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Sopron a szabadság 
és a hûség városa

A TÖRTÉNELEM ELLESETT, EGYEDI PILLANATOKBAN

Visszapillantás

Idén 32. alkalommal hir-
dette meg a Szülôföldünk
Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Egyesülete a megyei honis-
mereti, helytörténeti és nép-
rajzi pályázatát, amelynek,
mint minden évben, idén is
szép számmal voltak soproni
résztvevôi és díjazottjai is. A
nyerteseknek  Sopron de-
cemberi rendkívüli közgyûlé-
sén dr. Fodor Tamás polgár-
mester elismerô oklevelet és
könyvjutalmat adott át a vá-
ros nevében.

A díjazottak ifjúsági kate-
góriában: Eperjes Natália, a
Szülôföldem, Veszkény címû
pályázattal, továbbá Kalmár
Bence: Bemutatom városunk

büszkeségét, dr. Faragó Mi-
hályt, Szentpáli Áron Zsolt:
A magyar szôlô és gyümölcs-
termesztés változásai a nyu-
gat-dunántúli régióban címû
pályázattal. Wischy Gergely:
1956 – Soproni események a
sajtóban és egy szemtanú
visszaemlékezéseiben, illet-
ve a Volt egyszer egy csapat
– a soproni jégkorongsport
története 1959–66. címû pá-
lyázattal ért el sikert.

Felnôtt kategóriában Hárs
József: Tûzvész a franciák ár-
nyékában – Az 1808. július
19–24-i soproni tûzvészek tör-
ténete címmel nyert elsô he-
lyezést.

B. T. É.
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MMiieellôôtttt  eellôôrreetteekkiinntteennéékk  aa  22000088--aass  eesszztteennddôôbbee,,  eennggeeddjjéékk
mmeegg,,  hhooggyy  nnééhháánnyy  ggoonnddoollaattttaall  kkiittéérrjjeekk  aazz  eellmmúúlltt  éévvrree  iiss..
TTiisszztteesssséégg  ééss  sszzoollggáállaatt..  EEzz  aa  jjeellmmoonnddaatt  kkíísséérrttee  vvééggiigg  eedd--
ddiiggii  mmuunnkkáánnkkaatt,,  ééss  uuggyyaanneezz  ffooggjjaa  kkíísséérrnnii  aazz  eellkköövveettkkee--
zzôôkkbbeenn  iiss..  MMeegghhoozzttuunnkk  mmiinnddeenn  oollyyaann  ddöönnttéésstt,,  aammeellyy  aa
vváárrooss  mmûûkkööddéésséétt  ssttaabbiilliizzáállttaa  ééss  aazz  iitttt  ééllôôkk  éélleettkköörrüüllmméé--
nnyyeeiitt  jjaavvííttoottttaa..  FFáárraaddhhaattaattllaann  mmuunnkkáávvaall  bbiizzttoossííttoottttuukk  aazz
eellkköövveettkkeezzôô  éévveekk  ffeejjllôôddééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  ffeellttéétteelleekkeett,,  vvááll--
llaallvvaa  mmiinnddeenn  nneehhéézzssééggeett  ééss  kkoonnfflliikkttuusstt  aa  kköözzööss,,  sszzeebbbb  jjöö--
vvôônnkk  éérrddeekkéébbeenn..  

SSoopprroonn  aa  sszzaabbaaddssáágg  ééss  aa  hhûûsséégg  vváárroossaa..  TTöörrttéénneellmmüünnkk
ssoorráánn  ttööbbbbsszzöörr  bbiizzoonnyyííttoottttuukk,,  hhooggyy  ee  kkéétt  ffooggaalloomm  sszzoorroo--
ssaann  kkööttôôddiikk  vváárroossuunnkkhhoozz..  22000077..  ddeecceemmbbeerr  2200--áánn  ééjjffééllkkoorr
eeggyy  úújjaabbbb  ttöörrttéénneellmmii  ppiillllaannaatt  rréésszzeesseeii  lleehheettttüünnkk,,  hhiisszzeenn
aa  sscchheennggeennii  öövveezzeetthheezz  vvaallóó  ccssaattllaakkoozzáássssaall  vvéégglleegg  mmeeggsszzûûnntt
aazz  aa  vvaassffüüggggöönnyy,,  aammeellyy  ggeenneerráácciióókk  éélleettéétt  kkeesseerríítteettttee  mmeegg,,
ttöönnkkrreettéévvee  ccssaallááddookkaatt  ééss  bbaarrááttssáággookkaatt..  ÉÉppppeenn  eezzéérrtt  ––  ddee
nneemm  kkiizzáárróóllaagg  aa  hhaattáárreelllleennôôrrzzééss  mmeeggsszzüünntteettééssee  mmiiaatttt  ––
ooppttiimmiissttáánn  tteekkiinntteekk  aa  22000088--aass  éévv  eelléébbee..  

OOllyyaann,, eellôôkkéésszzííttééss  aallaatttt  áállllóó  vvaaggyy  mmáárr  rréésszzlleetteeiibbeenn  eellôô--
kkéésszzíítteetttt  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrvveekkkkeell  rreennddeellkkeezzüünnkk,,  aammeellyyeekk bbiizz--
ttoossíítthhaattjjáákk SSoopprroonn  ttöörreettlleenn  ffeejjllôôddéésséétt..  CCéélluunnkk,,  hhooggyy  mmeegg--
úújjuulljjoonn  bbeellvváárroossuunnkk,,  rreehhaabbiilliittáálljjuukk  aa  TTûûzzttoorrnnyyoott,,  llééttrree--
hhoozzzzuukk  aa  mmúúzzeeuumm--cceennttrruummoott  ééss  kkiiaallaakkííttssuukk  aa  bbeellvváárroossii
kkeerréékkppáárrúútt--hháállóózzaattoott..  AA  KKôôsszzeeggii  úúttii  aalluulljjáárróó  ééppííttéésséévveell
ccssöökkkkeenntteennéénnkk  aa  CCsseennggeerryy  uuttccaa  ffoorrggaallmmáátt..  DDoollggoozzuunnkk  aa
kköözzööss,,  mmaaggyyaarr--oosszzttrráákk  vvíízzeellllááttóó  rreennddsszzeerr  kkiiaallaakkííttáássáánn  ééss
aa  ffüürrddôôffeejjlleesszzttéésseenn  iiss..  SSzzeerreettnnéénnkk,,  hhaa  mmeeggúújjuullnnaa  aa  ffeerrttôô--
rráákkoossii  bbaarrllaanngg ééss  aa  bbaarrllaannggsszzíínnhháázz,,  hhiisszzeenn  SSoopprroonn  ttuurriisszz--
ttiikkaaii  vvoonnzzeerreejjee  ttoovváábbbb  eerrôôssööddnnee  aa  rrééggiióóbbaann..  FFeellaaddaattuunnkk
aazz  IIkkvvaa  zzááppoorrttáárroozzóó  kkiiaallaakkííttáássaa  iiss,,  aammeellyy  aazz  áárrvvíízzvvééddeell--
mmii  ffeellaaddaattookk  mmeelllleetttt  ttuurriisszzttiikkaaii  sszzeerreeppeett  iiss  bbeettöölltteennee..

CCéélluunnkk  eeggyy  sszzeerreetthheettôô  ééss  ééllhheettôô  vváárrooss  kkiiaallaakkííttáássaa..  FFeell--
aaddaattuunnkknnaakk  ttaarrttjjuukk,,  hhooggyy  úújjrraaéélleesssszzüükk  aazztt  aa  ssoopprroonnii
sszzeelllleemmiissééggeett,,  aammeellyy  aa  ttöörrttéénneelleemm  ssoorráánn  oollyy  ssookksszzoorr  bbiizzoo--
nnyyííttoottttaa  eerreejjéétt,,  ééss  aammeellyy  SSoopprroonntt  aa  lleegghhûûssééggeesseebbbb  vváárrooss--
ssáá  tteettttee..

EEhhhheezz  aa  mmuunnkkááhhoozz  ttoovváábbbbrraa  iiss  kkéérreemm  aazz  ÖÖnnöökk  sseeggíítt--
ssééggéétt,,  hhiisszzeenn  kköözzöösseenn  ééppííttjjüükk  aa  vváárrooss  jjöövvôôjjéétt..

EEnnnneekk  rreemméénnyyéébbeenn  kkíívváánnookk  ÖÖnnöökknneekk  eeggéésszzssééggbbeenn  ééss
ssiikkeerreekkbbeenn  ggaazzddaagg,,  bboollddoogg  22000088--aass  eesszztteennddôôtt!!

DR. FODOR TAMÁS POLGÁRMESTER

25 év magyar sajtófotói-
nak legjobb képeibôl nyílt

kiállítás a Liszt Ferenc
Konferencia és Kulturális

Központban. 

A tárlatot dr. Simon István
alpolgármester nyitotta meg,
aki a képnek, mint kifejezô-
eszköznek az erejét méltat-
ta, amely a vizuális kommu-
nikációban érvényesül. A ki-
állítás nemcsak értékes ke-
resztmetszetét adta a magyar

sajtófotóknak, de egyben
olyan dokumentált kortörté-
net is, amely a közélet, a kul-
túra, a politika, a társada-
lom, a sportélet, a határon
belül és kívül élôk minden-
napjainak, ünnepeinek kü-
lönbözô arcait, momentuma-
it, ellesett pillanatait mutat-
ja be a fotóriporter objektív-
jén keresztül. Szalay Zoltán
fotóriporter rendhagyó tár-
latvezetést tartott az egyedi
és egyszeri pillanatokat be-
mutató felvételek között. ��

FOTÓ: PLUZSIK
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Csatkay-díj
A decemberi közgyûlésen

napirend elôtt adták át 
a soproni városháza dísz-

termében a Csatkay-díjat.

A Csatkay Endre Alapít-
vány által adományozott díj
olyan mûvelôdési tevékeny-
ség elismerésére szolgál,
amelyet Sopron történetének
feldolgozásában jelentôset
alkotó kutatónak ítél oda
évente egy alkalommal az
alapítvány kuratóriuma.

Az idei Csatkay-díjat Csekô
Ernô fôlevéltáros vette át a
Csatkay Endre Alapítvány
kuratóriumának elnökétôl,
Turbuly Évától. ��

Regionális
hálózat

Eredményesen zárult a
Regionális hálózat- és kapa-
citásépítés Nyugat-Dunán-
túlon  elnevezésû projekt,
amelynek száz programján
közel négyezren vettek részt
– értékelték a szervezôk a ren-
dezvénysorozatot. A soproni
régió jövôje is azon múlik,
hogy az itt élôk mennyire fel-
készültek, kezdeményezôké-
szek. A közösségek fejlôdésé-
ben nagy szerepe van az inno-
vációnak, az új ötleteknek –
hangzott el a soproni záróér-
tekezleten. A Sopronban élôk
felkészültek, közösségi aktivi-
tásban sincs hiány, de a me-
nedzselés színvonalán még
lehet javítani. ��

A soproni Petôfi Színház-
ban közelgô hatvanadik

születésnapja alkalmából a
Petôfi Színház társulata

köszöntötte Piros Ildikót. 
A Jászai- és Déryné-díjas

érdemes mûvészt a Vitéz
lélek címû Tamási-darab pre-
mierjét követôen a soproniak
nevében dr. Fodor Tamás pol-
gármester, dr. Molnár Ágnes
országgyûlési képviselô, dr.
Simon István alpolgármester
is köszöntötte a soproni Petô-
fi Színházban. A decemberi
bemutatón jelen volt Áder
János országgyûlési képvise-
lô, aki a születésnapi köszön-
tôn szintén gratulációját és
jókívánságait adta át a szín-

mûvésznek. Piros Ildikót, aki
egyébként minden soproni
premieren jelen van, a szín-
padon a soproniak legköze-
lebb Müller Péter Szomorú
vasárnap címû mûvének már-

cius 8-i, kamaraszínházi be-
mutatóján láthatják. A darab-
ban, amelynek rendezôje
Huszti Péter, a mûvésznô Mikó
Istvánnal és Gyôri Péterrel
együtt lép fel. ��

Piros Ildikót köszöntötték

Sajtókarácsony

A mai kor igényeinek
megfelelô, vezetéknélküli ka-
merarendszer kiépítése kez-
dôdhet meg Sopronban. El-
sôként a város bevezetô útja-
in, valamint a Deák téren vi-
gyáznak a közbiztonságra a
kamerák, amelyek beszerzé-
sét az a sikeres kezdeménye-
zés tette lehetôvé, amely
során a város 5 millió forin-
tos támogatása mellett továb-
bi 3 millió forint gyûlt össze
az alapítvány számláján. A
kamerákat a nap 24 órájában

operátor fogja kezelni, ter-
mészetesen a szigorú adat-
védelmi elôírásokat betartva
– hangzott el azon a közös
sajtótájékoztatón, amelyet
Abdai Géza alpolgármester
és Farkas Gábor rendôrkapi-
tány tartott. A létesítendô ka-
merarendszer bôvíthetô, a
legkorszerûbbnek számít,
felszerelése január elsô
munkanapján kezdôdik, és
várhatóan február közepén
fejezôdik be.

B.T. É. 

Térfigyelô kamerák

Soproni médiumok munkatársait köszöntöt-
te a városházán Firtl Mátyás országgyûlési kép-
viselô dr. Fodor Tamás polgármesterrel és 
dr. Simon István alpolgármesterrel az év végi
ünnepek alkalmával. Megköszönték a helyi saj-
tóban dolgozók egész éves munkáját, hogy hír-
adásaikkal, tudósításaikkal segítették az olvasók,
nézôk, hallgatók tájékozódását nap mint nap
végzett munkájukról. Firtl Mátyás hangsúlyoz-
ta: az újságírók és politikusok munkájában közös,
hogy elsôdleges célja a közösség szolgálata. ��
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Vidám óvodások csapata
nagy örömmel vette birtok-
ba a Thököly téri új játszóte-
ret, amely Pongrácz Attila ön-
kormányzati képviselô kez-
deményezésére újult meg. A
városi kertészet gömbkôris
és vadgeszetenye fákat ülte-
tett a játszótér esztétikusan
parkosított területére. A meg-
újult játszótérre az elôírá-
soknak, szabványoknak meg-
felelô játszóeszközöket he-
lyeztek el. A közelben lakó
Zergényi Gyôzô a környék la-
kóinak nevében köszönte
meg a soproni önkormány-

zatnak, hogy fontosnak tar-
totta a játszótérnek és kör-
nyékének felújítását.

Pongrácz Attila, a körzet

képviselôje az átadáson részt
vett óvodásoknak külön aján-
dékkal kedveskedett: a gyere-
kek csokoládét is kaptak. ��

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester és Ács Sándor, a
GYSEV vezérigazgató-helyet-
tese sajtótájékoztatón szá-
molt be a vasút által okozott
környezeti károk enyhítésé-
rôl készült tanulmánytervrôl.
A terv a soproni belváros és
a Lövérek a vasút okozta kör-
nyezeti károktól való teher-
mentesítésének lehetôsége-
it vizsgálja. A tanulmány,
amelyet részletesen Fábián-
kovics Ferenc, a projekt veze-
tô tervezôje mutatott be,
egyelôre csak a mûszaki meg-
valósíthatóságról szól. Kör-
nyezetvédelmi szempontból
két variációs lehetôséget
vizsgál: egyrészt  a felszínen
megvalósulót, másrészt a ké-
regvasút lehetôségét. Az el-
sôdleges becslések szerint
ezek megvalósulása 83, illet-
ve a kéregvasút esetében 250

milliárd forintba kerülne.
Mindezekkel együtt a bemu-
tatott terv egy olyan elôtanul-
mánynak számít, amely a kez-
detet jelenti, és további,
egyelôre megoldásra váró

problémákat vet fel, amely-
hez további részletes mun-
kára van szükség. Ugyanak-
kor az is nyilvánvalóvá vált,
hogy a felszíni változat tar-
talmazza a kéregvasúti meg-
oldás késôbbi megvalósítha-
tóságát. Az elkészült tanul-
mányterv elemei a késôbbi-
ekben felhasználhatók és
hasznosíthatók lesznek a vas-
útfejlesztési tervek és elkép-
zelések során. B.T. É.

