtl Mátyás, Sop-
ron országgyûlési képviselô-
je (Fidesz–KDNP). 

Firtl Mátyás elmondta: ma
Európában egyetlenegy or-
szágban sem dolgoznak any-
nyian vasárnaponként, mint
hazánkban, akkor, amikor
Magyarország a legrosszabb
egészségügyi statisztikákat
mutató országok között van. A

vasárnapok és a pihenôna-
pok a családi és társas élet, a
kikapcsolódás, a feltöltôdés
alkalmai kellene, hogy legye-
nek. A vasárnapi pihenônap
az európai társadalmaknak
komoly értéket képviselô tör-
ténelmi, szociális vívmánya,
amelynek ráadásul környe-
zetvédelmi hatása is van. A
vasárnapi munka alkotmá-
nyos jogokat is érint: a pihe-
néshez, a szabadidôhöz és a
rendszeres fizetett szabad-
sághoz való alkotmányos
jogot, a lehetô legmagasabb

szintû testi és lelki egészség-
hez való jogot, valamint a sza-
bad vallásgyakorlás alkotmá-
nyos jogát is, ezért a KDNP
frakciója ebben a kérdésben
az Alkotmánybírósághoz is
fordult. A KDNP azt szeretné
elérni a társadalom érdeké-
ben, hogy a vasárnap ismét
valódi általános pihenônap
legyen, és csak azoknak kell-
jen vasárnap is dolgozniuk,
akiknek munkáját ténylege-
sen alapvetô társadalmi
szükséglet teszi nélkülözhe-
tetlenné. B. Tóth Éva 

„Adjuk vissza a vasárnapot!” 

Szabad felhasználású
jelzáloghitelek

www.volksbank.hu
Volksbank-Line: 06-40-41-42-43

• Rendkívül kedvezô kamatozással
• Jövedelemigazolás nélkül is
• Értékbecslési díj akcióval 1
• Közjegyzôi díj akcióval 2

1 A 2007. október 1. és december 29. között igényelt szabad felhasználású jelzáloghitel esetén egy ingatlanra vonatkozó egyszeri értékbecslési díj
összege a szerzôdéskötési díjat csökkenti a jelenleg hatályos közjegyzôi díj akcióval összevontan, legfeljebb a szerzôdéskötési díj mértékéig
amennyiben az értékbecslés díjáról a készpénzfizetési számlát az ügyfél részére állították ki.
2 A 2007. október 1. és december 29. között igényelt szabad felhasználású jelzáloghitel esetén a közjegyzô által kiszámlázott összegek a
szerzôdéskötési díjat csökkentik, a jelenleg hatályos értékbecslési díj akcióval összevontan legfeljebb a szerzôdéskötési díj mértékéig, amennyiben
a közjegyzôi okiratba foglalás díjáról a készpénzfizetési számlát az ügyfél részére állították ki. 

Ez a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlattételnek, vagy tájékoztatónak. További részletek és információk a Magyarországi Volksbank Zrt. fiókjaiban.
A hitelekkel kapcsolatos feltételeket a Magyarországi Volksbank Zrt. mindenkor hatályos terméktájékoztatója és hirdetménye tartalmazza.
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Az Ön legközelebbi bankfiókja: Sopron, Várkerület 67.
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Karácsony közeledtével, advent
idôszakában arra kértük a soproni

képviselô-testület frakcióvezetôit,
mondják el gondolataikat az ünneprôl.
Összeállításunkból kiderül, ôk is várják

a szentestét, az örömöt, a békét...

RÁDONYI LÁSZLÓ, FIDESZ:

Valamennyi ünnepünk legszebb része a
készület ideje, így a karácsonyban az ad-
vent. Most is hallom édesanyám csiz-
mája alatt a hó ropogását, ahogy nagy-
kendôben a hátán hajnali misére visz,
és látom a rokonok kesztyûs kezét, ahogy
a résre nyitott ajtón bedobják ajándé-
kaikat, hogy pár perc múlva együtt örül-
jenek az aranyozott diónak, fényesre
törölt almának, fügekarikának, könyv-
nek. Valamennyi soproninak kívánok
jó készületi idôt. Lelkiekben és anyagi-

akban bôvelkedôt. Szentestére a gyer-
meki ártatlanság örömét. Találja meg
mindenki a fa alatt, amire régóta vá-
gyott és aminek legnagyobb hasznát
veszi: jó szót, egy simogatást, régen várt
beszélgetést és ajándékot is. Karácsonyi
örömük tartson ki 2008-ban!

KALMÁR ISTVÁN, MSZP:

Az ünnepek alatt a feleségem és két
kisfiam körében megpróbálok nem gon-
dolni az önkormányzati munkára, tu-
lajdonképpen jó lenne elfelejteni ezt az
esztendôt. Ennek ellenére örömmel
tölt el, hogy az MSZP által megkezdett
beruházások eredményeképp elkészült

a Deák tér, készen van a Széchenyi-gim-
názium és hamarosan a Petôfi téri mély-
garázs is. Ezzel az MSZP nagyon sok
soproninak adott értéket és hozott örö-
met az életébe. Mi, szocialisták ezt tesz-
szük a város képletes karácsonyfája alá,
kívánva mindenkinek egy boldogabb,
békésebb és eredményesebb újeszten-
dôt. Nálunk nagy várakozás elôzi meg az
ünnepet, hiszen ikerfiaim számára sze-
retnénk meghitté és boldoggá tenni az
adventi idôszakot. Szenteste csillogó
gyerekszemek lesznek körülöttem, s ez
lesz, azt hiszem, a legszebb karácsonyi
ajándék számomra. 