Egyeztetés 
a gyermek-
védelemrôl

A megyei és a soproni ön-
kormányzat által létrehozott
egyeztetô bizottság ülésén
Sopron szociális szolgáltatás-
tervezési koncepciójáról tár-
gyaltak. A résztvevôk véle-
ményezték a Gyôr-Moson-
Sopron Megye Önkormány-
zatának szociális szolgálta-
tástervezési koncepcióját és
a soproni gyerekek gyermek-
védelmi szakellátását a me-
gyei önkormányzat fenntar-
tásában mûködô gyermekvé-
delmi intézményrendszer-
ben. Az ülésen, amelyen Sza-
kács Imre megyei elnök és
Abdai Géza alpolgármester,
továbbá Firtl Mátyás alelnök
is kifejtette véleményét, el-
hangzott: a kormány megszo-
rító intézkedései az amúgy is
ezer sebbôl vérzô, ellehetet-
lenített önkormányzatokra
hárítják azokat a terheket,
amelyeket a szociális terüle-
ten megoldandó feladatok je-
lentenek, úgy, hogy az önkor-
mányzatoknak maguknak
kell szembesülniük a kor-
mányzati intézkedések miat-
ti lakossági elégedetlenség-
gel. Az egyeztetô bizottság
létrehozását a törvény szabá-
lyozza a megyei és a megyei
jogú városi közgyûlés közöt-
ti együttmûködés elôkészíté-
sére és összehangolására. ��

A  HERMANN ALÍZ ÓVODA TAGÓVODÁJÁBA JÁRÓ KICSIK IS RÉSZESEI VOLTAK AZ ÜNNEPSÉGNEK. 

Játszótér a Thököly téren

Sopron Megyei Jogú Város
képviselô-testülete úgy dön-
tött, hogy a Soproni Juventus
Koncert Fúvószenekar Ala-
pítványt 150 ezer forinttal, a
Gyermekek a Táncért Alapít-
ványt (a Soproni Városi Majo-
rette Csoportot) 100 ezer fo-
rinttal támogatja. ��

Támogatják
a kultúrát

Megújult a játszótér, 
és a parkosításnak köszön-
hetôen maga a Thököly tér

környéke is megszépült 
az ott lakók nagy örömére. 

A vasút által, a városban okozott környezeti 
károk enyhítésére készült tanulmánytervrôl tartottak

tájékoztatót a szakemberek.

Tehermentesítve
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Panelprogram

Virágvölgyi változások

Csaknem egymilliárd-
háromszázmillió 

forint értéket tesz ki 
a panelprogram 

támogatásának összege.

Azok a pályázók vehették
igénybe a támogatást, akik
olyan panellakásokban lak-
nak, amelyek 20–30 évvel ez-
elôtt a lakáspiacon történt
robbanásszerû változással je-
lentek meg, de mára már kor-
szerûsítésre szorulnak. 

Ezt részint energiatakaré-
kossági szempontok teszik
szükségessé, de a környezet-
védelem is nyer a felújítá-
sok által. A 2006-ban beadott
és ez évben elbírált és támo-
gatott pályázatok száma 55
volt, amelybôl az utolsó 20
pályázó számára kezdôdhe-
tett el a felújítási folyamat

decemberben. A támogatott
lakások száma 1123.

Az eseményen dr. Simon
István alpolgármester el-
mondta: a jelenlegi válság-
helyzetben, az emelkedô
energiaárak és infláció mel-
lett Sopron mindent megtesz
azért, hogy a lakásfelújítást
a maga lehetôségei szerint
támogassa, ezért segítséget
ad a korszerûsítéshez, ame-
lyen belül a homlokzatszige-
telés, az ablakcsere és a fû-
tési rendszer korszerûsítése
történhet meg. 

A helyi önkormányzat 425
millió forintot különített el a
panelprogramra. A költsége-
ket egyharmad részben áll-
ják a lakók, egyharmad rész-
ben támogatja az önkor-
mányzat, és egyharmadot biz-
tosít az állam.

B.T. É.

Valóságosan és jelképe-
sen is összekötheti a Lánzsé-
ri hegyek, (Landseer Berge)  a
Rozália-Kogelberg és a Sop-
roni-hegység Natúrparkokat
az a közös Asztalfô-projekt,
amelynek zárókonferenciá-
ját tartották Ágfalván. Sop-
ron nevében dr. Simon István
alpolgármester üdvözölte a
kezdeményezést, amely a
kincsnek és értéknek számí-
tó szûkebb és tágabb termé-
szeti környezetben teremti
meg az együttmûködést. A
hosszú évtizedekig elzárt ha-
tárok mentén újra lehetôség
teremtôdik arra, hogy a határ

két oldalán élô emberek kö-
zötti kapcsolat szorosabb és
gyümölcsözôbb legyen, továb-
bá, hogy a természetvédelem
hangsúlyozottabban érvénye-
süljön a térségben. A város
lehetôsége szerint támogat-
ja a hármas együttmûködést. 

A jelenlévô osztrák part-
nerek és a Natúrpark Egyesü-
let elnöke egyaránt a hatá-
ron átnyúló projekt jelentô-
ségét méltatta, amely hozzá-
járul az egyesület alapvetô
céljainak kiteljesedéséhez,
ahhoz, hogy óvja, védje és fej-
lessze a természeti környe-
zetet. ��

Négyszázezer forinttal támogatja az „Alapítvány a Közbiz-
tonságért” Alapítványt az önkormányzat. A képviselô-testü-

let által is jóváhagyott összegbôl a a Soproni Rendôrkapitány-
ság mûködési feltételeit javítják, anyagi-technikai eszköze-
inek üzemeltetését és korszerûsítését oldják meg, de jut a
közrend és közbiztonság erôsítése érdekében a köztéri tér-
figyelô rendszer kiépítésére és üzemeltetésére is. ��

Módosította Sopron képviselô-testülete a Sopron–Virág-
völgy és környéke Szabályozási Tervérôl és Helyi Építési
Szabályzatáról szóló rendeletét. A változtatást az indokol-
ta, hogy az eredeti rendelet elfogadása óta eltelt esztendôk-
ben felmerült problémákat kezelni és megoldani kell. 

A Bécsi-domb külsô szakaszán egy úgynevezett ökolakó-
park megvalósíthatóságát is vizsgálták. A módosítás érinti
a volt törmeléklerakó környékét, ahol sportolási lehetôsé-
geket is biztosítottak a tervben, az amfiteátrum területét,
ami marad ugyan közpark, de reprezentatív múzeum meg-
építésére is lehetôséget ad a módosítás, valamint az erdé-
szeti telkeket, ami továbbra is üdülôövezet marad, csupán
térképi korrekciók történtek. ��

Rösch Frigyes (1832–1923),
a Soproni Torna- és Tûzoltó
Egyesület, az elsô magyar tûz-
oltószervezet megalapítója a
mai Széchenyi-gimnázium-
ban tanított 1868–1884 között. 

A táblát születésének 175.
évfordulóján Sopron Megyei
Jogú Város Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltósága és
a Széchenyi István Gimná-

zium közösen állíttatta. A
közjó érdekében hasznossá
tenni az egyéni életet – ez
mozgatta a tanárként a sop-
roni fôreáliskolába kerülô
Rösch Frigyest, aki együtt
született a reformkorral, va-
lódi polihisztor volt, hosszú
élete folyamán számtalan
helyi egyesületben tevé-
kenykedett. ��

Emléktáblát kapott
Rösch Frigyes

A NATÚRPARKOK EGYÜTTMÛKÖDÉSE

Asztalfô-projekt 

A közbiztonságért
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DR. ÁDÁM ANTAL

Ádám Antal az a személyi-
sége Sopronnak, akit a nagy-
világ és hazánk tudományos
körei messzemenôen elis-
mernek. A nyugalmazott ku-
tatóprofesszor, az MTA Geo-
déziai és Geofizikai Kutatóin-
tézetének munkatársa Szek-
szárdon született, de már 18
éves kora óta Sopronhoz kö-
tôdik. Az itt töltött évtizedek
alatt munkássával öregbítet-
te Sopron hírnevét. 

Ádám Antal 1952-ben sze-
rezte meg bányakutató-mér-
nöki diplomáját. A munka-
közösségbôl laboratórium-
má, majd intézetté fejlôdött
kutatóintézet tudományos
munkatársa, osztályvezetôje
lett, majd 1972-tôl nyugdíjba
vonulásáig igazgatóhelyette-
se. 1990-ben az MTA levelezô,
1993-tól pedig rendes tagja. A
Londoni Asztronómiai Tár-
saság külsô tagja, a finnor-
szági Oului Egyetem díszdok-

tora, az Osztrák Tudományos
Akadémia levelezô tagja.
Szakmai tevékenységét a geo-
elektromos és elektromágne-
ses módszerek alkalmazásá-
val kezdte, vízkutatásoknál
és a bányák karsztos üregei-
nek meghatározásánál. A
geoelektromos mûszerek
több fajtáját alkotta és sza-
badalmaztatta, ezeket Sop-
ronban gyártották a világ szá-
mos megrendelôje számára.
Irányításával épült fel 1958-
ban a Nagycenk melletti
elektromágneses obszervató-
rium. Az 1950-es években Kí-
nában, 1983-ban Indiában,
majd 1986-ban Finnország-
ban vezetett geofizikai-föld-
tani kutatásokat. A laikusok
számára nehezen követhetô
geofizikai tudományos tevé-
kenysége mellett néhány éve
elvállalta a Soproni Szemle
felelôs kiadói feladatát is.
Tudományán kívül szívesen
foglalkozik könyvtárával és
bélyegeivel.

MICHAEL TÖLTL

Michael Töltl, a Bad Wimp-
fen – Sopron Kulturális Egye-
sület Elnöke, aki  egész élete
során – messze földön is – hû-
séges maradt szülôvárosához. 

Töltl Mihály 1946. febru-
ár 3-án született Sopronban.
Édesapja asztalosmester volt,
akit egész családjával együtt
1946. május 8-án telepítettek
ki Németországba,  Heidel-
berg környékére. 1955-ben
költözött a család Bad Wimp-
fenbe. 

Érettségi után a fiatal
Töltl tanítóképzôt végzett,
1971 óta fogyatékkal élô gyer-
mekeket és fiatalokat tanít.
1973 óta vezeti a Soproni Kul-
turális Egyesületet, amely-
nek tagjai az egykor  Sopron-
ból és környékérôl kitelepí-
tettek. 

A 80-as évek végén az
egyesület új nevet kapott, a
„Sopron és Környéke Kultu-
rális Egyesület” nevet vették

fel. Kiemelt céljukká vált,
hogy hivatalos úton és ma-
gánemberként is mindent te-
gyenek meg a Magyarorszá-
gon élô rokonok és barátok
felkutatásáért, valamint a
kapcsolatok tartásáért. Mi-
chael Töltl már ezekben az
években azon dolgozott, hogy
a két város hivatalos kapcso-
latot építsen ki. 1991. június
15-én Bad Wimpfen és Sop-
ron vezetôi alá is írták a test-
vérvárosi szerzôdés. Segítsé-
gével létrehozták az utókor
számára Bad Wimpfenben a
„Soproni Múzeumot”. Aki
járt már ott, tudja, hogy ez az
összefogás a Sopron iránt ér-
zett tisztelet és szeretet pél-
daértékû megnyilvánulása. 

Michael Töltl a mai napig
Bad Wimpfen polgármeste-
rének segítôje a testvérváro-
si kapcsolat fenntartásában.
Neki köszönhetô, hogy a két
város között a mai napig ki-
emelkedô a kulturális kap-
csolat. ��

Elismerés
a hûségnek

Sopronban a december mindig ünnep, hiszen a hûség
napján nemcsak a dicsô múltat, a jelent is ünnepli a város.

Ilyenkor adják át a helyi kitüntetéseket, 
díjakat az arra legérdemesebbeknek. Idén Ádám Antal

professzor került be a Sopron díszpolgárainak sorába, 
míg Michael Töltl Pro Urbe-díjat kapott. 

FOTÓ: MAGASI
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– Sopron környéke olyan
történelmi események tanú-
ja, a természeti és az épített
környezete együtt a virágzó
és egyre fejlôdô helyi borkul-

túrával olyan értéke a hely-
nek, amely a tradíciókra
épülve szolgálja a jelent és
jövôt – mondta dr. Simon Ist-
ván alpolgármester a rangos

szakmai esemény megnyitó-
jában.

„Nem az idô halad: mi vál-
tozunk, egy század, egy nap
szinte egyre megy.” Madách
Imre gondolata fémjelezte a
VIII. Magyarországi Bormar-
keting Konferencia munká-
ját, érzékeltetve azt, amirôl
az elôadások zöme szólt: a
hazai bormarketing nagy vál-
tozások elôtt áll. 

B. T. É

Régi-új
rektor

A Nyugat-magyarországi
Egyetem és a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fõiskola
egyesülésével, 2008. január
elsejével, Sopron székhely-
lyel létrejön az új Nyugat-
magyarországi Egyetem. Az
új Nyugat-magyarországi
Egyetem szenátusának ala-
kuló ülésén az intézmény sze-
nátusa prof. dr. Faragó Sán-
dor személyében megválasz-
totta a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem rektorát, illetve
Herczeg László személyében
gazdasági igazgatóját. A régi-
új rektor hangsúlyozta: mun-
kájában elsôdlegesnek az
egyetem érdekét, a minôség
érvényesítését tartja. ��

Véradók
A véradók napja alkalmá-

ból a városházán dr. Simon
István alpolgármester kö-
szöntötte mindazokat, akik
áldozatot, idôt nem kímélve,
akár a félelmeiket is legyôz-
ve segítenek másokon. Em-
bertársaik egészsége, adott
esetben élete múlik a rend-
szeres véradók áldozatán és
segítôkészségén, akiket tisz-
telet és köszönet illet – mond-
ta az alpolgármester, aki a
város, de a mindenkori meg-
segítettek nevében is köszö-
netet mondott a megjelent
negyven önkéntesnek, akik
között 50- és 60-szoros vér-
adók is voltak. ��

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester és dr. Simon István

alpolgármester Claus
Brechter meghívására 

Bad Wimpfenbe látogatott,
ahol többek között 

gazdaságfejlesztési lehetô-
ségekrôl egyeztettek.

Szó esett a város különbö-
zô gazdasági szervezeteinek
tevékenységérôl és szolgál-
tatásairól, a helyi gazdasági
élet sikerességét növelô in-
tézkedésekrôl is. 

Sopron polgármestere és
alpolgármestere megláto-
gatta a bad wimpfeni kará-

csonyi vásárt és tájékozó-
dott annak szervezési hátte-
rérôl, megismerkedve azok-
kal a feltételekkel és adott-
ságokkal, amelyek a nagy
közkedveltségnek örvendô
vásár szervezésében hasz-
nosíthatók. 

A látogatás alkalmával
Sopron városvezetôi gratu-
láltak Michael Töltlnek az idei
a Pro Urbe kitüntetéshez,
amelynek ez alkalommal az
oklevelét adták át, mivel Mi-
chael Töltl december 14-én
akadályoztatása miatt nem
tudott a soproni díszünnep-
ségen részt venni. A német
testvérváros kitüntetettje az
Ödenburg und Umgebung
Kulturverein jövô nyári, ter-
vezett látogatása alkalmával
fogja Sopron város kitünteté-
sét átvenni.

B. T. É.  

Testvérvárosi látogatás 
Bad Wimpfenben Bad Wimpfenben 

Az országos közösségi marketingprogram, az Európai
Unió borpiaci reformja, a biodinamikus gazdálkodás szere-
pelt témaként, a német, osztrák, lengyel, valamint francia

elôadók jóvoltából az unió számos bortermelô vidékérôl
elsô kézbôl juthattak információhoz az érdeklôdôk 
a VIII. Magyarországi Bormarketing Konferencián.

Bormarketing-konferencia

FOTÓ: MAGASI
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Történelmi örökségként
kapott hûségéhez és a

szabadságszeretethez méltó
módon ünnepelte Sopron a

schengeni övezethez való
csatlakozást, amikor decem-

ber 21-én pontban éjfélkor
dr. Szájer József, Othmar

Karas Európai Parlamenti
képviselôk dr. Fodor Tamás-
sal, Sopron polgármesteré-
vel, Firtl Mátyással, Sopron
országgyûlési képviselôjé-

vel, dr. Molnár Ágnes or-
szággyûlési képviselôvel,

Sopron alpolgármestereinek
kíséretében átlépte 

a Sopron–Klingenbach-i
határt.

A határkôig megtett úton,
a határ két oldaláról érke-
zett tömeg kísérte a politiku-
sokat, miközben a Soproni
Fúvósok és a Musikverein
Siegendorf közösen játszot-
ta el a magyar, az osztrák és
az Európa-himnuszt.

A határkilépônél folyama-
tos koncertek, majd tûzijáték
emelte az öröm hangulatát. 