DR. SZEKERES CSABA, 
CIVIL ÖSSZEFOGÁS: 

A karácsony minden család legmeghit-
tebb belsô ünnepe. Ilyenkor mindenki
másképpen ünnepel, de talán egyvala-
mi közös a karácsonyestében: szentes-
te egy pillanatra megáll az élet. Az em-
berek kilépnek a hétköznapok rohaná-
sából és olyan dolgokat is érzékelnek,
amelyek más napokon fel sem tûnnek. 

Már hosszú ideje gondolkodom azon,
hogy miért karácsonykor vesszük csak
észre a szépet a környezetünkben. Miért
csak karácsonykor tudunk örülni annak,
hogy esik a hó és fehér karácsonyunk
lesz? Miért látjuk más napokon a hóesés-
ben a másnapi hólapátolás gyûlöletét? 

Számomra azért különösen meghitt
ünnep a karácsony, mert ezen a napon
a kizökkent világ végre normálisan mû-
ködik, mindenrôl van idô beszélgetni,
senki sem siet, és senki nem akarja le-
elôzni önmagát. Azt kívánom valameny-
nyi olvasónak, hogy a jövôben az év ösz-
szes napja karácsony legyen!

KÓCZÁN ZOLTÁN, SZDSZ:

Karácsony: a legszebb, legkedvesebb,
legünnepibb ünnep. Azt hiszem, hogy
kortól függetlenül mindenki várja. Most

ötven körül is épp úgy készülök rá lel-
kileg is, mint gyerekkoromban. A kará-
csony misztériuma mindenkit magával
ragad akár hívô az illetô, akár nem. Min-
dig új élményt, felüdülést jelent. Ilyen-
kor nyugodt a világ, mások az emberek.
Nincs politikai kardcsörtetés, gyûlöl-
ködés, vita sem a televízióban, sem az
újságokban, sem a templomokban. 

Ilyenkor béke és szeretet van. Szere-
tem a karácsonyt, a hangulatát, a meg-
hittségét, szentségét. Természetesen az
olyan állandó elemek sem maradhat-
nak ki a programból, mint az ajándék,
a karácsonyfa, az éjféli mise, de ezek te-
szik közössé a családdal, a rokonokkal.
Várom, mint gyerekkoromban. Kár hogy
csak három és nem 365 napig tart…

A legünnepibb ünnep
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mit jelent számukra az ünnep, és milyen volt az óév?

A legelsô gyermekkori ka-
rácsonyi emlékem 1956 szent-
estéjét idézi, amikor a trais-
kircheni menekülttáborban
elôször láttam életemben na-
rancsot, banánt. Megmaradt
emlékezetemben a falun töl-
tött karácsonyok hangulata:
a rorate-misék a balfi kápol-
nában, majd hogy kisgyer-

mekként milyen hatalmasak-
nak láttam a kópházi kegy-
kápolna karácsonyfáit. Éjfé-
li misére úgy indultunk el,
hogy sorra belátogattunk a
rokonainkhoz. Fények, dal-
lamok, hangok, ízek, illatok
kísérnek most is. Nagy ha-
tással voltak rám az éjféli
szentmisék, a horvát nyelven
felcsendülô Csendes éj. Az
56-ban Svédországba elme-
nekülni kényszerülô nôvé-

remnek és gyermekeinek
mindig örök vágya maradt a
közös családi karácsonyi
együttlét, hogy ünnepre az
egész család újból együtt le-
hessen, ami életünkben 1956
után már csak egyetlenegy-
szer adatott meg… Ilyenkor
adventben, mi, akik egész
évben a naptár szorításában
élünk, meg kell próbálnunk
a hajnalokat újra adventi
hajnalokként átélnünk. ��

A karácsonyban az a leg-
jobb, hogy végre napokig
együtt lehet a család. A gye-
rekek különösen izgatottak
ilyenkor, s boldog ünnepvá-
rásuk a felnôttekre is átra-
gad. Az év végi ünnepek alatt
végre arra is jut majd idô,
hogy a nagyszülôkkel, test-
vérekkel és unokatestvérek-

kel is kibeszélgethessük ma-
gunkat. Az elmúlt esztendô-
rôl viszont nem tudok sok jót
felidézni. Vészterhes, komor
és eredménytelen évet zá-
runk Sopronban. Tragikus-
nak festették le a város hely-
zetét, a szônyeg alá söpörték
a korábbi eredményeket. Én
azonban bízom a 2008-as esz-
tendôben, mert úgy gondo-
lom, a békétlenség nem
mehet tovább. Bízom abban,

hogy a városvezetés belátja,
csak az együttmûködésnek
van értelme. Ezért azt kívá-
nom, hogy a karácsony ne
olyan legyen, mint amilyen
ez az év volt, hanem legyen
békés. Szeretném, ha a jövô
esztendô nemcsak a perek-
rôl szólna. Minden soproni
polgárnak boldog, békés ün-
nepeket és egy sokkal szebb
és eredményesebb esztendôt
kívánok. ��

A közeledô karácsony vá-
rakozással, de aggódással tölt
el. A szeretet ünnepe már
egyre több család életében
napi megélhetési gondokkal
átszôtt, beköltözött a bizony-
talanság, a „ki tudja mit hoz
a jövô” gondolata.  Fontos-
nak tartom, hogy ebben a
nehéz helyzetben egymás
felé forduljunk, vegyük észre,

hogy kinek tudunk segíteni
és ezt tegyük is meg. Számom-
ra a karácsony a családi
együttlét és a testi-lelki feltöl-
tôdés ideje. Emellet viszont a
szenteste legfôbb üzenete a
Megváltó születése. Fontos,
hogy bár sokszor nehéz hely-
zetben vagyunk, képesek le-
gyünk életünket az Isten ke-
zébe helyezni. Az advent

négy hete kitûnô felkészülé-
si alkalom arra, hogy kará-
csony éjjelén tiszta szívvel
fogadjuk be lelkünkbe a meg-
született Kisjézust. Kívánom
minden soproninak, hogy
ezen idô alatt Sopron Fô tere
adjon alkalmat olyan talál-
kozásokra, melyekbôl erôt
meríthetünk.  A karácsonyi
hangulatban eltöltött órák vi-
szont nyújtsanak lehetôséget
az egymásra figyelésre. Ál-
dott ünnepeket kívánok! ��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Firtl Mátyás (KDNP)

Kránitz László (MSZP)

„Meddig lesznek járhatatlanok a környezô országokkal
bennünket összekötô településközi utak?” – kérdezte a

parlamentben Firtl Mátyás. Sopron és környéke országgyû-
lési képviselôje interpellációjára adott államtitkári választ

az országgyûlés nem fogadta el.

Firtl Mátyás a Schengen-övezethez való december 21-i
csatlakozás, a jogilag ugyan átjárhatóvá váló utak kapcsán
rámutatott: a határmenti településeket nem vagy csak hasz-
nálhatatlan utak kötik össze a szomszédos országok telepü-

léseivel az évek óta kitartóan benyújtott költségvetési mó-
dosító indítványainak ellenére. Ez a sok száz határmenti te-
lepülést érintô gond az akadálya annak, hogy könnyebb le-
gyen a kapcsolattartás a határon túli magyarokkal, felpezs-
dülhessen a települések gazdasága, nôjjön a a foglalkozta-
tottság. A jövô évi költségvetésbôl is hiányoznak az erre a
célra elkülönített források. Válaszában a szakállamtitkár
elismerte a kérdés jogosságát. Válaszát, hogy a megoldáson
már dolgoznak, a parlament többsége nem fogadta el. Az
ülés levezetô elnöke bejelentette, hogy a kérdést kiadja a gaz-
dasági és informatikai bizottságnak.  ��

Járhatatlan utak a határon
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– Száztizenhárom taggal
alapítottuk meg az egyesüle-
tünket 1992-ben – mondta az
elnök.  – A kezdeti bizonyta-
lanság és zártság után egyre
inkább magunkra találtunk.
Nyugállományú rendôrök, tû-
zoltók, volt büntetés-végre-
hajtási dolgozók is jelentkez-
tek sorainkba, sôt egy hon-
véd ezredes is tagunkká vált.
Célunk már kezdettôl fogva
az volt, hogy kapcsolatainkat
szorossá fûzzük. Ehhez jó al-
kalmakat találtunk a közös
kirándulásokon. A tizenöt év
során 94 várost, emlékhelyet,
nemzeti parkot tekintettünk
meg. Ünnepeinket is méltó-
képpen megültük. Természe-

tesen támogatások nélkül
mindez nem valósulhatott
volna meg. 

Fontos mérföldkô volt az
egyesület történetében, ami-
kor 2002-ben, elsôként a ha-
tárôr nyugdíjas egyesületek
közül, felvették a sopronia-
kat a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetségébe. Ettôl
kezdve a honvéd nyugdíjas
klubokkal és a rendôr nyug-
díjasok egyesületeivel is
rendszeressé váltak a találko-
zások. 2006-ban emlékzászlót
kaptak az önkormányzattól.
A nyugdíjasok egyesületének
javaslatára harmincnégy tisz-
tet és zászlóst, tiszthelyettest
léptetek elô soron kívül a

nyugállományú határôrök
közül. Negyvenen jutalmat
kaptak. Az országos parancs-
nok ötvenöt tagtársnak ado-
mányozott dísztôrt, díszkar-
dot és más elismerést hetve-
nedik és nyolcvanadik szüle-
tésnapjuk alkalmából.

– Természetesen a magunk
erejére, tagjaink aktivitására
is számíthatunk bármikor –

vette át a szót ismét Kovács
János. – Rendezvények, ki-
rándulások támogatására
több százezer forintot nyer-
tünk pályázatok benyújtásá-
val. Az is ide tartozik, hogy
beteg, egyedülálló társain-
kat, amennyire csak tudjuk,
megsegítjük. Mondhatnám,
igazi bajtársak maradtunk a
pihenés éveire is. K. Z.