– Az Európai Parlament-
ben több alkalommal is el-
mondtam, hogy én egy olyan
városból származom, amelyet
hosszú évtizedeken keresz-
tül egy vasfüggöny választot-
ta el saját közvetlen környe-
zetétôl és Ausztriától. Több
alkalommal bevittem és meg-
mutattam azt a vasfüggöny-
darabot, amely lehetetlenné

tette a szabadság gyakorlá-
sát Európában – mondta dr.
Szájer József az ünnepen. Hoz-
zátette, a schengeni rendszer-
nek a bevezetésével ennek
az utolsó maradványait szá-
moljuk fel. 

– Sopron, a szabadság és
a hûség városa történelmet
írt egy olyan korban, amely-
nek tanúiként nagyon sokan
itt vagyunk ma. Vagyunk
sokan olyanok, akik értjük,
hogy mit jelent az Sz-100-as,
a határsávengedély, a
„v.e.sz.”-esek, azaz a vasúti
ellenôrzô szolgálatosok, „a
mûszaki zár”, „az elektromos
jelzôrendszer”, ,,a vasfüg-
göny” mind egyet jelentett:
olyan rendszert, amely az el-
nyomó diktatúra egyik leg-
embertelenebb eszközeként
a szabad mozgásában korlá-
tozta az embereket – mondta
Szájer József a közgyûlésen.
És most ez a határ a mai nap-
pal új értelmet is nyer. A sza-
badságnak a legelemibb ér-
telmében is vett területét je-
lenti. Megerôsít abban a hit-
ben, hogy a szabadság nem
vehetô el, még ha ideig-óráig
korlátozható is. Még ha a kor-
látozás idejét a történelem
idômértékével is kell mérni,
akkor is eljön az a pillanat,
amikor a szabadság jogot kér
magának, amit érvényesít.

Othmar Karas osztrák EP-
képviselô elismerését fejez-
te ki, hogy a magyar népnek
a diktatúra nehéz évtizedei
alatt is volt ereje, bátorsága
és kitartása küzdeni a sza-

badságáért, amely a mai nap-
pal kiteljesedni látszik, azzal,
hogy megnyílnak a schenge-
ni övezethez tartozó orszá-
gok felé a határok. Decem-

A SZABAD MAGYARORSZÁGÉRT
„Én, aki úgy nôttem itt fel, hogy a vasfüggöny minden követ-
kezményével nap mint nap szembesültem, a mai napon be-
igazolódását látom annak a több mint másfél évtizedes
munkának, amelynek célja a minden szempontból szabad Ma-
gyarország megteremtése volt”– mondta Szájer József. ��

Sopronpusztán 
történelmet írtak

Sopron környékén különös je-
lentôséget kap a Schengen-
térséghez való tartozás, mert
az 1989. évi Páneurópai Piknik
történelmi tette nemcsak
szimbolikusan járult hozzá a
jaltai világrend összeomlásá-
hoz. „Ne feledjük, hogy a
Brandenburgi Kapu alatti föld
magyar föld! A Berlini Fal le-
bontása Magyarországon kez-
dôdött, a német újraegyesí-
tés felé az elsô lépés a Pán-
európai Pikniken történt.”
(Helmut Kohl szövetségi kan-
cellár, 1991)

2007. DECEMBER 21-ÉN CSATLAKOZTUNK A SCHENGENI ÖVEZETHEZ

Újra együtt, ami összetartozik
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ber 21-e advent idôszaka, egy-
ben a békességet és egymás
szeretetét hozó idôszak,
amelyben a schengeni csatla-
kozás történelmi jelentôsé-
gû pillanata mintegy kará-
csonyi ajándékként kell, hogy
a béke, az emberek egymás
iránti tisztelete és a közös
öröm alkalma legyen – hang-
súlyozta az európai parla-
menti képviselô.

MIRÔL SZÓL

AZ EGYEZMÉNY?

A luxemburgi Schengen-
ben 1985. június 14-én Bel-
gium, Hollandia, Luxem-
burg, Franciaország és a
Német Szövetségi Köztársa-
ság által aláírt megállapo-
dás mindössze a résztvevô
államok közös határain vég-
zett ellenôrzés fokozatos
megszûntetésérôl szólt. A
megállapodás még csak egy-
szerûsítette a határátlépés
formaságait, de már kilátás-
ba helyezte a határok lebon-
tását is. 1990. június 19-én ezt

bôvítették a Schengeni Vég-
rehajtási Egyezménnyel,
amely meghatározta a megál-
lapodás megvalósításának
folyamatát, egyúttal életké-
pessé tette azt. A személy-
forgalom belsô határokon
történô ellenôrzésének meg-
szüntetésével párhuzamosan
erôsítették meg a részes álla-
mok külsô határellenôrzésü-
ket. A megállapodás és az
egyezmény végül teljes mér-
tékben 1995-ben lépett ha-
tályba az öt alapító, valamint
Spanyolország és Portugália
részvételével.

Magyarország elsôdleges
érdeke volt mindig, hogy mi-
nél elôbb a Schengen-övezet
teljes jogú tagjává váljon.
Fontos lépés ez a régi és új
tagállamok közötti egyenlô-
ség elérésének folyamatá-
ban.  Hazánk számára, hason-
lóan a többi új tagállamhoz,
a schengeni rendszerhez
csatlakozás – a határok meg-
szûnése – a polgárok szabad
mozgásának, a bôvítés hite-
lességének egyik záloga. Ez
nem kizárólag elvi kérdés.
Újból összetartozhatnak kor-
látok nélkül azok a térségek,
régiók, melyeket évtizedek-
kel ezelôtt elválasztottak. 

DÍSZKÖZGYÛLÉS

SOPRONBAN

„Sopron Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése – felidézve
Európa népeinek elhatáro-
zását, hogy egymással mind
szorosabb egységre lépve egy
közös jövô megteremtésére
törekednek – ünnepélyesen
megemlékezik arról, hogy
Magyarország 2007. decem-
ber 21-én csatlakozik az úgy-
nevezett schengeni övezet-

hez, és ezáltal lehetôvé válik
a határ mellett élôk szabad
mozgása, illetve Európa új-
raegyesítési folyamata ezzel
a mi térségünkben is lezárult

– hangzik a Sopron Megyei
Jogú Város 2007. december
20-i díszközgyûlésén elfoga-
dott határozat. 

B. Tóth Éva

Sopron régióközpont lehet

„A határok önkényes megváltoztatása elôtt Nyugat-Magyarorszá-
gon 180 út kötötte össze a szomszédos Ausztriával. Minden erôm-
mel azon leszek, hogy a több évtizedes történelmi örökséggel
megküzdve minél több határon átvezetô út átjárhatóvá váljon. Kü-
lönösen fontosnak tartom a valamikori Sopron Vármegyében,
hogy Sopron visszanyerje azt ôt megilletô régióközponti szerepét.
Erre predesztinálja történelmi múltja, földrajzi elhelyezkedése,
az, hogy egyetemi központ és iskolaváros, kulturális központ, lo-
gisztikai központ, ipari és innovációs környezete révén korszerû,
környezetbarát ipari központ. A schengeni övezethez való csat-
lakozásával együtt ezekkel az adottságokkal a jövô minden lehe-
tôsége nyitva áll a város és térsége elôtt.” (Firtl Mátyás, a Parla-
ment Európai ügyek bizottságának alelnöke)

SCHENGENI KARÁCSONY
A csatlakozást – külön – megünnepelték a szocialisták is,
akik Szili Katalin házelnököt hívták meg díszvendégnek. 
A határnyitást a fertôrákosi–meggyesi (Mörbisch) és a sop-
roni határátkelôn is köszöntötték a baloldali politikusok és
vendégeik, akik a soproniakat az MKB Arénában zenés mu-
latságon is vendégül látták.��
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– 2006-ban, a Deák Ferenc-
évforduló kapcsán támadás
érte a várost értelmiségi kö-
rökbôl, hogy méltatlanul ke-
zeli Deák soproni emlékeit,
többek között a teret, amely a
haza bölcsének nevét viseli
– mondja dr. Domonkos Ottó

nyugalmazott múzeumigazga-
tó. – Szembeszállok ezzel a
nézettel, helytörténeti forrá-
sok bizonyítják, a tér megál-
modói jól képzelték, repre-
zentatív tere lett a városnak. 

Az 1870-es évek végén új
fejlesztési terv született Sop-

ronban, amely a város ter-
jeszkedésének (is) kívánt utat
mutatni, mégpedig a Lövérek
felé. Az elképzelés teljesen
logikus volt, a város kinôtte
magát, a külsô várfalig csak-
nem teljesen beépült. Ekkor
jelöltek ki egy területet a Szé-
chenyi tértôl délre új tér szá-
mára, akkor még az evangéli-
kus tanítóképzô és az Erzsé-
bet utca között, amely Deák
Ferenc nevét – Deak Platz –
kapta – mutatja az 1881-es vá-
rostérképen Domonkos Ottó.
Szakaszokban lefedték a
téren keresztülfutó Rák-pata-
kot, 1926-ban pedig megépült
a teológia (a mai Deák-isko-

la), amely aztán kijelölte a
tér hosszúságát. Az 1936-os
Heimler Károly-féle városi
topográfia pontosan megad-
ja a tér méreteit: 540 méter
hosszú és 60 méter széles.
1950-ben Sztálin térré keresz-
telték hivatalosan a terüle-
tet – a szovjet pártvezér halá-
láig, akkor vált Május 1. térré
–, amelynek világháborús
szobrait rövid idôre a beol-
vasztás réme fenyegette. A
korabeli ideológiának meg-
felelôen ugyanis a város szob-
rot akart állíttatni Sztálin-
nak, a szûkös költségvetés
miatt a tér szobrainak bron-
zát akarták beolvasztani. Sze-

Gyermekkoromból él a
kép a Deák térrôl az alacsony
vaskerítésekkel, a kanyargó
kavicsos ösvényekkel, a bok-
rokkal gondosan körbeülte-
tett szecessziós illemhelyek-
kel, a neobarokk szökôkúttal,
a tengernyi virággal… Aztán
mindez szép lassan fogyott,
eltûnt…

A romokból új tér szüle-
tett, számomra azonban a fô-
nixmadár hamvaiban átala-
kult valami mássá: keverék-
ké… Persze, ez biztos az em-
lékek játéka ma, amikor azon
fellélegezve, hogy ismét jár-

ható – élhetô Közép-Európa
leghosszabb tere, papírra
vetem e sorokat. Örülök, hogy
vége a felfordulásnak, a sár-
dagonyázásnak, az áldatlan
állapotnak. Örülök, hogy fák,
növények zöldülnek ismét
ott, ha jön a tavasz. Örülök,
hogy van hol megpihenni a
fáradtaknak, napfürdôzni az
öregeknek és a kismamák-
nak. Örülök, hogy a nebulók
kúszhatnak-mászhatnak játé-
kok tucatján…

De nem örülök annak,
hogy lombhullás után még-
jobban látni az ormótlan be-

tonszörnyetegeket, a kicsikre
(is) veszélyes mûmárványpa-
takot, a csôtörés rémületét
okozó bugyogót, az eget ha-
sító liftaknát…

Örülök annak, hogy sétá-
nyok keresztezik a zöldet,
hogy a bicikliseknek is van
hol tekerni, de nem örülök
annak, hogy ezeket az utakat
sokan rendszeresen összeke-
verik. Nem örülök ennek,
mert ez konfliktusokat szül,
hiszen a sétálók közé tévedt
biciklis kellô riadalmat okoz,
a bicikliútra tévedô gyalo-
gost pedig nehezen kerüli ki

a két keréken vágtató. Pedig
van út, talán kicsit sok is: vagy
öt gyalogjárda a kerékpáro-
sok sávja mellett. Járdák,
díszköves utak, kavicsos ösvé-
nyek. Csak meg kell látni azo-
kat. Különben kész a kaval-
kád, és olyankor szavak röp-
ködnek, persze nem dicsé-
rôk, sôt…

És valahol ez méltatlan a
térhez. Ahhoz a térhez, amit
eleink kialakítottak: a törté-
nelmi emlékhelyhez, a pihe-
nôparkhoz, ahhoz, amire
büszkék voltunk…

Surbán

Deák tér – szubjektív parabolábanDeák tér – szubjektív parabolában

DOMONKOS OTTÓ: A FELÚJÍTÁS UTÁN ÁTLÁTHATÓBB, MONUMENTÁLISABB LETT A DEÁK TÉR

Régi fényében 
a promenád
Régi fényében 
a promenád



rencsére Csatkai Endre hat-
hatós közbenjárásának is kö-
szönhetô, hogy az emlékmû-
vek megmenekültek. – Az 50-
es években a Deák tér átvet-
te a Széchenyi tér északi ol-
dalának promenádjellegét –
mondja Domonkos Ottó. – Fe-
nyôk, lombos fák, cserjék, vi-
rágok mindenhol, nyugalmas,
ligetes, jó levegôjû sétáló-
helyként mûködött. 

– Amikor én 1952-ben Sop-
ronba kerültem, a tér még
ôrizte a 20-as évekbeli kiala-
kítás jegyeit – folytatja a hely-
történész. – A Pázmány Péter
utca vonalában volt egy
aranyhalas tó szökôkúttal,
amelynek megszüntetését a
nagy építkezések beindultá-
val fellépô vízellátási gondok
indokolták. Emlékszem, nap-

közben vízhasználati korlá-
tozást rendeltek el, mivel az
akkori víznyerô helyek, a ká-
posztáskertek (mai Jereván)
és a tómalmi kutak már ke-
vésnek bizonyultak, elôfor-
dult, hogy a panelek 3. eme-
letén már nem volt víz. Ezért
a szökôkutat elôbb homokkal
feltöltötték, majd a 70-es
években teljesen el is bon-
tották.

–Azt gondolom, a mostani
rekonstrukcióval végre funk-
ciót találtak a térnek, amely-
nek nincsen mûemléki vé-
dettsége, tehát szabadon ala-
kítható. Emellett pedig az
egész téren végrehajtották a
közmûfejlesztést, amelyre
már nagy szükség volt. Átlát-
hatóbb, monumentálisabb
lett a Deák terünk. B. Á.

Mivel a Deák-téren lévô
bicikliút többször is keresz-
tezi az autóutat, és a pihenô-
parkban halad végig, érde-
mes végiggondolnunk a
KRESZ kerékpárosokra és
gyalogosokra vonatkozó leg-
fontosabb szabályait!

A kerékpárút-autóút ke-
resztezôdésekben fokozott
óvatossággal hajtsunk át! A
gyalogosok (különösen idô-
sek, gyerekek) kiszámíthatat-
lan mozgására mindig számí-
tanunk kell a parkban! Csen-
getéssel vagy udvarias felszó-
lítással figyelmeztethetjük a
gyalogosokat, amennyiben a

kerékpárutat használják.
Gyalogúton tilos kerékpároz-
ni. A kanyarodó jármûvek-
nek elsôbbséget kell adniuk
azoknak a gyalogosoknak (va-
lamint kerékpárúton haladó
bicikliseknek), akik keresz-
tezik az utat, amire éppen ka-
nyarodik a jármû. Ha kerék-
párral a zebrát keresztezzük,
akkor ugyanúgy meg kell ad-
nunk a gyalogosoknak az el-
sôbbséget, mintha autót ve-
zetnénk! A kerékpárt kötele-
zô elöl-hátul kivilágítani, cél-
szerûen hátul villogóval, elöl
folytonos fénnyel, hogy ma-
gunk is lássunk. ��

Boldog új esztendôt!
A természet fázósan húzza össze megkopott kabátját. Hol
van már az elmúlt ôsz ezerszínû ragyogása a Sopron környé-
ki erdôkben és a várost övezô szôlôdûlôkben?! Amikor ezt a
lapot kezébe veszi a Tisztelt Olvasó, már beköszönt az új esz-
tendô. Január – Boldogasszony hava. A 19. század elôtt Ma-
gyarországon még nem használták a római eredetû hónap-
elnevezéseket, hanem elsôsorban keresztény ünnepekkel,
személyekkel jelölték az egyes hónapokat. A régi magyar el-
nevezésû hónapok kötôdnek a múltunkhoz, a történelmünk-
höz, az ünnepeinkhez, egyszóval a magyar nép lelkéhez.
Lehet-e ennél szebb kapocs a múltunk és a jelenünk között?
Ha ezeken a téli estéken kinézünk az ablakon, vajon nem
ugyanaz  az égbolt tekint ránk, mint a száz vagy akárhány száz
éve élt emberekre? Miért ne tévednénk hát vissza a múltba,
már csak a hónapok elnevezésének ürügyén is? Ez persze ne-
hezen fér össze a 21.század emberének racionális gondolko-
dásával. Az újságok címei is ezt hirdetik: pénz, profit, piac, gaz-
daság, világgazdaság, globalizmus, stb. Minden gondolat
ezen értékrend körül forog, mintha nem is lenne más. Pedig
van. Elég, ha csak az agrármúltunkra gondolunk, azokra a
személyekre, akik meghatározó egyéniségei voltak annak a fej-
lôdésnek, melynek eredményeibôl ma is táplálkozunk. A téli
esték talán arra is alkalmasak, hogy egyszer-egyszer álljon
meg a kezünk félúton és hagyjuk sötéten a TV képernyôjét. Ve-
gyünk inkább elô egy könyvet, mondjuk Lippaitól, Tessedik-
tôl, Nagyváthytól, Grábnertôl, Cserthátitól, és megdöbbenve
fogjuk tapasztalni: ezek a régiek tudtak valamit… Tudták
azt, hogy a magyar gazda többre érdemes. Tudták azt, hogy
azokat az ismereteket, amelyekhez a gyakorlati tapasztalatok,
a kutatói munka eredményeként jutottak, tovább kell adni. Ezért
kísérleteztek, szerveztek, írtak, oktattak. Elindulunk a könyves-
polc felé, amikor visszaránt bennünket egy képzeletszülte
géphang: erre nincs idô! Kapcsolj, kattints és száguldozz a
tudomány világhálóján! Kell a gép, de abban nincs lélek. A lélek
a sárguló lapokon, a könyvekben rejtôzik. A jövôhöz sok lel-
kierô is kell majd.