Határôrök nyugdíjban

Soproné csakúgy, mint
minden más önkormányzat

költségvetése, nagyban
függ az országos büdzsétôl.

Bár a jövô évi számok még
csak részlegesen ismertek,

azt már tudni lehet: tovább
csökken az állami támoga-

tások mértéke. 

Ebben a helyzetben kell
értékelni a Havas András al-
polgármester által elmondot-
takat: az önkormányzat to-

vábbra sem emel adót, bérle-
ti és parkolási díjat.

Év végén mi más foglal-
koztatná a költségvetésért fe-
lelôs alpolgármestert, mint
a költségvetés számai. Egy-
részrôl az idei teljesítéseket
kell megvizsgálnia, másrész-
rôl elô kell készítenie a jövô
évi pénzügyi tervet. Nincs
könnyû helyzetben. Az állami
támogatások mértéke ugyan
még csak részlegesen ismert,
az azonban bizonyosnak lát-
szik, hogy jövôre sem emelke-
dik. Az infláció ugyanakkor a
tervezettnél jóval magasabb. 

– Az önkormányzatok ki-
szolgáltatott helyzetben van-
nak, hiszen pénzügyi lehetô-
ségeiket nagyban behatárol-
ja az állami támogatás – ma-
gyarázza Havas András. 
– Sopron 2007. évi költségve-
tésének fôösszege 24 milli-
árd forint, aminek bevételi

oldalát három nagyobb össze-
tevô határozza meg: az állami
támogatás, a saját bevétel és
a hitel. Az állami támogatás
mintegy harmada a város
költségvetésének, tehát alap-
vetôen meghatározó. Az or-
szágos büdzsébôl idén több
mint nyolcmilliárd jutott a
soproni intézmények (óvo-
dák, iskolák és például a kór-
ház) mûködtetésére, ez jelen-
tôs összeg a bevételi oldalon.
Ugyanakkor a valóságban 12
milliárd forintba kerülnek
az intézmények, a különbsé-
get, azaz négymilliárd forin-
tot a városnak kell elôterem-
tenie. Ahogyan azt a további
hárommilliárdot is, ami
olyan mûködési feladatokhoz
kell, mint például a város-
üzemeltetés. 

Kiadás tehát van bôven, a
bevételek pedig egyre apad-
nak. Mégis, a városvezetés-

nek azon (is) el kell gondol-
kodnia, hogyan tud források-
ra szert tenni. 

– Nem könnyû – szögezi le
az alpolgármester is. – Ha
adót emelnénk, nyilván kifo-
gásolnák, ha eladnánk a még
meglévô városi tulajdonból,
felvethetô a vagyonvesztés,
ha hitelt vennénk fel, a város
adósodna tovább. Nem is vet-
tünk fel hitelt! – hangsúlyoz-
za Havas András, aki jó hír-
rel zárta a beszélgetést: – A
nehézségek ellenére a város-
vezetés úgy döntött, 2008-ban
sem emeli a helyi adókat, sôt,
ha csak jelképes mértékben
is, de csökkenti. Nem emelke-
dik a nem lakáscélú helyisé-
gek bérleti díja sem, aminek
ugyancsak üzenetértéket tu-
lajdonítunk, s marad a régi
tarifa a parkolási rendszer-
ben is. ��

A városi büdzsé kiszolgáltatottA városi büdzsé kiszolgáltatott

DÍSZTÔRÁTADÁS KOVÁCS JÁNOS NY. ALEZREDESNEK, DÍSZKARD NAGY LÁZÁR NY. ALEZREDESNEK.

Másfél évtizede alakult meg Sopronban a Határôr Nyug-
díjasok Egyesülete. A tizenöt esztendô krónikáját és kiemel-

kedô eseményeit Kovács János nyugalmazott határôr
ezredessel az egyesület elnökével tekintettük át.
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December 6-án délután fél ötkor a Fô
téren lesz a Télkergetô CD lemezbemu-
tató koncertje, december 15-én 11 óra-
kor pedig a Liszt-központban dediká-
lással egybekötött hangversenyre vár-
juk a közremûködô és érdeklôdô gyere-
keket, a szülôket, és a pedagógusokat.

A Kisalföld ajándékaként a Mikulás
hozza december 6-án Fô téri koncertre a

Télkergetô címû CD-t, amelyen Sarkady
Sándor  T. Horváth József által megzené-
sített versei hallhatók, és amelyen közre-
mûködtek a megye óvodásai és kisisko-
lásai. A lemezen felhangzanak azok a
dalok is, amelyeket a Guinness-rekord-kí-
sérlet során énekeltek a gyerekek. A CD-
ben egy kis füzet is található majd, amely
tartalmazza az összes közremûködô
nevét, és lesz egy másik meglepetésünk,

hiszen akik meg-
vásárolják a le-
mezt, azok a Guin-
ness-rekord-felállí-
tás fényképeit is meg-
találják rajta. Az az óvoda
vagy iskola pedig, amely a legtöbb meg-
rendelôt küldte el szerkesztôségünkbe,
értékes hi-fi berendezést kap ajándékba
a Kisalföldtôl.