Boldog új esztendôt! Ezzel a jókívánsággal köszöntjük egy-
mást az új év kezdetén, azzal az örök optimizmussal, ami
sokszor áttöri borúlátásunk korlátait és a soha el nem fogyó
reménnyel, hogy talán jobb lesz mindannyiunknak.   

Dr. Varga Mária

Deák Ferenc és Sopron

1840. szeptember 4-én Sopron tiszteletbeli polgárrá választották
Deák Ferencet. 1861-ben a város képviselô-testületi tagjává válasz-
tották Deákot, akinek 1864-ben már szobra állt a városházán (Kug-
ler Ferenc soproni szobrászmûvész alkotása volt). 1876-ban, Deák
halálának évében indult a fejlesztési terv kidolgozása. Az Erzsébet
utca és Deák tér sarkán álló akkori egyszintes épületre elkészítet-
ték Deák szobrát, amely jelenleg a volt étterem kertjében áll.

KRESZ: bicikli–gyalogos
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Három esetben a korábbi
szocialista–liberális városve-
zetés az önkormányzati vá-
lasztásokat megelôzô héten
nagy értékû ingatlanokat
adott el magáncégeknek. A
szerzôdések közül kettôt Wal-
ter Dezsô akkori polgármes-
ter, egyet pedig – amelyben
Walter Dezsô családi cégé-
nek adtak el egy 1,7 hektáros
belterületi ingatlant – Kal-
már István akkori alpolgár-
mester, jelenlegi szocialista
frakcióvezetô kötött meg. 

Szintén a  választásokat
megelôzôen az önkormány-
zat magántársaságoktól két –
egyenként több száz millió
forint értékû – ingatlant vásá-
rolt meg, országos igazság-
ügyi szakértôi vélemény sze-
rint jóval a valós piaci for-
galmi értéket meghaladó
áron. 

MÉLYGARÁZS

– PEREK, HIBÁKKAL

A legjelentôsebb ügy a
soproni Petôfi téren magán-
beruházásként épülô mély-
garázs szerzôdése volt. A ko-
rábbi városvezetés tudomá-
sával egy több mint kétmilli-
árd forint bekerülési költsé-

gû 234 férôhelyes mélyga-
rázs beruházására kötöttek
megállapodást a budapesti
székhelyû SPT Kft.-vel. A
szerzôdésbôl megállapítha-
tó, hogy Sopronban egyet-
len garázshely bekerülési
költsége megközelítôleg 10
millió forintba kerül.

A Gyôr-Moson-Sopron
Megyei Bíróság elôtt vala-
mennyi szerzôdés kap-
csán folyamatban
vannak a polgári
peres eljárások,
sôt, a mélygarázs,
valamint a Walter
család cégének
eladott ingatlan-
ügyekben már el-
sôfokú, nem joge-
rôs ítélet meghoza-
talára is sor került.
Jogi szakmai körökben
épp ez a két ítélet váltott
ki rendkívül nagy megdöb-
benést. A mélygarázsper-
ben az önkormányzat azt
állította, hogy a forgalom-
képtelen törzsvagyont ké-
pezô Petôfi téren magán-
társaság nem szerezheti meg
az épülô garázs tulajdonjo-
gát és nem szerezhet a föld-
területben elôvásárlási, va-
lamint földhasználati jogot,
mert ezeket a jelenleg a ha-
tályos Polgári Törvénykönyv
szabályai tiltják. A megyei

bíróság teljes mértékben el-
fogadta az önkormányzatnak
ezt az álláspontját, a pert
Sopron városa mégis elvesz-
tette. A megyei bíróság
ugyanis ítéletében azt állítja,
hogy a magántársaság a ga-
rázs tulajdonjogát nem a ha-
tályos Polgári Törvénykönyv
rendelkezései alapján szerzi

meg, hanem ebben az eset-
ben egy speciális, a törvény-
könyvben nem szereplô, azon
kívül létezô tulajdonszerzési
formáról van szó. A bíróság a
határozatában azt is elma-
gyarázza, hogy ez a speciális
tulajdonforma nem jogszabá-

lyon alapul, hanem dr. Kam-
pis György „Telekkönyvi jog”
címû 1963-ban kiadott jogi
szakkönyvében írtakon. 

Dr. Bertha Andrea bírónô
ítéletében még azt is kijelen-
ti, hogy osztja dr. Kampisnak
1963-ban írt azon jogi állás-
pontját, mely szerint, ha egy
pince közterületrôl nyílik és

valamely hegynek a lejtôs ol-
dalába van bevágva, akkor
nincs szükség földhasználati
jog létesítésére. Bertha bíró-
nô szerint tehát Sopron belvá-
rosi terén épülô mélygarázs
jogi helyzete azonos az 1960-
as években szabályozott hegy
alá nyúló falazott pincék hely-
zetével.

A bíróság által elôkotort
1963-ban kiadott könyvben
Kampis György az 1960-ban
hozott és akkor hatályos Ma-
gyar Forradalmi Munkás–Pa-
raszt Kormány rendeletét
elemzi. Ez az 1960-as években
érvényes jogszabály valóban
úgy rendelkezett, hogy bizo-
nyos speciális pincék esetén
nincs szükség földhasználati
jog létesítésére. A problémát
az jelenti, hogy ezt a jogsza-
bályt 35 évvel ezelôtt hatá-
lyon kívül helyezték. Bertha

Sopron Megyei
Jogú Város Önkor-

mányzata 2006
januárjában hat

olyan nagy hord-
erejû gazdasági
ügyben indított

polgári és büntetô-
eljárásokat, ame-

lyeknél megalapo-
zottnak tûnt: való-

színûsíthetô, hogy a
szerzôdéskötések-

kel a közvagyonban
kárt okoztak.

Igazság? Szolgáltatás? 

„A bíróság elfogadta az önkormányzat állás-
pontját, a pert Sopron mégis elvesztette.
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Andrea megyei bírónô ítéle-
tét tehát nem a hatályos 
Polgári Törvénykönyvre ala-
pozta, hanem egy több évtize-
de hatályon kívül helyezett,
Forradalmi Munkás-Paraszt
kormányrendeletet elemzô,
1963-ban írt könyvre. Az elsô-
fokú ítélet nem jogerôs. 

A mélygarázs ügyben az
önkormányzat szintén a Gyôr-
Moson-Sopron Megyei Bíró-
ságnál pótmagánvádas  bün-
tetôeljárást kezdeményezett
Walter Dezsô polgármester-
rel szemben. 

A megyei bíróság büntetô
tanácsa a pótmagánvádat az
elsôfokú nem jogerôs polgá-
ri peres ítéletre való hivatko-
zással utasította el. Az eljáró
büntetô bíró,  dr.  Vajda Edit
annak ellenére hozott ilyen
ítéletet, hogy a másodfokú
polgári eljárásban a jogsér-

tés  tényét megállapítható íté-
let is születhet. 

KAMPÁNY, KÖZPÉNZ,
AKADÁLYOZTATÁS

Jogi szakértôk szerint a
megyei bíróságon, a másik
soproni ügyben született  íté-
let is különös hivatkozásokat
tartalmaz. 2006. szeptember
28-án Walter Dezsô gyereke-
inek tulajdonában álló cég
részére pályáztatás nélkül el-
adtak egy 1,7 hektáros önkor-
mányzati ingatlant. Az ingat-
lan értékesítése a jogszabály-
ok szerint az akkori polgár-
mester, Walter Dezsô  dönté-
si jogkörébe tartozott. Ezt a
döntési jogkört a polgármes-
ter helyett az alpolgármes-
ter csak akkor gyakorolhat-
ja, ha  a polgármester a mun-
kájának végzésében akadá-

lyoztatva van. A polgári per-
ben Kalmár István, akkori al-
polgármester, jelenlegi szoci-
alista frakcióvezetô azt a ta-
núvallomást tette, hogy Wal-
ter    Dezsô helyett ô döntött
a versenyeztetés mellôzésé-
rôl és az ingatlan eladásáról.
A szocialista politikus azt is

kijelentette a bíróság elôtt,
hogy Walter Dezsô nem is tu-
dott arról, hogy az ingatlant
családi cége vásárolja meg,
és a szerzôdéskötésrôl a pol-
gármesterrel ô sem egyezte-
tett. A szocialista frakcióve-
zetô jegyzôkönyvbe mondta,
hogy Walter Dezsô azért nem
tudta a munkáját végezni, fel-
adatait ellátni abban az idô-
ben és azért kellett neki he-
lyettesítenie, mert kampányi-
dôszak volt és a polgármester
épp politikai kampányt foly-
tatott. 

A perben az önkormány-
zat okiratokkal bizonyította,
hogy az adásvételi szerzôdés-
kötés idôszakában Walter
Dezsô részére munkabért fej-
tettek, betegállományban,
szabadságon nem volt, pol-
gármesteri feladatainak el-
látásában tehát akadályoztat-
va nem volt. A megyei bíróság
ítélete szerint azonban aka-
dályoztatásnak kell tekinte-
ni azt, ha  a polgármester
munkaidejében kampányte-
vékenységet folytat   és ezért
jogszerûen járt el az adott
ügyben a  polgármester he-
lyett az alpolgármester. 

Dr. Habulin István bíró ál-
láspontja szerint   tehát ha
egy polgármester munkaide-
jében, saját érdekében és
céljából, polgármesteri fel-
adatainak ellátása helyett
közpénzen politikai kam-

pányt folytat – hiszen a pol-
gármesteri fizetését felveszi
– az a polgármesteri tevé-
kenységet jogszerûen akadá-
lyozó körülménynek minôsül. 

Jogi szakértôk szerint ezen
az alapon a polgármester a fi-
zetés  felvétele mellett akár
több hónapon keresztül is
jogszerûen politikai kam-
pányt folytathat vagy akár
moziba járhat  és ebbôl kö-
vetkezô akadályoztatása mi-

att jogkörét az alpolgármes-
ter gyakorolja. Az elsôfokú
ítélet ebben az esetben sem
jogerôs. 

ÖSSZEFONÓDÁSOK

További érdekesség, hogy
mindkét polgári perben az
önkormányzat ellenfeleit az
a Szalma Miklós ügyvéd kép-
viseli, aki Walter Dezsô pol-
gármestersége idején az ön-
kormányzat jogi képviselôje
volt. Ez okból kifolyólag a Bu-
dapesti  Ügyvédi Kamara   fe-
gyelmi eljárást rendel el
Szalma Miklós ellen. 

Walter Dezsô korábbi pol-
gármester, mint az Gyurcsány
Ferenc blogjából is kiderül,
közeli személyes  kapcsolato-
kat ápol a jelenlegi minisz-
terelnökkel. Gyurcsány Fe-
renc szocialista párti politi-
kai karrierje Gyôr-Moson-
Sopron megyébôl indult, hi-
szen itt választották a párt
megyei elnökévé.

Fodor Tamás polgármes-
ter arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy az ítéletek ellen fel-
lebbezést nyújtottak be a me-
gyei ítélôtáblához. A polgár-
mester tájékoztatása szerint
a soproni városvezetés azt
várja, hogy a másodfokú bíró-
sági eljárásban a hatályos
jogszabályok szerint  bírál-
ják el az ügyeket.

(A Magyar Nemzet cikke nyomán.)

Igazságszolgáltatás?

„A városvezetés azt várja, a hatályos jog-
szabályok szerint bírálják el az ügyeket.

MERRE TOVÁBB? – AZ ORSZÁGOS SAJTÓ FIGYELMÉT IS FELKELTÔ
MÉLYGARÁZSPERBEN SOK AZ ELLENTMONDÁS… 

MERRE TOVÁBB? – AZ ORSZÁGOS SAJTÓ FIGYELMÉT IS FELKELTÔ
MÉLYGARÁZSPERBEN SOK AZ ELLENTMONDÁS… 
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A díszes székház felépíté-
sét 1896-ban, a millennium
évében a kamara teljesülése
döntötte el „indíttatva …fen-
nen lobogó hazafias érzel-
mek által…, de tekintettel
egyúttal a kamara viszonya-
ira s szükségleteire”. Sopron
szabad királyi város és a ka-
mara között az egyezkedés
1900-ban zárult le és a kama-
ra 20 korona négyszögölen-
kénti áron vette meg a Lack-
ner utcai 890 négyszögöles
telket, ami egykor Lackner
Kristóf polgármesteré volt,
majd az 1760-as évektôl 1896-
ig lovassági kaszárnyának

adott helyet. A székház fel-
építésére és berendezésére
a pénzügyi fedezetet az 1896-
ban létrehozott „Ezredévi
házépítési alap”, a kamarai
alkalmazottak nyugdíjalap-
ja és készpénz biztosította.
A székház másfél év alatt
épült fel. A kamara testüle-
te 1902. szeptember 11-én tar-
totta elsô ülését az új épü-
letben. Ullein József elnök
büszkén jelentette: a minô-
ség mellett vigyáztak a pénz-
re – a tervhez képest a költ-
ségeknél jelentôs megtaka-
rítást (közel húsz százalékot)
értek el az építés és a beren-
dezés során. Az ünnepélyes
házavatásra azonban csak
1904 nyarán került sor, mivel
a kamara testülete méltókép-
pen és országos rendezvé-
nyekkel akarta emlékezetes-
sé tenni az avatást. Így ke-
rült megrendezésre Sopron-
ban 1904-ben az ünnepélyes
avatás mellett a kereskedel-
mi és iparkamarák VII. or-
szágos értekezletére és a 38
napig tartó, 439 kiállítót fel-
vonultató Soproni Iparkiállí-
tásra. 

A kamara 1948-ig örülhe-
tett a székháznak, amikor
megszüntették a kereskedel-
mi és iparkamarákat. A házat
kerttel együtt 1949-ben álla-
mosították. Jelenleg – 1963
óta – a ház a telekkel a Bel-
ügyminisztérium tulajdoná-
ban van. ��

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara emléktábla
felavatásával emlékezett meg arról, hogy 105 éve, 1902-

ben épült fel a Lackner Kristóf utcai kamarai székház,
amelyben ma a rendôrkapitányság mûködik.

Emléktáblát
avattak

A SOPRON 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”

Horváth Vilmos
elnök 2008-ról

„A 2008-as év gazdasági kihívásaival kapcsolatban Sene-
ca mondása jutott eszembe, miszerint »Semmilyen szél sem
kedvezô annak, aki nem tudja, milyen kikötôbe tart«. A mai
globalizálódó világunkban a gazdaság szereplôinek, a gazda-
ságpolitika irányítóinak rá kellene ébredniük arra, hogy
csak a patrióta gazdaságpolitika érvényesítése lehet az el-
következô évek legfontosabb célja. Számos európai példa iga-
zolja, hogy a nemzeti gazdaságot támogató politikai környe-
zet megteremtése hozhatja meg igazán a hazai vállalkozások
versenyképességét, indíthatja el országunkat egy stabil nö-
vekedési pályán. Természetesen ezen gazdaságpolitika ve-
lejárója a hazai vállalkozásokat sújtó aránytalanul magas
adóterhek csökkentése, a gazdasági és hatósági bürokrácia
leépítése és az EU-s pályázati források jobb kihasználása is.
Reményeim szerint a 2008-as évben végre elindulhat ez a fo-
lyamat.” ��

Megbízó-
levelek

A mestervizsga-bizottsá-
gi elnökök országos névjegy-
zékébe bekerült 15  soproni
mesternek adta át ünnepé-
lyes keretek között a kama-
ra székházában a megbízó-
levelet Horváth Vilmos, a
Sopron Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke. Köszöntôjében
elmondta, az elmúlt évek
igazolták, hogy a kamarák
az államtól átvett feladato-

kat felelôsséggel képesek
ellátni. Jó példaként emlí-
tette meg a tanulószerzôdé-
sek és a mesterképzés rend-
szerének sikerét. „Kama-
ránk jelenleg 430 tanuló
szerzôdését felügyeli. En-
nek a rendszernek egyik
nagy elônye az, hogy a diá-
kok közvetlen gyakorlati tu-
dásra tehetnek szert. Remé-
nyeink szerint néhány év
múlva a mostani tanulószer-
zôdéssel bíró diákok alkot-
hatják majd a mesterképzé-
sünk célcsoportját.” 

Az elnök véleménye sze-
rint a mestervizsgáztatási
rendszer nem önmagáért
való, hanem célja, „külde-
tése” van. A tevékenység
magas színvonalon való mû-
velésén kívül elvárás a tisz-
tességes vállalkozások te-
kintélyének visszaállítása,
megôrzése. A mestervizsga-
bizottsági elnökök feladata
a minôségi és etikai garan-
cia biztosítása, ez adhat iga-
zán rangot a mestercím vise-
lôjének. ��
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A pedagógusi pálya lehet, hogy a
tanügyben való elhelyezkedéssel

kezdôdik, de az utolsó kicsengetéssel,
a nyugdíjba vonulással nem ér véget.

Ennek bizonyítéka a Pedagógusok
Mûvelôdési Háza elmúlt 55 éve. 

Van mire emlékezni, és van mit meg-
mutatni a nyugdíjas pedagógusok közös-
ségének: az 55 év munkája, küzdelme,
öröme egyaránt megelevenedett a kö-
zelmúltbeli jubileumi ünnepségen. Két-
százhúsz tenni akaró, közösséget terem-
tô vagy keresô embert vonzanak a klu-
bok, alkotó körök, és az intézménnyel
együttmûködô vagy ott tevékenykedô
kulturális csoportok: a Liszt Ferenc Pe-
dagógus Énekkar, a nyugdíjas klub, a
Sopron–Fertôd Kistérség Civil Szerveze-
tek Szövetsége, a Fogyasztóvédelmi

Egyesület a gyapjúszövôk és a hímzôk
köre, az Andrássy Katinka Mûvészeti Is-
kola. A testvérvárosi kapcsolatok élôvé
tételében is kiveszik a tagok a részüket
– mondta el dr. Tillné Schmidt Edit igaz-
gató, aki lelke és motorja a házban folyó
munkának. A mélygarázs építése és a
Széchenyi-gimnázium felújítása miatti
mûködési nehézségeken is túl vannak
már, mi több, a soproni önkormányzat-
nak köszönhetôen meg is újult a több
civil szervezetnek helyet adó intézmény.
A segítség pedig amúgy is elkel, hiszen
a civil szervezetek központi támogatott-
sága nincs arányban azzal az értékte-
remtô, -ôrzô tevékenységgel, amely ,,a
civil szervezetek hatalmas erejének és
energiatartalékának gyümölcse, de ame-
lyet a mai társadalomnak és döntésho-
zóknak jobban meg kellene becsülni és
az eddigieknél hatékonyabban kellene
támogatni, az egész közösség javára” – fo-
galmazott Firtl Mátyás, aki a megyei köz-
gyûlés nevében emlékérmet és oklevelet
adományozott a háznak és vezetôjének. 

A Pedagógusok Mûvelôdési Házának
alkotóközösségei Sopront is gazdagít-
ják és jó hírnevét erôsítik – fogalma-
zott Abdai Géza alpolgármester a jubi-
leumi ünnepségen. ��

Az önkormányzatokat súj-
tó megszorító intézkedések
ellenére a városvezetés szán-
déka, hogy támogassa a civil
szervezeteket, ugyanakkor ki-
emelt feladatának tekinti a
civil szervezetekkel való szo-
ros együttmûködést. Ezért
fordulópontnak számít az
elsô alkalommal összehívott
civil fórum, amellyel a város-
nak az a célja, hogy egy olyan
párbeszédet kezdeményez-
zen, amely során megtörté-
nik a kapcsolatfelvétel, és ki-
épülhet az a rendszer és
forma, amellyel jobban be-
vonhatóbbak lesznek a civil
szervezetek a közösségek éle-
tét meghatározó döntésekbe.
Sopron a civil szervezetek
számát tekintve az országos
élmezônyben van. A közel 400
bejegyzett civil szervezet
szinte az élet minden terüle-

tét lefedi. Ezért fontos annak
a szakmai potenciálnak a ki-
használása, illetve aktívvá té-
tele, amely a civil szerveze-
tekben rejlik, és amely több
esetben az állami, illetve ön-
kormányzati feladatok átvál-
lalását jelenti – jelentette ki
dr. Fodor Tamás polgármes-
ter a fórum bevezetôjében. –
A város a költségvetésben
biztosítani szeretné az eddi-
gi támogatási rendszert,
ugyanakkor egy, a civil szer-
vezetek számára elérhetô pá-
lyázati alap létrehozását is
tervezi, amely a pályázati ön-
rész biztosítását segítené –
tette hozzá a polgármester. 
– A jól mûködô civil szféra a
helyi demokrácia alapja, egy
sikeres önkormányzati mû-
ködés záloga – fogalmazott
dr. Fodor Tamás. Ezért a civil
szervezetekkel kapcsolatban

alpolgármesteri szintû fel-
adatellátást határoztak meg,
és a polgármesteri irodán
belül civil kapcsolatok refe-
rense is segíti majd a közös
munkát. A jövôbeli együtt-

mûködésrôl szólva a polgár-
mester elmondta, évente leg-
alább egy alkalommal civil
fórumot szerveznek és több
alkalommal ad hoc jellegû
tanácskozást. ��

Segítség a megoldáskeresésben

Dr. Simon István alpolgármester a témával kapcsolatban a
Soproni Közéletnek kifejtette: az új városvezetés új, polgári szem-
lélettel irányítja a várost, és ennek egyre több jele is látszik. Míg
a politikai szándékot a pártok jelenítik meg, addig a Sopronban
mûködô  civil szervezetek segítenek a problémafeltárásában, a
megoldáskeresésben. Az egyén annál erôsebb, minél több közös-
ség tagja, a város mûködése pedig annál demokratikusabb és
tartalmasabb, minél több civil szervezet szövi át. Ezért a helyi
közélet elsôdleges érdeke a találkozók rendszeressé tétele, kibô-
vítve ezáltal a kapcsolatteremtés lehetôségeit. 

Párbeszéd és együttmûködésPárbeszéd és együttmûködés

Pedagógusok 
Mûvelôdési Háza

DR. TILLNÉ SCHMIDT EDIT
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A farsang vízkereszt
napjától hamvazószerdáig
tartó idôszak. A farsangot
Cibere vajda és Konc király

párviadala, küzdelme
jellemzi, ahol Konc király a

zsíros, húsos ételeket,
Cibere vajda a böjti ételt, a

ciberét jelképezi. 

A tréfás küzdelemben víz-
keresztkor Konc király kerül
ki gyôztesen a viadalból s
kezdôdik a farsang. Húsha-
gyókedden Cibere vajda gyôz,
vagyis a böjt veszi át a hatal-
mat a farsangi konctól.

Felkötjük a farsang farkát,
mondták a nagy öregek,
mikor meglátogatták a roko-
nokat, barátokat, ismerôsö-

ket, vagy egyszerûen szóra-
kozni mentek. Állítólag a ki-
fejezés ôrzi az ókor emberé-
nek termékenységkultuszát,
mely erre az idôszakra esett. 

A farsang a játékok, a tánc,
a csúfolódások és köszöntôk
idôszaka. Játszottak állako-
dalmat, rönkhúzással össze-
kötött mókaházasságot, far-
sangtemetést vagy egyszerû-
en kivégzést imitáló játékot.
Falvakban a bálok többsége
a kocsmában került megren-
dezésre. Gyakran tartottak
batyus bálokat, ahol a lányok
az ételrôl, míg a legények az
italról gondoskodtak. Fontos
szerep jutott természetesen
ilyenkor a párválasztásnak.
A csúfoló szokások legismer-
tebbje a tuskóhúzás volt,
mikor a legények a vénlányok
ajtaja elé fatuskót húztak,
hogy reggel ne tudja kinyitni
a ház ajtaját. A farsanghoz
azonban, mint minden jeles
ünnephez, a jókívánságmon-
dó, valamint adománygyûjtô
szokások is hozzátartoztak. 

Néhány hagyományos far-
sangi étkezési szokás ma is él.
A mulatságok idején bôsége-
sen étkeztek. Sok faluban
igyekeztek farsangvasárnapra
és húshagyókeddre tyúkhús-

levest, töltött káposztát fôzni.
Szokás volt hosszú tésztát
fôzni a húslevesbe, hogy a
kender nagyra nôjön. Az igazi
sztár azonban a farsangi fánk
mint az ünnep jellegzetes
tésztaétele. A fánknak vidé-
kenként más-más változatát
sütötték, így ismert a túrófánk,
az almafánk, a kubikos fánk,
a csörögefánk vagy rózsafánk,
de ismert még gyûrûs, hússal
töltött, burgonya-, szalagos,

sörben fürdô valamint mázas
változata. A fánk keletkezé-
se az osztrák Krapfen pék öz-
vegyének köszönhetô, ki ki-
jôvén sodrából vevôje fejé-
hez akarta vágni a kenyér-
tésztát. Célt tévesztett, s a
tészta a forró zsírral teli lá-
basba esett. A tészta néhány
percen belül aranysárgára
sült, s ezáltal megszületett a
legenda szerint a fánk, me-
lyet a bécsiek az óta is Krap-
fennek neveznek.

Magyar Elek korabeli ne-
ves ínyes mester szerint a far-
sangi fánk könnyû, mint a
hab, színe aranysárga, s szin-
te azonnal elolvad az ember
szájában. Minden olvasónak
kívánok habkönnyû, omlós,
aranysárga fánkokat. Üdvöz-
lettel: 

Mészáros Tibor Schnitta-díjas 
éttermi mester – Sopron Régió

TÖLTÖTT 
SZALAGOS FÁNK

Hozzávalók: 1/4 l tej, 3 dkg
élesztô, 5 dkg vaj, 4 dkg por-
cukor, 4 tojássárgája, 1 tasak
vaníliás cukor, 1 evôkanál cit-
romlé, 3 evôkanál rum, 50 dkg
liszt, 1/2 teáskanál só, a töltés-
hez eper- vagy baracklekvár

Bársonyos, telt, gömbö-
lyû, szép – hangzottak az

elismerô szavak, pedig nem
egy szépségkirálynô-válasz-

tás kellôs közepébe csöp-
pent az érdeklôdô. Második

alkalommal vették górcsô
alá a soproni vendéglátók a

borvidék kitûnô nedûit. 

Patinás soproni vendéglô
adott otthont a Magyar Nem-
zeti Gasztronómiai Szövetség

által szervezett borverse-
nyen. A megmérettetés közös
összefogás eredménye volt,
hiszen a Soproni Bormarke-
ting Mûhely a mintákról, míg
a szakmailag kifogástalan le-
bonyolításról Élô László nem-
zetközi borakadémikus, va-
lamint ifj. Lukács Szabolcs
sommelier-bajnok gondosko-
dott. A kellemes hangulatú
bírálaton 41 mintát kóstoltak
végig Sopron neves vendéglá-
tó szakemberei, melynek ke-
retében a borok tisztaságát,

színét, ízét, illatát, zamatát, a
borok összbenyomását pon-
tozták fehér, vörös és késôi
szüretelésû kategóriában. A
fehérborok versenyében a
Weninger-pincészet 2006-os
fehér burgundija végzett az
elsô helyen. Az Iváncsics-
pincészet pedig duplázott a
másik két kategóriában a
2005-ös cuvée-vel, valamint
a 2006-os kései szüretelésû
zöld veltelinivel. 

Tavaly merült fel ötletként
elôször a verseny megtartásá-

nak gondolata. A soproni
vendéglátók felelôssége
ugyanis igen nagy, hiszen kor-
rekt választékot kell biztosí-
taniuk vendégeiknek. A szer-
vezôk nem titkolt célja a kivá-
ló minôségû soproni borok
ajánlása kollegáik felé. A
díszokleveleket méltó körül-
mények között adják át a
gasztronómia szereplôi. A
helyszín Perkovátz Tamás fel-
ajánlásának köszönhetôen a
január 19-én tartandó Rotary-
bál lesz. Mészáros Tibor

Felkötjük a farsang farkát!

Soproni Vendéglátók Bora 2008
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Elkészítése: az élesztôt 1
deci meglangyosított tejbe
morzsoljuk. Beleszórunk 1 te-
áskanál cukrot és 1 evôkanál
lisztet, összekeverjük, kony-
haruhával letakarjuk, és
meleg helyen kb. 10 percig
pihentetjük. Közben a puha
vajat a cukorral habosra ke-
verjük, majd egymás után be-
ledolgozzuk a tojássárgákat
és a vaníliás cukrot. Csep-
penként hozzákeverjük a cit-
romlevet és a rumot. A ko-
vászt nagy keverôtálba tesz-
szük. Rászitáljuk a maradék
lisztet, hozzáadjuk a sót és a
vajas keveréket, valamint a
maradék langyos tejet. Össze-
dolgozzuk, majd fakanállal
addig keverjük, míg hólyagos
lesz. A tésztát kevés liszttel
megszórjuk, konyharuhával
letakarjuk, és meleg helyen
kb. 1 órát kelesztjük. A meg-
kelt tésztát 1 cm vastagságú-
ra kinyújtjuk. A tésztalap
egyik felére egy pohár szájá-
val köröket nyomunk, ame-
lyek közepére lekvárt halmo-
zunk. A tésztalap másik felé-
bôl korongokat szúrunk ki,
és a töltelékre borítjuk. Kör-
ben összenyomkodjuk, majd
a fánkokat kiszaggatjuk. A
maradék tésztát is felhasz-
náljuk. A fánkokat konyha-
ruhával letakarva 20 percig
kelesztjük. A sütôedénybe
annyi zsiradékot öntünk,
hogy a fánkok feléig érjen. A
fánkokat a felforrósított olaj-
ba helyezzük. Miután az aljuk
szép aranyszínûre sült, meg-

fordítjuk, és készre sütjük.
Akkor szép, ha oldalukon vi-
lágosabb csík, szalag marad.
A kisült fánkokat szitán vagy
konyhai törlôpapíron hûlni
hagyjuk, majd vaníliás cukor-
ral bôven megszórjuk.

SÖRBEN FÜRDÃ
FÁNK

Hozzávalók: 50 dkg liszt,
2,5 dl tej, 5 dkg cukor, 3 dkg
élesztô, 5 dkg vaj, 2 tojás, 1
reszelt citromhéj; a fürdés-
hez 30 dkg porcukor, 2,5 dl vi-
lágos sör. 

Elkészítése: a lisztet egy
mély tálba szórjuk. A köze-
pébe kis mélyedést nyomunk,

a langyos tejet, a cukrot bele-
szórjuk, és az élesztôt rámor-
zsoljuk. Rövid ideig pihen-
tetjük, majd a vajat, a reszelt
citromhéjat, a tojásokat hoz-
záadjuk és bedagasztjuk. Le-
takarva, langyos helyen két-
szeresére kelesztjük. A tész-
tából lisztes kézzel 2 centi át-
mérôjû golyócskákat formá-
lunk. Ezeket forró olajban
aranysárgára sütjük, kiemel-
ve lecsöpögtetjük, és még for-
rón megfürdetjük a porcu-
korral elkevert sörben.

MÁZAS 
FORGÁCSFÁNK

Hozzávalók: 12–13 dkg
vaj/margarin, csipetnyi só, 12
dkg cukor, 1 tasak vaníliás
cukor, ízlés szerint 2 teáska-
nál ánizs, 1 tasak szárított re-
szelt citromhéj, 2 tojás, 50 dkg
liszt, 1 tasak sütôpor, 6 evôka-
nál fehérbor, a mázhoz: 1 cit-
rom, 20 dkg porcukor. 