A Mikulás ajándéka lesz a Télkergetô címû CD

Lemezbemutató koncert a Fô térenLemezbemutató koncert a Fô téren



28 �� Soproni KÖZÉLET

Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk december 20-ig, a borítékra kérjük, írják
rá: Soproni Közélet – Rejtvény. A helyes megfejtést beküldô olvasóink kö-
zött a Cédrus Könyvesbolt (Sopron, Mátyás király u. 34. Tel.: 99/506-115)
ajándékát sorsoljuk ki. Elôzô nyertesünk: Máltai Miklós (Sopron, Vasvári
P. u.). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…



2007. december �� 29

– Milyen néven indultak,
kik alkották a csapatot?

– AWF Kft. néven indul-
tunk, a csapat tagjai: Adorján
Csilla, jómagam aerobik és
spinracing edzô vagyok, Egész
Anna (építész), Bombay Zsolt
(határôr), Karl Harrer (oszt-
rák cukrász) és Herbert Wastl
Fennes a névadó tulajdonos,
a csapat szponzora. 

A Futótûz-oltók csapatá-
nak tagjai a soproni tûzoltó-
ság dolgozói. Csuka Zsolt alez-
redes, parancsnok, Pirger At-
tila hadnagy, Hancz László fô-
törzsôrmester, Soronits Péter
törzsôrmester, Ragats Bálint
ôrmester. 

– Mikor, hogyan jött az ötlet,
s milyen hosszútávfutó múlt-
juk volt a váltók tagjainak?

– Tavaly teljesítettem a
távot egy soproni nôi csapat
tagjaként, amelyet Herbert
Wastl Fennes is támogatott. Ã
ekkor határozta el: idén ver-
senyzôként is részt vesz. Bom-
bay Zsolt is vett már részt a
korábban a Bécs–Budapest
Maratonon a határôrség szí-
neiben. A csapat tagjai in-
dultak már Bécstôl Siófokon
át budapesti félmaratoni és
maratoni távokon. Karl Har-
rer számos nemzetközi ver-
senyen, többek között New
York-i, londoni maratonon is
részt vett, Egész Annának
pedig triatlonos múltja után
nem esett nehezére a táv tel-
jesítése. 

– A tûzoltók a szuperma-
ratoni viadalon már tizedik

alkalommal indultak. Köz-
ben ugyan a csapat részben
változott. A versenyen a tûz-
oltócsapatok között az elsôk
között indultunk. Vannak,
akik versenyzôi múlttal ren-
delkeznek, de van hobbi futó
is. Az indulás ötletét a kihí-
vás adta, hogy az ötnapos
versenyen a korábbi években
a 350 km-es, napjainkban a
325 km-es távot teljesítsük
együtt egymást segítve, egy
csapatban.

– Mennyi idôt készültek, s
együtt vagy egyénileg edzet-
tek-e a váltók tagjai? 

– Egyénileg készültek.
Mindannyian a futás meg-
szállottjai, szabadidejükben
élnek szenvedélyüknek és
futnak. Minden csapattag

már több éve fut, néhányuk-
nál már talán a több évtized
sem túlzás, ezért inkább csak
megemelték kicsit a heti
edzésszámot vagy a távot. 

– Az edzéseket mindenki
saját maga végezte, néhány
alkalommal közös edzést is
tartottunk. A felkészülés
során részt vettünk néhány
versenyen, ahol csapatban és
egyénileg álltunk rajthoz.

– Milyen más jellegû, elsô-
sorban anyagi, tárgyi elôké-
születekre volt szükség? 

– Kisbusz kísérte végig a
csapatot, Balázs Béla szállí-
tott minket a váltóhelyekre
és a szállásra. A futó csapat-
tagot egy kerékpáros, Varga
B. József kísérte. Ennek a fris-
sítések és a futás közbeni
lelki támogatás szempontjá-
ból volt jelentôsége, a futók
akkor frissíthettek, mikor
szükségük volt rá. 

– A versenyen az elmúlt
négy évben már kerékpáros
kísérôvel és kisbusz kísérô-
autóval indultunk. A ver-
senyre a nevezési díjat az
Országos Kataszrófavédel-
mi Sportegyesület fizette.
Az étkezés, szállás, üzem-
anyagköltség, egységes póló
készítésének költségeit tá-
mogatók segítségével oldot-
tuk meg. A kísérôautót a tû-
zoltóság biztosította szá-
munkra.

– Hogyan szerepeltek, s elé-
gedettek-e az elért eredmé-
nyekkel?

– A csapattagok az ötna-
pos megmérettetésen a kihí-
vást keresték, a sportélmény
vezérelte ôket, a helyezés má-
sodrangú kérdés volt. Elége-
dett a csapat az eredmény-
nyel, a 160 váltó közül a 104.
helyet szereztük meg.

– A hat tûzoltó csapat
közül a negyedik helyezést
szereztük meg. Korábban
többször voltunk elsôk, ennél
jobb eredményt szeretnénk
elérni jövôre, most nem va-
gyunk elégedettek. Az abszo-
lút értékelést tekintve az elsô
százban végeztünk.