Elkészítése: a vajat a sóval
és a kétféle cukorral krémes-
re kikeverjük, majd beledol-
gozzuk az ánizst és a reszelt
citromhéjat. Egyenként be-
leütjük a tojásokat, majd a
borral váltogatva hozzáadjuk
a sütôporral elkevert liszt
felét. A maradék sütôporos
lisztet is rászitáljuk, és hideg
kézzel, gyors mozdulatokkal
sima tésztává gyúrjuk. Cipó-
vá formáljuk, nagyobb tálba
tesszük, és letakarva, 30 per-
cig hûtôszekrényben pihen-
tetjük. A tésztát lisztezett

deszkán 2 mm vastagságúra
kinyújtjuk, és 11x4 cm-es la-
pokra osztjuk. Közepén 7 cm
hosszan bevágjuk és az egyik
keskenyebbik végét a nyílá-
son keresztül áthúzzuk.
Magas falú lábosban zsiradé-
kot forrósítunk, és a fánko-
kat hármasával aranysárgára
sütjük. Konyhai törlôpapír-
ra szedve lecsöpögtetjük.
Zöldséghámozóval citromhé-
ját vékony csíkokban lehúz-
zuk, levét kifacsarjuk, és a
porckorral elkeverjük. 

A meleg fánkokat a máz-
zal megkenjük, a citromhéj-
jal megszórjuk, és száradni
hagyjuk.

CSÖRÖGE FÁNK

Hozzávalók: 50 dkg liszt,
15 dkg vaj, 5 tojássárgája, 17,5
dkg porcukor, 1 dl tej, 1 cit-
rom héja, 1/4 teáskanál szóda-
bikarbóna, 1 csipet só.

Elkészítése: a lisztet keve-
rôtálba szitáljuk, és beledol-
gozzuk a meglágyított vajat, a
tojássárgákat, a porcukrot, a
tejet, a citromhéjat, a sót és
a szódabikarbónát. Miután
alaposan összedolgoztuk a
hozzávalókat, a tésztát vé-
konyra kinyújtjuk. Derelye-
metszôvel csíkokra vágjuk,
és kezünkre kis fodrokat te-
kerünk belôlük, amelyeket
forró olajban ropogósra ki-
sütünk. A fánkfodrocskákat
itatóspapírra vagy szalvétára
szedjük, majd megszórjuk
porcukorral. ��

Újbóli megnyitásának 15. évfordulóját ünnepelte a Per-
kovátz–Ház. A vendéglôt Perkovátz Félix 1924-ben alapítot-
ta, majd a földszintes „bor- és sörcsarnokot” 1941–42-ben
építtette át emeletes polgári házzá a híres építész, Schármár
Károly tervei alapján. Az államosítás és a szocialista kény-
szerbérlet után 1992 óta ismét a család üzemelteti sajátos sop-
roni vendéglôként. ��

15 éves jubileum
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Kisszínházi elôadásainkat 14 éves kor alatt nem ajánljuk! 

10. csütörtök 19.30 A pillangók szabadok Rajz-bérlet (kombinált)
17. csütörtök 19.30 A pillangók szabadok Medgyaszay-bérlet (kombinált)

KISSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK  (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)

Presser–Sztevanovity–Horváth

A PADLÁS
Félig mese–félig musical,
9–99 éves korig

Ezen a Padláson „Ég és Föld között” minden megtörténhet, akár-
csak a mesékben. Egy fiatal tudós megszállottan dolgozik szu-
perintelligens számítógépén, és különféle titokzatos számítá-
sokat végez, de nyugalmát és munkáját állandóan megzavar-

ják különféle
halandó és hal-
hatatlan lények.

10. csütörtök 19.00 Vitéz lélek Palotay-bérlet
11. péntek 19.00 Egy pohár víz Déryné-bérlet
12. szombat 19.00 Egy pohár víz Lackner-bérlet
13. vasárnap 19.00 Vitéz lélek Nádassy-bérlet
15. kedd 17.00 A padlás Gárdonyi- bérlet
16. szerda 14.30 A padlás Zelk-bérlet
16. szerda 17.00 A padlás Benedek-bérlet
17. csütörtök 19.00 Vitéz lélek Rajz-bérlet
18. péntek 19.00 Janika Jávor-bérlet
19. szombat 19.00 Janika Széchenyi -bérlet
20. vasárnap 15.00 Vitéz lélek Jakab- bérlet
20. vasárnap 19.00 Vitéz lélek Jászai- bérlet
21. hétfő 14.30 A padlás Móra-bérlet
21. hétfő     17.00 A padlás Jókai-bérlet 
22. kedd 14.30 A padlás Arany-bérlet
26. szombat 19.00 A padlás Bérletszünetes előadás 
27. vasárnap 19.00 A padlás Bérletszünetes előadás
28. hétfő 18.00 A nagymama Handler-bérlet
29. kedd 18.00 A nagymama Ifjúsági „B” bérlet
31. csütörtök 19.00 Egy pohár víz Medgyaszay- bérlet

Csiky Gergely–Félix Györgyi
–Bradányi Iván

A NAGYMAMA
A Turay Ida Színházzal 
közös produkció.

Szereplôk: MEDGYESI MÁRIA,
KISS ZOLTÁN, CS. NÉMETH LAJOS,
BOROS ZOLTÁN, SAJGÁL ERIKA,
SZABÓ ANIKÓ, RÁRÓSI ANITA,
MIKÓ ISTVÁN, RÁTONYI HAJNI,
BENKŐ PÉTER, SOMFAI ÉVA,
HORVÁTH TAMÁS, AMBRUZS
KLAUDIA, GÁL JUDIT, TÉBI MÁRTA,
SZALUTER ÉVA, DARVASI CECILIA.
Közreműködik a Szemiramisz 
Kamarazenekar.
RENDEZŐ: BOR JÓZSEF

A fiatalember, aki franciatanárnak je-
lentkezik a leánynevelő intézetbe, sze-
rény viselkedésével és helyes pedagó-
giai elveivel elnyeri az intézet nevelőinek
a bizalmát. Csak Tódorka Szilárd tanár
úr tudja, hogy ez a fiatalember „bá-
ránybőrbe bújt farkas”, s nem más,
mint az ifjú Szerémi gróf, aki az egyik
növendék, Márta kisasszony miatt vál-
lalkozott erre a kalandra.A Nagymama
segíteni akarja a szerelmeseket, mert
visszagondol saját szomorú történeté-
re. Őt elválasztották szerelmesétől és
boldogtalan volt egész életében. De
vajon sikerül-e a Nagymamának, hogy
a fiatalok egymáséi legyenek, ki tudja-
e bogozni a múltbéli igen összekuszált
családi bonyodalmakat, ki-kire talál rá,
s kivel lesz boldog: erről mesél a darab.

Bérletes nap változás!Felhívjuk kedves bérleteseink figyelmét a Széchenyi-bérlet napjának változására!

Szereplôk: BOROS ZOLTÁN, RÁRÓSI ANITA,
SZABÓ ANIKÓ, LAKLÓTH ALADÁR, GYŐRI PÉTER,
CSONKA HAJNALKA, AMBRUZS KLAUDIA,
SÁRDY ZOLTÁN, SÖVEGJÁRTÓ ÁRON,
MADÁR TAMÁS, HORVÁTH TAMÁS, TÉBI MÁRTA
RENDEZŐ: MIKÓ ISTVÁN

Boros Zoltán

Laklóth Aladár Rárósi Anita
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Január 1. kedd 18.00
ÚJÉVI KONCERT 
Köszöntôt mond: Dr. Fodor Tamás polgármester.
Közremûködik a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar.
Vezényel: Dárdai Árpád. Szólista: Németh Gergely (zongora).
Mûsoron Gershwin: Kék rapszódia; Strauss-, Lehár-darabok.

Január 12. szombat 19.00
FILHARMÓNIA-RAIFFEISEN HANGVERSENYBÉRLET
NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Vezényel: KOCSIS ZOLTÁN.
Közremûködik: Tóth László – trombita.
Bartók-, Haydn-, Csajkovszkij-mûvek 

Január 16. szerda 10.30 és 17.00
Soproni Táncfórum MAGYAR TÁNCISKOLA 2.
Az Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes (Pozsony) mûsora 

Január 18. péntek 19.00

DUMASZÍNHÁZ: 
Kovács András Péter és Aranyosi Péter
www.dumaszinhaz.hu

Január 31. csütörtök 19.00
BESZÉLGETÉS AZ ÖRÖMRÃL 

MÜLLER PÉTERREL

Január 26. szombat
ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL… 
10.00 Családi játszóház
Farsangifánk-bemutató, maszk-
készítés, arcfestés, jelmezverseny 

10.00 MESÉLÃ MUZSIKA 
ÉS MESESZÍNHÁZ 
Talamba Ütôegyüttes 

ÚJ PROGRAMOK!

TAPS DIÁKSZÍNPAD
A Pro Kultúra Kht. Gyermek- és Ifjúsági Köz-
pontja felvételt hirdet a színjátszáshoz
kedvet érzô, 14–20 év közötti fiúk és 
lányok részére.
Vezeti: Farkas Gábor.
Jelentkezési határidô: január 25. Helyszín:
GYIK.A foglalkozások idôpontja: csütörtök
15.30–18.00.
Infó: Farkas Anikó (99/511-208).

„NAGY” BABA-MAMA JÓGA 
8–24 hónapos babáknak és mamák-
nak (papáknak) hétfônként 10–11-ig.
Elsô alkalom: január 7. hétfô.
Infó: Illa Gabriella (99/511-213).

Rendezvények „A  MAGYAR
KULTÚRA NAPJA” tiszteletére
Január 19. szombat GYIK 
23.30 Éjjeli muzsika – Quartetto
Flautissimo
24.00 A Soproni Fotó Klub 
„Magyarország kulturális értékei”
címû kiállítása, megnyitja: 
dr. Fodor Tamás polgármester 
01.00 PALYA BEA KONCERT.
A belépés díjtalan!

Január 20. vasárnap 16.00 
Liszt-központ 
VILÁGOKON ÁT – Kiemelkedô gondolkodók
létezésünk nagy kérdéseirôl. Filmszeminá-
riumok Lôrincz Gabriellával és meghívott
elôadókkal.
Elsô alkalom: „A mûvészetek üzenete az
ihlettôl a manifesztációig”.
Meghívott vendég: Vásáry Tamás zongora-
mûvész, karmester.
Részletes program a Liszt-központban, a GYIK-ban

valamint a www.prokultura.hu honlapon található.

Január 21. hétfô – GYIK 
15.00 A Magyar Kultúra Napja tiszte-
letére kiírt pályázat eredményhirde-
tése és díjkiosztója középiskolásoknak 

Január 22. kedd – GYIK 
18.00 A magyar mûveltség alap-
pillérei – Pap Gábor mûvészettörténész
elôadása.

LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

SOPRONI ÜNNEPI HETEK 
Fertôrákosi Barlangszínház

Június 20–21., 20.30 
OLIVER – musical A Pannon Várszínház elôadása

június 27–28., 20.30 
NAGYIDAI CIGÁNYOK – EXPERIDANCE TÁRSULAT

Július 4–5., 20.30 
VERDI: ÁLARCOSBÁL 
A Kassai Állami Opera elôadása német nyelven

Július 11., 20.30 
„INTERMEZZO” OPERAGÁLA 
Puccini születésének 150. évfordulójára

Július 12., 20.30 
TENORGÁLA – „In Memoriam Luciano Pavarotti”

NYÁRI OPERETTVARÁZS 
a Soproni Petôfi Színházban
Július 18–19., 19.30 
Lehár Ferenc: A VÍG ÖZVEGY

Július 25–26. 19.30 
Jacobi–Martos-Bródy: SYBILL

Augusztus 1–2., 19.30 
Huszka-Martos: LILI BÁRÓNŐ

Augusztus 8–9., 19.30
Kálmán–Kardos: MARICA GRÓFNŐ

Augusztus 15–16., 19.30 
Kálmán Imre: CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

Az elôadások után tûzijáték és nézôink 
vendégeink egy pohár soproni borra.

MÛSORELÔZETES

Jegyek válthatók 2008. január 28-tól a jegyirodában

Támogatónk: Médiapartnereink:
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Év végén hagyományosan
remek hangulatú koncertet

ad Sopronban a Prakker
együttes. A zenekar elôadá-

sain általában az idôsebb
korosztály képviselôi

vesznek részt. „Prakkerék”
többnyire az ô fiatalságukat

idézô hetvenes-nyolcvanas
évek slágereivel kedvesked-

nek népes közönségüknek,
amely a koncerteken 

hajnalig táncol. 
Ki gondolná, hogy egy régi

eszköz, anyáink, nagyanyá-
ink kedvelt vagy nem igazán
kedvelt takarító eszköze, a
szônyegporoló egy zenekar
„keresztapja” lehet. Az lett. 

– Szerettünk volna zenénk-
kel a szó jó értelmében nagy
port felverni, s a legalkalma-
sabb eszköz a prakker volt,
így ez lett a nevünk – „löki” az
együttes keresztelôjének hi-
teles krónikáját „Löky”, azaz
Steiner László, a Prakker
egyik alapító tagja. – Ezt bizo-
nyos mértékig el is értük. Ha
botránybandának nem is ne-
vezném a kezdetben zenélô
Prakkert, „jobb körökben”,
mondjuk így, ciki volt a kon-
certjeinkre járni. A zárgyári
fellépéseinkrôl a középisko-
lásokat hivatalosan tiltották
– noná, hogy voltak, akik

ennek ellenére eljöttek. Iga-
zán ismertek, s talán mond-
hatom, elismertek, Sopron-

ban úgy hetvenegytôl lettünk.
A hetvenes évek közepétôl
már a hivatalos szervek is
megenyhültek irányunkban. 

Löky kifejtette: a reperto-
ár saját szerzeményekbôl és
a fel-, illetve átdolgozott ma-
gyar, valamint külföldi slá-
gerekbôl állt. Érdekesség-
ként említette: az Ameriká-
ban 1970-ben bemutatott
Jézus Krisztus Szupersztár –
amely tíz év késéssel
érkez(het)ett Magyarország-
ra – legsikeresebb dalbeté-
teit, miután Ausztriában hoz-
zájutottak, már a bemutató
után pár hónappal játszották
Sopronban. 

A zenekar kisebb-nagyobb
személyi változásokkal 1983-
ig szórakoztatta a sopronia-
kat, aztán feloszlott. Minden-

kinek megvolt a maga dolga,
a saját egzisztenciájukat épít-
gették a zenészek, egyre ke-

vésbé értek rá együtt muzsi-
kálni. Ez a Sopronban kiala-
kított renomé rovására ment
volna, azt pedig nem akarták.
Inkább feloszlottak. 

Az „új idôszámítás” 1999-
ben kezdôdött. Akkor fogal-

mazódott meg egy búcsúkon-
cert gondolata. A régi „ban-
da” úgy hatvan százalékban
együtt maradt, a tagok vala-
mivel kevesebb, mint a fele
új muzsikus volt. Mivel az
évek nem múltak el nyomta-
lanul, a zenekar úgy gondol-
ta, közös koncertet ad egy
másik ismert soproni együt-
tessel, a Scarbantiával. Bú-
csúkoncertnek indult – siker-
széria lett belôle. Ez egy „be-
szólásnak” volt köszönhetô.
A Scarbantia egyik tagja je-
gyezte meg: jobbak voltak a
Prakkernál. E beszólásnak
sok soproni polgár köszön-
het sokat. Ez ugyanis felkel-
tette a „harci szellemet” a

megújult Prakker együttes-
ben. Németh Lajos mecénás, a
zenekar életben tartója pró-
batermet szerzett az együt-
tesnek, szervezte a fellépé-
seket, s végül, de korántsem
utolsósorban: vitt bort a pró-

bákra. Az emberek újra vár-
ják a Prakker-koncenrteket,
s kérdezik, miért csak egy,
esetleg kettô van évente. 
A válasz – egyelôre – annyi:
nem akarnak unalmasakká
válni… 

Az együttes hetente egy-
szer, a koncertek elôtti idô-
szalban kétszer próbál. A ze-
nekar tagjai örömmel men-
nek próbálni. Hogy együtt le-
hetnek, zenélhetnek „kirán-
gatja” ôket a mindennapi éle-
tük taposómalmából. 

Ugyanúgy, ahogy ôk teszik
zenéjükkel a koncertjeiken
hajnalig táncolókkal. 

Ezért olyan népszerûek. 
Botár László

A SOPRONI MUZSIKUSOK MEGMOZGATJÁK A NEGYVENES-ÖTVENES KOROSZTÁLYT 

Prakker: az igazi örömzene 
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Sopront és környékét is el-
lepte a téli sportok szerelme-
sei által várva várt hó, a na-
pokban valószínûleg sokan
mennek ki a Dalos-hegyi sí-
pályára vagy indulnak el a
közeli, ausztriai hegyek felé.
Aki eddig csak tévében vagy
kellô távolságról szemlélte a
pályán csúszkálókat, de úgy
dönt, hogy idén maga is meg-
próbálkozik a síeléssel vagy
snowboardozással, nem árt,
ha megfogad néhány jó  ta-
nácsot.

– Jó tudni, hogy minimális
alapkondíció nem árt ahhoz,
hogy az ember nyugodt szív-
vel kimerészkedjen a sípá-
lyára – mondta el dr. Klára

Tamás, a soproni Erzsébet-
kórház traumatológiai osztá-
lyának osztályvezetô fôorvo-
sa. – A fáradtság ugyanis ve-
szélyes lehet. Az osztályun-
kon kezelt sísérülések nagy
részénél a sérült több órás
fárasztó sportolás után – ha-
zaindulás elôtt – úgy döntött,

hogy utoljára csúszik még
egyet. Az izmok és ízületek

egész napos „használat”
után sokszor már nem

mûködnek meg-
felelôen. 

A fôorvos felhívta a figyel-
met az alkohol káros hatásá-
ra is. – A téli sportok olya-
nok, mint ha autót vezetnénk,
megfelelô koncentráció szük-
séges hozzá. Tapasztalatként
elmondható, hogy a balese-
tek közel egyharmadáért az
alkohol tehetô felelôssé.
Ezen kívül az esetleges ko-
rábbi térdsérüléseket, vala-
mint az ismert szalagsérülé-
seket sem szabad figyelmen
kívül hagyni. Ilyen esetben
célszerû a lankásabb, „csa-
ládi” pályákon csúszkálni,
kellô óvatossággal ugyanis
kivédhetô a szalagszakadás.

A kezdôknek ajánlott okta-
tást igénybe venni, ezzel ha-
tékonyan lerövidíthetjük az
esés-keléssel töltött idôt. 
– Azok, akik igénybe veszik az
oktatást, általában egy-két
nap alatt jutnak el arra 
a szintre, hogy már nem 
csak borulásról szól a dolog 

– mondta el Sallai Levente
snowboardoktató, a soproni
Magyar Extrém Sport Club
munkatársa. – Ilyenkor már
élvezhetôvé válik a csúszás,
és a „tanuló” például magá-
tól igénybe tudja venni a fel-
vonót. Délelôtt és délután
három-három óra már elég,
hogy sokat fejlôdjön valaki.
Ugyanez igaz a síelésre is.

Sallai Leventétôl megtud-
tuk, snowboardozni nem
lehet rosszul megtanulni,
mert aki hibázik, azonnal el-
esik. 

A síelésben ugyanez a jel-
zôrendszer nem mûködik,
abban hibás tartással is
lehet csúszni, de estére meg-
fájdulhatnak a tanuló vég-
tagjai. Síelni tehát „könnyû
rosszul megtanulni”. A sport-
klub által szervezett ausztri-
ai és franciaországi táboro-
kon bárki igénybe veheti a
tanítást. C. V.

Itt a tél, végre megnyitottak a sípályák, nem árt 
azonban, ha nem Hûbele Balázs módjára vágunk bele a téli

sportokba. Azoknak, akik egyáltalán nem csatoltak még
lécet vagy deszkát, célszerû oktatót fogadni. 

Az alkohol és a fáradtság veszélyes lehet.

DR. KLÁRA TAMÁS
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Téli sportok
biztonságosan
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„Lélegzô látóhatár” címmel a Vox
Artis Alapítvány kiadásában életmû-

kötet jelent meg a soproni születésû és
itt is alkotó Sulyok Gabrielláról. 

A míves kiállítású és igényesen szer-
kesztett kötet nemcsak a mûvésznô
életútjáról ad keresztmetszetet, ismer-
tetve annak állomásait, az azokhoz kö-
tôdô grafikákat és a róla elmondott,
róla írt gondolatokat, hanem egy kor
tükre is. Olyan mûvészettörténész és
mûvésznagyságok szólalnak meg ben-
ne, akik szakavatottan gondolkodnak a

mai kor alkotásairól. Ãk is tükröt tar-
tanak nekünk egy olyan korról, amely-
ben a stílus-divatok mellett helyet kö-
vetelt magának az ihlettség, az ember
és a világmindenség ôseredetének har-
móniája is.

És ez utóbbit Sulyok Gabriella grafi-
kái jelenítik meg. Ahogy a soproni
könyvbemutatón maga is megfogalmaz-
ta: „természethívô vagyok”. Ez a termé-
szetes-természeti kép aztán megfürdô-
zik a sajátos sulyoki lélekben, s mire az
érzékeny-érzéki vonalak a papírra ke-
rülnek, már olyan érzésvilágot mutat-
nak, ami a nyugtalanságban is nyugal-
mat sugall, emellett szabad asszociáci-
ós kalandozásokra is alkalmat adnak. A
keleti bölcselet, a hit és az ôsi mítoszok
világának keveredése ez, Sulyok Gabri-
ella lelkén keresztül.

De nemcsak a soproni mûteremben
készült grafikákról esik szó a kötetben,
s nem csupán ez volt a téma a könyvbe-
mutatón sem, hanem a filmes etûd is,
Sulyok Gabriella budapesti munkái.
Talán éppen ezért volt meghatóan talá-
ló dr. S. Kárpáti György meglepetésvetí-
tése: egy rövidfilm, sajátos portré és
mûvészetbemutatás Sulyok Gabrielláról
– szó szerint mûveinek tükrében.

A három mûvészi mûfaj: a film és a
rajz, az ehhez kapcsolódó irodalom a be-
mutatót és a kötetet egyaránt jellemzi.

De a
bemuta-
tó akkor és
egy adott he-
lyen történt, in-
kább mondhat-
nánk: mûvészi délelôtt
volt. Impressziókat kapott a nagyérde-
mû, megismételhetetlenül. Ami a ke-
zünkben maradt, az a kötet, amelyet ha
fellapozunk, elénk tárul Sulyok Gabri-
ella világa, megnyílik a lelke, felrémlik
alakja. És sugározza az emberbe ültetett
ôsi harmóniát. Érdemes forgatni, bele-
lapozni – nemcsak kíváncsiságunk okán,
hanem keresve a teremtô erôt, az iste-
ni Békét.

Sulyok Gabriella Lélegzô látóhatár
címû kötetének kiadását többek között
Sopron városa, a Gyôr-Moson-Sopron
megyei Önkormányzat és a Rotary Club
Sopron is támogatta. Surbán

Lélegzô látóhatár

Soproni Füzetek 2007

• Január 11-én, pénteken 20
órakor: Utószilveszteri vi-
gasságok (az elmúlt év leg-
vidámabb jelenetei azok-
nak, akik lemaradtak az
elôszilveszteri buliról). 

• 12-én, szombaton 20 órakor:
Utószilveszteri vigasságok. 

• 18-án, pénteken 20 órakor:
Utószilveszteri vigasságok.

• 19-én, szombaton 20 órakor:
Utószilveszteri vigasságok. 

• 25-én, pénteken, 20 órakor:
Tündérmesék az ántivilág-
ból (a budapesti humor tör-
ténete). 

• 26-án, szombaton  20 óra-
kor: Tündérmesék az ánti-
világból. 

• Február 1-jén, pénteken és
2-án, szombaton 20 órakor:
Magyar furcsaftot tessék!

Jegyelôvétel: 
99/332-098, 99/335-266, 30/9722-
977 vagy a 30/2861-797 tele-
fonszámokon, e-mailben a 
civitas@sopronnet.hu címen,
illetve személyesen a Temp-
lom u. 16-ban vasárnap és
hétfô kivételével naponta dé-
lelôtt 10–12-ig, délután 17–19
óráig.

Egész évre való tartalmas
olvasnivalót jelent, egyben
a soproni mûvészeti, kultu-

rális élet megbízható és
átfogó keresztmetszetét

adja az évente megjelenô
Soproni Füzetek.

A kiadvány – amelynek a
bemutatóját immár hagyo-
mányosan a Várkerület Galé-
ria adventi tárlatán tartják –
csak nevében füzetek, mert a
300–400 oldalas antológia –
nem csak helyi folyóiratnak
számít, hiszen országos nevû
költôk – részint innen elszár-
mazottak, részint a várossal
szimpatizálók –  vannak jelen

a kiadványban. Az évek fo-
lyamán kialakult egy bizo-
nyos rovatrendszere a perio-
dikának. A kezdô fejezet a
Soproni Kaleidoszkóp, amely
villódzó képeivel Sopron kul-
turális vonatkozásairól ad
számot, részint az itt élô, ré-
szint a vendégként ide érke-
zô szemével. Versek, mûfor-
dítások, novellák, tanulmá-
nyok, dokumentumértékû
írások, kiállításmegnyitók
szerepelnek a lapban, és
mellettük minden évben le-
hetôséget ad a kiadvány a vá-
rosban élô képzômûvészek
festményeinek, szobrainak,
képeinek, érmeinek, fotói-
nak bemutatására is. ��

A Civitas Pinceszínház
januári elôadásai

ÖNARCKÉP (1968) TUS, PAPÍR 6,5x7 CM
FENT: „…AZ ARC ÚRNÃJÉT TEREMTETTEM NEKED…”

(RÉSZLET, 1993/1994), TUS, PAPÍR 50x70 CM



A nyugati egyház számára
a vízkereszt a karácsony

zárónapja, a farsang 
kezdete.

A vízkereszt, a római kato-
likus naptár szerint Epipha-
nia Domini, azaz az Úr meg-
jelenésének napja. Vízke-
resztkor nyilvánították ki
Jézus születését a pogány
népnek, azaz mindenki szá-
mára nyilvánvalóvá vált
Krisztus, Isten fia, a Megvál-
tó. A három napkeleti bölcs
– a három királyok – Gáspár,

Menyhért és Boldizsár a bet-
lehemi csillagot követve meg-
jelentek Jézus jászolánál, s
uralkodónak kijáró tisztelet-
tel hódoltak a kisded és édes-
anyja, Mária elôtt. A templo-
mokban az ünnep elôestéjén
tömjént és vizet szentelnek,
innen ered a magyar vízke-
reszt elnevezés. Vízkereszt-
kor a helybéli plébános meg-
látogatja híveit, megáldja a
ház népét és a jószágot, majd
az ajtók szemöldökfájára kré-
tával felírja a G–M–B betû-
ket és az évszámot. ��
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Megvalósul a balfiak
elképzelése, ugyanis a

nemzeti irodalmi-történel-
mi emlékhely kialakítása

valósággá válhat. A Holoka-
uszt Dokumentációs Köz-

pont uniós pályázati forrás-
ból és a soproni önkormány-

zat támogatásával, a
helyiek bevonásával szeret-

né megvalósítani a tervet.

– Amennyiben megvalósul
a tervünk, akkor jól példája
lesz annak, miképp lehet egy
„alulról” jövô kezdeménye-

zésbôl országos ügy, ha „felül-
rôl” is támogatják – mondot-
ta Huszár László, a balfi kul-
turális és közélet egyik jeles
képviselôje. – Korábban már
tárgyaltunk errôl Kocsis Já-
nossal, a részönkormányzat
vezetôjével is, de az igazi elô-
relépést az jelentette, hogy
felkarolta elképzelésünket
dr. Szita Szabolcs professzor. 

A balfi temetôdombon
1968-ban állítottak elôször
emléket Szerb Antalnak.
Több mint két éve azonban
ellopták a bronz relifet. Ma
már elhanyagolt állapotban
van a tömegsírban nyugvók

álmát ôrzô emlékmû is. A Ho-
lokauszt Dokumentációs Köz-
pont szeretne méltó emléket
állítani az itt és a közelben el-
hunytaknak, aki között a ma-
gyar irodalom olyan kiválósá-
gai voltak, mint Szerb Antal,
Sárközi György és Halász
Gábor. Dr. Szita Szabolcs pro-
fesszor az elképzelés részle-
teit a helyszínen egyeztette
dr. Simon István alpolgármes-
terrel, Kutas László szobrász-
mûvésszel, Winkler Barna
építésszel és Nagy Zsolt vá-
rosi fôkertésszel és Huszár
Lászlóval.

– Egy nemzeti irodalmi-

történelmi emlékhely kiala-
kítása a célunk – mondotta dr.
Szita Szabolcs, hiszen itt és a
környéken a munkatáborokba
hurcoltak közül közel kétszá-
zan lelték halálukat a máso-
dik világháború végóráiban.
– Kutas László szobrászmû-
vészt kértük fel az új Szerb
Antal-emlékmû megalkotásá-
ra, de rendbe kell hozni a tö-
megsírban nyugvók emlékmû-
vét, és bizony a környezetet
is rendezni, parkosítani kell.
A balfi mûvelôdési házban
pedig egy állandó kiállítás lét-
rehozásán gondolkodunk, és
szeretnénk azokról a helyiek-
rôl is megemlékezni, akik
akár életük kockáztatásával
is, de segítséget nyújtottak a
munkatáborokban sínylôdôk-
nek. A nemzeti emlékhelyet –
amely reményeink szerint ta-
vaszra, nyár elejére várható –
egy nemzetközi konferenciá-
val nyitjuk meg. 

– Az önkormányzat és a
balfi részönkormányzat a le-
hetôségeihez mérten segíti
és támogatja az elképzelések
megvalósítását – jelentette
ki Simon István alpolgármes-
ter. A létrehozandó emlék-
hely bekerül majd az okta-
tásba is, így a diákok megis-
merhetik, hogy mi is történt
Balfon és környékén 1945 
tavaszán. H. F.

Nemzeti emlékhely 

A vízkereszt

HORVÁTH IMRE VÁROSPLÉBÁNOS IS FELÍRTA A JELKÉPES BETÛKET ÉS AZ ÉVSZÁMOT.
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„Kevés alkalmasabb da-
rab van éppen a HÙSÉG
NAPJÁRA, mint a Vitéz
lélek. Azért gondolom így,
mert 2004. december 5-én
(népszavazás) olyan fájdalom
ért engem és sokunkat, hogy
úgy éreztem, ezt a nem is
tudom hány évig betiltott Ta-
mási Áron–írást meg kell ren-
deznem. A balladai lírájú da-

rabon lehet sírni és nevetni,
a székely humor hihetetle-
nül finom és mi ezt igyek-
szünk is megmutatni. Azt is
mondhatnám, ez a székely
Hamlet, melynek többféle ka-
raktere és egyúttal megiga-
zulása van, s ha mondaniva-
lóját nagyon egyszerûen
akarnám megfogalmazni, ak-
kor ezt úgy foglalnám össze, hogy jót s jól kell mindig cse-

lekedni. A fôszereplô Balla
Péter szavaival szólva: kicsi-
bôl, alázatosan és hittel kell
kezdenie egy személynek, egy
városnak, egy nemzetnek,
amikor nullára kerül. 

Tizenvalahány éve nem
játszottam Sopronban, félre-
értés ne essék, emiatt nincs
bennem semmiféle tüske,
csak úgy látszik, a saját por-
táján tényleg nem lehet pró-

féta az ember. Sokkal tarto-
zom én Sopronnak, nagyon
szeretem a várost és a kör-
nyéket – eddig nem kellet-
tem, most boldogan jöttem.”

Lejegyezte és fotózta: Pluzsik Tamás 

Vitéz 
lélek

Eperjes Károly rendezi és játssza egyik szerepét a hûség
napi díszelôadáson bemutatott Tamási Áron-darabnak. 

Aki másfél órát arra szán, hogy megnézze az elôadást,
olyan, már a címben megfogalmazott tiszta estét kap

ajándékba, mely saját kezûleg, a legjobb fehérítôvel is csak
nagyon nehezen produkálható…
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mit kíván az országnak 2008-ra?

Biztonságot, nyugalmat,
munkát, felemelkedést, jó
egészséget és jólétet a csalá-
doknak, a városnak és az or-
szágnak – mindezeket szívbôl
és ôszintén kívánom, és a
magam eszközeivel továbbra
is dolgozni fogok értük. Ez
közös munkánk lesz, és nem
könnyû, mert egyelôre egy

csôdbe és válságba hazudott
országgá váltunk. 