Botár

Két soproni váltócsapat vett részt az idei Bécs–Budapest szupermaratoni futóversenyen.
Az egyik egy soproni központú magyar–osztrák vegyes csapat volt, a másik pedig egy

abszolút szakmai jellegû egység. Ãket faggattuk ötnapos, hôsies vállalkozásuk
hátterérôl, ugyanazon kérdéseket feltéve a két staféta egyik meghatározó tagjának,

Adorján Csillának és Csuka Zsoltnak.

Soproni staféták 
a szupermaratonon 
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– Az idén is az 1800 négy-
zetméteres mûjégpálya, kor-
csolyakölcsönzô és -élezô, ru-
határ, büfé várja a kikapcso-
lódni vágyókat. A pálya bejá-
rata az MKB-Aréna felôl kö-
zelíthetô meg – mondja
Wischy Péter, a Sopron Hol-
ding Zrt. sportterületi vezetô-
je. – Hétfô a hokisoké, így a

lakosság számára szünnap,
de keddtôl péntekig délután
három órától este fél nyolcig
várjuk az érdeklôdôket.
Szombaton délelôtt a jégko-
rongozók, délután háromtól
este fél nyolcig a nagyközön-
ség részére tartunk nyitva.
Vasárnap délelôtt tíztôl dél-
után egy óráig üzemelünk,

délután pedig a megszokott
idôben háromtól fél nyolcig.
Ezenkívül a tavalyihoz ha-
sonlóan minden hétköznap
délelôtt a soproni iskolák ve-
hetik igénybe – elôzetes beje-
lentkezés alapján – ingyene-
sen a jégpályát. Várjuk es-
ténként a hokisokat, és a cég-
rendezvények társas össze-
jöveteleire is számítunk. A
környéken lakók nyugalmá-
nak érdekében azonban este
fél tízig minden esetben be-
zárunk.

– Míg a nyitás évében ösz-
szesen ötvenezren sportoltak

a sátorban, addig tavaly már
ezt is néhány ezer fôvel túl-
szárnyalva üzemelt a korcso-
lyapálya – folytatja Wischy
Péter. – Ezalatt az idôszak
alatt közkedveltté váltak a
cégösszejövetelek, megala-
kult a soproni jégkorongozó
egyesület, amely már a nyár
végétôl szárazedzéseken ké-
szült a „jégre szállásra”. 

Az idei szezonban újdon-
ságokkal szeretnénk még von-
zóbbá tenni a létesítményt.
Így például a tavalyinál több
alkalommal rendeznénk meg
a szombat esténkénti jégdisz-
kókat. A „Sztárok a jégen” el-
nevezésû produkció mintájá-
ra helyi show-mûsort is terve-
zünk, amihez már felajánlot-
ta a segítségét Csollány Szil-
veszter, soproni származású
olimpia bajnokunk. K. Z. 

Immáron hatodik éve Anger réti–SFAC–1900 az új neve
Sopron legrégibb sportegyesületének, amely 1900 nyarán
alakult meg. A csapat jelenlegi elnöke Kocsis Tamás üzlet-

ember, akit munkájában Gosztola József is segít. 
A 107 évvel ezelôtt alakult klub csodálatos történéseket élt

meg, s annak ellenére, hogy sosem rendelkezett a mûködés-
hez szükséges létfontosságú anyagiakkal, mégis a huszadik szá-
zad kilencvenes éveiben bejutott a magyar labdarúgás felsô-
házába, az NB I-be. Ki is érdemelték ezt a mûködésüket feke-
te-fehér mezben kezdô, majd piros-fehér dresszre váltó spor-

tolók. Nagyszerû elnökök, klubvezetôk – köztük dr. Hollós Ri-
chárd, Fasching Henrik, Gergyes István, Kámán László, Laczó
István, Bakk László – formálták sok kevésbé ismert sportem-
ber társaságában a klubot, amelynek „székháza” a Gambrinus-
vendéglô volt. 

Az egyesület neve gyakran változott. Volt, amikor MÁV-
SFAC-nak hívták, ismét máskor Spartacus névvel buzdítot-
ták a szurkolók a város legnépszerûbb sportközösségét. 

A második világháború befejezése után a népszerû piros-
fehérek sorsa rosszabbra fordult, egy ízben fel is oszlatták a
csapatot. Ennek ellenére az egyesület legelszántabb hívei ösz-
szefogtak, és hihetetlen ügyességgel mindig életet tudtak le-
helni az Anger réti labdarúgásba. 1989 után a SFAC – ki tudta
immár hányadszor – ismét erôre kapott, feltámadt poraiból,
2000-ben megünnepelték az egyesület fennállásának száza-

Anger réti történet

Információk

A mûjégpálya elôreláthatólag
2008. március 15 -ig várja a
korcsolyázás szerelmeseit. 
A napi belépô ára 650 forint,
míg a tízszeri használatra fel-
jogosító bérlet 5.500 forint. 
A korcsolyapálya fenntartói
szívesen adnak további infor-
mációkat az 508-148-as és a
06-30/9373-474-as telefon-
számon.

AZ ISKOLÁK MOST IS INGYEN HASZNÁLHATJÁK

Nagyüzem a soproni
mûjégpályán

Évrôl évre népszerûbb a soproni fedett korcsolyapálya,
melyet az idén is a városi stadion mögötti területen állítot-
tak fel. A sátorban november közepétôl kezdték meg a jég

hízlalását a Sopron Holding Zrt. szakemberei. Azóta már több
százan látogatták meg és vették igénybe szolgáltatásait.
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Szenzációsan rajtolt a
bajnokságban a Soproni

sÖrdögök együttese. Noha
elsô meccsét Pécsett a

papírformának megfelelôen
simán elvesztette Meszlényi

Róbert együttese, ezt
követôen nem várt, hármas,

bravúros gyôzemi széria
következett. 

A MAFC együttesét hazai
pályán simán, 20 ponttal múl-
ták felül a soproniak, ekkor
még amolyan tartózkodó ér-
deklôdés mellett. Pedig a
játék helyenként parádés
volt, elsôsorban a szlovákiai,

kassai légiósnak, Richard Les-
kónak, valamint a korábban
támadásban elég passzívnak
tûnô – kosaras léptékkel
mérve – „pici” amerikai irá-
nyítónak, Karon Bradleynek
köszönhetôen. Elôbbi 38,
utóbbi pedig 24 ponttal zárt,
mindketten remek „találati
aránnyal” céloztak. 

A következô körben a cseh
center Pável Frana elôzô „ál-
lomáshelyén” a bajnokcsa-
pat, a Szolnok félelmetes kat-
lanjában tudott nyerni a sÖr-
dögök – nem utolsósorban a
cseh óriásnak a végjátékban
nyújtott remeklésének kö-
szönhetôen – majd a szakve-
zetô, Meszlényi Róbert elôzô
csapatát, az Univert is legyôz-
ték Kecskeméten. Ott egyéb-
ként a város férfi kosárlabdá-
zásának története legna-
gyobb sikerét, a Magyar Ku-
pagyôzelmet elérô edzôt jó-
kora taps fogadta. 

Meszlényi mindig kiemeli,
s nem gyôzi hangsúlyozni:

ebben a bajnok-
ságban bárki
bárkit „elkap-
hat”, sehol

senki ellen nem
lehet biztosra menni. 

A Nyíregyháza csapa-
tát Sopronban rég lá-

tott, érzett igazi
forró katlan-

hangulat

fogadta, remek légkörû volt a
találkozó, soproni férfi mér-
kôzésen hosszú évek óta nem
érezhetett ilyesmit az ember.
Villámrajtot is vett a sÖrdö-
gök együttese, ám a bajnok-
ság elsô edzôcseréjét magáé-
nak mondható nyíregyházi-
ak rendezték soraikat, a sop-
roniaknál pedig „vissza-
ütött”, hogy a csapat addigi
legjobbját, Leskót a mérkô-
zésre úgy „drótozták össze”,
combsérülése miatt azon a
héten nem edzett. A meccsen
is inkább erôlködött, ráadá-
sul a másik kulcsember, az
amerikai bedobó Viggiano is
elég gyenge napot fogott ki,
így a Nyíregyháza kulturált,
szervezett játékot bemutat-
va simán nyert. Lám-lám egy
sérülés is mennyire átrajzol-
hatja az erôvonalakat…

Aztán Székesfehérvárott
Lesko nem is játszott, s a
saját nevelésû fiatal, meccs-
rôl meccsre bátrabban kosa-
razó Vesztergom Zsolt is „fel-
iratkozott” a maródiak listá-
jára. Két játékos hiányát
pedig már nem bírta el a csa-
pat Székesfehérvárott, az Al-
bacomp otthonában. Bár az
elsô félidô még a sÖrdögöké
volt, a szünet után már meg-
mutatkozott a két kosaras hi-
ánya, az Albacomp „felôröl-
te” a Sopront. Ezt tehát a
helyzet jelenleg, hat forduló

után 50 százalékos mérleg-
gel, 3 gyôzelemmel és ugyan-
ennyi vereséggel a 7. helyen
áll Meszlényi Róbert együtte-
se. A helyezéssel az alapsza-
kasz végén is boldogan ki-
egyeznének a szurkolók, mert
az a rájátszásban a felsôházat
jelentené, azaz az 1–8 helye-
kért csatázhatna a csapat.
Ehhez persze a hazai meccse-
ken a drukkerek segítségére
is szükség lesz…

Botár László

Hajrá sÖrdögök!

dik évfordulóját. A labdarúgópálya öltözôépületének falára
díszes márványtáblát helyeztek el, amely azóta is hirdeti a ren-
díthetetlen dicsôséget. 

2001-ben felállt az új vezetôség, új nevet kapott a csapat,
amely benevezett Gyôr-Moson-Sopron megye labdarúgó-baj-
nokságának harmadik osztályába. Az igencsak vegyes élet-
korú labdarúgók többször is bajnoki aranyéremhez jutottak.
Pedig a csapattagok edzésre nem jártak, mert valamennyi lab-
darúgó szerepelt Sopron kispályás bajnokságában is, ahol he-
tente csodálatos iramú és színvonalú mérkôzéseken szerez-
tek elismerést. 

2007-re aztán elfogyott az erô. A még mindig népszerû
együttes jelenleg a megyei bajnokság III. osztályában a nyol-
cadik helyen áll, s eredményei közé most már sajnos bántó
vereségek is becsúsznak. Minderrôl így beszél Kocsis Tamás

klubelnök: – Sajnos, rengeteg sérülés sújtotta egyesületün-
ket, játékosaink közül jó néhányan magasabb osztályú csa-
patoknál edzôsködnek, így nem mindig tudunk a legjobbja-
inkkal kiállni. Labdarúgóink közül elsôsorban Horváth Péter,
Gosztola József, Gombás Károly és Németh Lóránt érdemel di-
cséretet teljesítményéért, hozzáállásáért. De nem adjuk fel!
Úgy gondolom, legalább ennyivel tartozunk a leghûsége-
sebb magyar város sporttörténelmének. 

Weisz Ferenc

1936-ban a SFAC labdarúgója, a hihetetlenül népszerû Soproni II.
József (Scheidl Peps) a magyar amatôr olimpiai válogatott tag-
jaként a berlini olimpián is képviselte hazánkat.

Kosaras csemete

Hatalmas bulit csaptak a fiúk
– tegyük rögtön hozzá: a
szak- és klubvezetés tudtával,
beleegyezésével – mi több
szolid részvételével a MAFC
elleni mérkôzés után. Nem,
nem a feljutó MAFC elleni si-
kert ünnepelték, hanem az új-
donsült csapatkapitány, Poj-
bics Szabolcsnak – aki kiváló-
an játszott – a mérkôzés elôtt
két nappal megszületett fia
világra jöttét. A remek han-
gulatú este – éjszaka – kitû-
nô hatással volt a csapat kö-
zösségi szellemére, moráljá-
ra, szenzációsan összerázta a
társaságot. 

FOTÓ: PLUZSIKFOTÓ: PLUZSIK
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SOPRON REJTETT KINCSEI
A fotón megörökített részlet Sopronban található. Ha tudják, hol, írják meg nekünk!
Címünk: Soproni Közélet, 9400 Sopron, Fô tér 1. „Sopron rejtett kincsei”. Elôzô szá-
munk megfejtése: Várkerület 4., nyertese: Schmilliár Tamásné (Sop-
ron, Vásárhelyi u.). Nyereményét, az önkormányzat könyvajándékát, átvehe-
ti a Kisalföld Médiaközpontban (Frankenburg u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

Közérdekû telefonszámok

UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK…

Volt egyszer, hol nem volt, volt
egyszer egy nagy, tenyeres-tal-
pas redôny. Úgy hívták, hogy Ti-
zenkettôegytucat. Egyáltalán
nem szép, sôt: csúnyácska re-
dôny volt. Egyszerû, mondhat-
ni együgyû. Afféle kockaházra
való. Szomorkodott is sokat,
hogy rajta soha senkinek nem
akad meg a szeme. Elsírta a pa-
naszát tervezônek, engedélye-
zônek, de azok csak legyintet-
tek, s nem segítettek neki ren-
des kérôt találni. Mit tehetett?
Egy éjszaka útnak indult, és
addig meg sem állt, míg rá nem
lelt egy szép házra, olyanra,
amilyennek mindig szívesen
lett volna a társa. Szemérme-
sen odabújt hát az 1898-ban
épült homlokzatra. Aztán kivi-
lágosodott, s most ott pislog
fent, hogy mi lesz? (Csak így tör-
ténhetett…) (–só–)

MENTÔK:  104
TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRKAPITÁNYSÁG:
Sopron, Lackner Kristóf
utca 5., e-mail:  police@
sopron.hu, ügyelet: 107,
112 (0–24-ig ingyenesen
hívható nemzetközi se-
gélyhívó). Tel.: 99/311-234,
fax: 99/ 318-248
SOPRONI ERZSÉBET-KÓRHÁZ:
Gyôri út 15., (99) 312-120
CSALÁDSEGÍTÔ INTÉZET: 
(Kossuth Lajos u. 10)
(99) 506-400
ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
BEJELENTÉSE:  (99) 512-407
ÜGYELETI REND
• Fogorvosi ügyelet: hét-
végén és ünnepnapokon
9–15 óra között, Erzsé-
bet-kórház VI. épület,
Gyôri u. 15., telefon:
99/312-010

• Háziorvosi ügyelet:
Erzsébet-kórház 
VI. épület, Gyôri u. 15.,
telefon: 99/312-010 
• Gyermekorvosi ügyelet:
hétvége és ünnepnap:
8–20 óra között,  Erzsé-
bet-kórház, VI. épület,
Gyôri u. 15.
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT: 
99/524-361 (éjjel-nappal)
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT: 
99/505-381
CSALÁDSEGÍTÔ SZOLGÁLAT: 
99/505-380
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA: 
99/524-362
VÍZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
BEJELENTÉSE: (99) 519-100
GYSEV-INFORMÁCIÓ: 
(99) 517-212
KISALFÖLD VOLÁN:
Helyi járatok: (99) 313-130
Távolsági járatok: 
(99) 311-040

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

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

HÓÜGYELET: 
30/2369-403, 99/514-532
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