Amíg a hazugságra épített
hatalomvágy a jelenlegi kor-
mány mindeneknél elôbbre-
való érdeke, addig annak kö-
vetkezményei mindenkit egy-
formán sújtanak: további el-
lehetetlenülést, elszegénye-
dést és a szociális válság el-
hatalmasodását eredménye-
zik az egész országban. ,,Az
igazság szabaddá tesz” –

mondja János evangélista.
Ezzel az üzenettel kívánom,
hogy az igazságot szeretôk
annak érvényt tudjanak sze-
rezni. 

A magyar nemzet igazság-
és szabadságszeretô, ezért
bízom abban, hogy a törté-
nelmi felelôsséget és pilla-
natot felismerve el fogjuk
érni, hogy 2008-ban az igaz-
ság érvényesülhessen a haza
érdekében.��

A lap olvasóinak, a sop-
roni családoknak békés, nyu-
godt új esztendôt és jó egész-

séget kívánok a magam és az
MSZP soproni szervezete ne-
vében. A vállalkozásoknak
pedig egy sikeres és ered-
ményes üzleti évet. A tör-
vényalkotás és a politika
szempontjából a 2008-as év
sem lesz könnyû, de bízom
abban, hogy Sopron szem-
pontjából mégis eredménye-
sebb lesz, mint az idei. Azt

kívánom, hogy a városveze-
tés végre hagyja abba azt az
elhibázott politikát, amely
az idei tevékenységét jelle-
mezte, hagyjon fel a pereske-
désekkel, a mások besározá-
sával. Ahogy a soproni polgá-
rok, én is szeretnék egy béké-
sebb esztendôt, és a tehetet-
lenkedés, látszatcselekvés,
felesleges szónoklatok he-
lyett valami eredményt – új
utakat, fejlôdést – látni a vá-

rosban. Ezért azt várom az
új esztendôtôl, hogy a város-
vezetés és dr. Fodor Tamás
végre nekilát a munkának és
értünk, a városért cseleke-
dik. Kívánom, hogy a sopro-
ni autósok mielôbb vehes-
sék birtokba a Petôfi téri
mélygarázst, hogy a belvá-
ros egy élhetôbb, szebb, ké-
nyelmesebb városrész lehes-
sen végre, ahogy a mi, szoci-
alisták terveztük. ��

Tudom, mindannyian tud-
juk, hogy 2008. nehéz, na-
gyon nehéz év lesz minden-
ki számára, én mégis bizako-
dó vagyok. Bizakodó, mert
hiszem, hogy közösen sike-
rül megálljt parancsolni
annak az esztelen politiká-
nak, amelynek következmé-
nyeként az idén is tovább
szegényedett az ország, ki-

bontakozott a szociális vál-
ság – a több-biztosítós rend-
szer emberek tíz és százezre-
it sodorhatja reménytelen
helyzetbe –, mélypontra ke-
rült a gazdaság. 

Hiszem, hogy érvényes és
eredményes lesz a vizitdíj-
ról, a kórházi napidíjról és a
tandíjról kiírt népszavazási
kezdeményezésünk. Sopro-

ni országgyûlési képviselô-
ként remélem, eredménye-
sek lesznek azok az erôfeszí-
tések, amelyeket az önkor-
mányzattal közösen tettem
és teszek az FC Sopron meg-
mentése érdekében.

A következô évben újabb
erôpróbák várnak ránk, de
ha lesz hitünk, erônk, akkor
megszépíthetjük, megköny-
nyíthetjük életünket. Ebben
a reményben kívánok egy
boldogabb új esztendôt! ��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Firtl Mátyás (KDNP)

Kránitz László (MSZP)

Firtl Mátyás, Sopron és térsége or-
szággyûlési képviselôje több, Sopron
érdekében fontosnak tartott módosító
indítványt nyújtott be a 2008. évi költ-
ségvetéshez. 

Így a költségvetési forrásokból tör-
ténô támogatása céljából a Fertôrá-
kos–Fertômegyes (Mörbisch), Harka–
Sopronnyék (Nikitsch), Ágfalva– Som-
falva (Schattendorf), Brennbergbá-

nya–Récény (Ritzing) településközi
utak helyreállítására, a soproni Tûz-
torony megerôsítésére, a soproni
Szent Mihály-templom felújítására és
az észak-nyugati gyûjtôút megépítésé-
re tartotta fontosnak költségvetési for-
rások biztosítását. 

Firtl Mátyás Ivanics Ferenc országy-
gyûlési képviselôvel közösen egy Vas-
függöny-áttörés Múzeum létrehozása

céljából beadott módosító indítványát
is leszavazta a szocialista-szabadde-
mokrata többség. – Az 1989-es Páneuró-
pai Piknik és határáttörés a megosz-
tott Európa megszüntetésében olyan
jelentôs, világszerte elismert szerepet
játszó eseménynek számít, amely bemu-
tatásának helyt adó, a soproni önkor-
mányzat és a Páneurópai Piknik ’89
Alapítvány által létesítendô közös mú-
zeum támogatását, különösképpen a
közelgô 20. évforduló kapcsán joggal
elvárható módon támogathatta volna
a kormánytöbbség. ��

Kormánypárti  „nem” 
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A magyar erdôkkel folytatott gazdál-
kodást felügyelô Állami Erdészeti Szol-
gálat is felismerte a változtatás igényét

és módosította tervezési és nyilvántar-
tási rendszerét, lehetôvé téve ezzel az
elmúlt évtizedekben nem alkalmazott
eljárások bevezetésére.

Alkalmazkodva az új társadalmi igé-
nyekhez a Tanulmányi Erdôgazdaság
Zrt. is él az új erdôkezelési lehetôségek-
kel. A Károly-magaslat alatt, közel 500
hektáros erdôtömbben, egy, a szaknyelv-
ben „átalakító üzemmódnak” nevezett
erdôkezelést valósít meg.

Ennek az a lényege, hogy a fák kiter-
melése csak kis csoportokban, a terüle-
ten szétszórtan történik, ami egy hosz-
szú távú erdôátalakítási folyamat elsô
lépése. A korábban alkalmazott vágásos
erdôgazdálkodás esetén a fákat több
hektáron közel egy idôben vágtuk ki
(tarvágás) és azt újítottuk fel. Az így lét-
rehozott erdô egyedei közel egykorúak
lettek.

Az új módszerrel – a természetes fo-
lyamatokra alapozva – egy olyan erdô
létrehozása a cél, amelyben a területen
szórtan, kis csoportokban minden korú
fa elôfordul. Mivel ez a megoldás új és
alkalmazásában nincs még gyakorla-
tunk, alkalmazását csak kísérleti jel-
leggel kezdjük el. A tapasztalatok meg-
szerzése után az eljárás szélesebb körû
elterjesztését tervezzük.

Kiss József TAEG ZRt. vezérigazgató-helyettes

Kísérlet az erdôben
Az utóbbi években Magyarországon is jelentôs szemléletváltozás történt az

erdôk szerepének megítélésében. A fatermelési cél mellett felerôsödött az erdô
környezetvédelmi és közjóléti szerepe. Az új elvárásoknak való megfelelés érde-

kében elôtérbe kerültek az erdô természetes folyamataira alapozó módszerek. 

M E G H Í V Ó
A Soproni Kálvin Kör, a KÉSZ Soproni

Szervezete és a Luther Szövetség

tisztelettel hívja 
Önt, barátait és ismerőseit a

MAGYAR
KULTÚRA NAPJA

soproni ünnepi estjére

2007. január 22-én, kedden 18 órakor
a NYME Közgazdaságtudományi Kar

Aulájába (Sopron, Erzsébet u. 9.).

Ünnepi előadást tart:

CSOÓRI SÁNDOR 
Közreműködik

A FIDELISSIMA VEGYESKAR,
ARANY JÁNOS vezetésével.



– A hírek szerint nem volt
sima az igazgatónak – néhány
évvel a nyugdíj elôtt – újabb
idôszakra megôriznie a pozíci-
óját…

– Mivel az igazgatói megbi-
zatásom idén lejárt, a köz-
tisztviselôk jogállásáról szóló
törvény értelmében a szak-
tárca minisztere meghosszab-
bíthatta a kinevezést vagy
megpályáztatta azt.  A Fertô-
Hanság Nemzeti Park igaz-
gatói státuszát meghirdette,
és négy pályázó közül végül
hat esztendôre ismét engem
nevezett ki igazgatónak. Nyil-
ván a döntésben szerepet ját-
szott az, hogy alapító igazga-
tója voltam a nemzeti park-
nak, és az én vezetésem alatt
nyerte el a világörökségi stá-
tuszt is a terület.

– A nemzeti park mûködik,
egyre több területet állítanak
vissza az ökológiai egyensúly
fenntartásának megfelelôen
hajdanvolt állapotába. Ebben
a helyzetben egyáltalán érde-
mes tervekrôl beszélni?

– Továbblépésre, fejlôdés-
re mindig szükség van. Ezért
folyamatosan kell terveznünk
is. Annál is inkább, mert je-
lenleg két nagy egységbôl te-
vôdik össze a Fertô-Hanság

Nemzeti Park területe: vasi
és Gyôr-Moson-Sopron me-
gyei részbôl. Sólyom László
köztársasági elnök, miután
végiglátogatta az ország nem-
zeti parkjait, sürgette a szak-
minisztert, hogy állítsa visz-
sza az ôrségi területek önál-
ló igazgatóságát. Úgy tûnik,
Fodor Gábor 2008 áprilisa
után ismét igazgatót nevez ki
az akkorra újból önálló Ôrsé-
gi Nemzeti Park élére. De
addig nekünk kell foglalkoz-
ni ezzel a vasi résszel, éppen
ezért mi készítjük elô az Ôr-
ségi Nemzeti Park látogató-
központi projektjét, ROP (Re-
gionális Operatív Program)-
pályázatból. A miniszter hat-
hatós közremûködésével
2008-ban a magyar természet-
védelem 80 természetvédel-
mi ôri státusszal bôvül. Az
elôzô idôszakban az Ôrség-
ben nagyfokú elbocsátás volt,
ezért ebbôl a keretbôl ott fog-
juk a természetvédelmi ôrök
létszámát növelni. A Gyôr-
Moson-Sopron megyei részen
a nemzeti park „elkészült”,

így nem kell óriási fejleszté-
sekben gondolkodni, inkább
a meglévô vagyont kell oko-
san mûködtetni. Pályázatok-
ból kívánjuk felújítani e terü-
leten a sarródi László-majort,
valamint a Kapuvár-Öntés-
majori Hanság Élôvilága Mú-
zeumot. Folytatjuk a hansági
vizes élôhelyek rekonstrukci-
óját a KEOP- (Környezeti
Energia Operatív Program)
pályázatokon keresztül. Ez
az osli Hany Király-tó terüle-
tén mintegy 1000 hektár víz-
felületet fog jelenteni. Sze-
retnénk rekonstruálni a sop-
ronkôhidai egykori halasta-
vakat, amelyek ismét a Fertô
tó biológiai szûrôi lesznek,
lehetôvé téve, hogy a Rák-
patak vize tisztábban ömöl-
jön bele a tóba. Rekonstruál-
juk majd a Hidegség és Fer-
tôhomok határában elterülô
lápréteket is. Az elôbb emlí-
tett területeket korábban a
mezôgazdaság térnyerése ér-
dekében lecsapolták, illetô-
leg hagyták kiszáradni. A
most felsorolt feladatok ré-
szei annak a sornak, amely-
ben a terület természeti egy-
ségét állítjuk vissza, terület-
rôl területre haladva, aho-
gyan eddig is tettük.

– Lehet-e a turisztikán és a
látogatóközponti ismertetésen

túl más módon is a világörök-
ségi jelentôséget megmutat-
ni az embereknek?

– A nemzeti park világ-
örökségi lényegét szeretnénk
összefoglalni egy új szakmai
periodikában, amelyet ne-
vezhetnénk Kócsagvári Fü-
zeteknek is. Ebben a kis pél-
dányszámban megjelenteten-
dô füzetben szeretnénk fel-
dolgozni és tematikusan be-
mutatni a Fertô-Hanság tér-
ségének tájtörténetét. Vár-
ható témáink: a Hanság le-
csapolása – az ’50-60-as évek
KISZ-táborai; a vidék hajda-
ni erdô- és vadgazdálkodása;
az uradalmak gazdálkodása;
a nádgazdálkodás, vízgazdál-

kodás története a Hanságban
és a Fertôn, illetôleg a határ-
sáv kialakításának tájra gya-
korolt hatása. Hiszem, hogy
ezzel nemcsak a szakma e te-
rületre jellemzô történetét,
hanem a helyek történetét is
dokumentálhatjuk. F. G. 

ÚJABB HAT ÉVIG BIZTOS KEZEKBEN A FERTÔ-HANSÁG NEMZETI PARK

A világ elôtt is felelôsséggel
Újabb hat évig dr. Kárpáti László a Fertô-Hanság Nemzeti

Park vezetôje. A tárca által kiírt pályázatra négyen jelent-
keztek. Közülük választva dr. Kárpáti László alapító igazgató

gondjaira bízta Fodor Gábor miniszter az egyre gyarapodó
világörökségi területet. Ez a kinevezés adta az apropóját

annak, hogy a régi-új igazgatóval a nemzeti park fejleszté-
sérôl, jövôjérôl beszélgessünk.

Névjegy: dr. Kárpáti László

– 1990. december 4-én ne-
vezték ki a Nyugat-Dunán-
túli Természetvédelmi Igaz-
gatóság igazgatójának

– 1991. A Fertô Tavi Nemze-
ti Park alapító igazgatója

– 1994. A Fertô-Hanság
Nemzeti Park igazgatója.

2008. január �� 27
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Keresztrejtvény

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

A megfejtéseket…



A sportág 
ôshazájában 
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Persze ezért a megtisztelô
meghívásért a közelmúltban
tennie is kellett ezt-azt a sop-
roni sportembernek – nem is
keveset. Demeter Zsoltot
ugyanis annak kapcsán hív-

ták meg a világbajnokságra,
mint Európában egyike a leg-
magasabb övfokozattal ren-
delkezô – negyedik dan – még
aktívan versenyzôknek…

A SMAFC versenyzôje a

világbajnokságon
mint versenyzô nem
állt rajthoz, ám végig-
kísérte a világbajnok-
ság eseményeit. Emel-

lett, ha már Japánban
járt, próbált megismer-

kedni a „mûhelytitkok-
kal” is, ugyanis a helyiek

jó néhány klubba is el-
kalauzolták. Mivel a

neves kyós a SMAFC-
nál a fiatalok, gyer-
mekek képzésébôl
is aktívan kiveszi
részét, érdeklôdve
figyelte, hogyan fog-
lalkoznak a gyere-

kekkel a klubokban. 
Japánban a ver-

senyzôk hatalmas sztá-
rok, óriási tisztelet veszi
körül ôket, s ez valóban
tisztelet, egészen más,
mint idehaza, ahol a

bulvársajtó elôszeretettel
vájkál a nevesebb sportem-
berek magénéletében. 

A nôi versenyt megnyerô
magyar hölgy, Szövetes Veroni-
ka például Japánban jóval
ismertebb s elismertebb,
mint idehaza. Ami magán a
versenyen feltûnt – bár nem
egyszer született eredmény

vitatható bírói döntés után –,
az a hihetetlen fegyelmezett-
ség volt, amellyel egy-egy ka-
ratés akár a számára kedve-
zôtlen döntést is tudomásul
vette. 

Botár László

Súlycsoport nélkül

Maga a világbajnokság az az
úgynevezett súlycsoport nél-
küli abszolút világbajnokság
volt, tehát elôfordult - nem is
ritkán -, hogy jókora súlykü-
lönbség volt a küzdô felek kö-
zött. Egy 70 kilós orosz fiú pél-
dául jó néhány mázsás ver-
senyzôtársát tanította móres-
re. A férfiaknál 128, a hölgyek-
nél 32 induló állt rajthoz. Ér-
dekes volt megfigyelni, hogy
– természetesen amellett,
hogy a hazai versenyzôk kap-
ták a legnagyobb buzdítást –,
amikor például európai küz-
dött hazai versenyzôvel, a
kontinensünkrôl érkezett ka-
ratést szinte az összes euró-
pai ország kyósai buzdították.
Oroszország pedig szinte egy
külön kontinenst képviselt a
vb-n. Demeter Zsolt a szurko-
lók között találkozott olyan
orosz úrral, aki korábban közel
egy évtizedig teljesített kato-
nai szolgálatot Miskolc köze-
lében. 

Jókora megtiszteltetés érte a közelmúltban Demeter
Zsoltot, a SMAFC kyokushin-karatés versenyzôjét: meghív-

ták a sportág ôshazájába, Japánba, a világbajnokságra.
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Horváth Zoltán (Hajas) és a
csapatkapitány, Benkô Ottó
(Cigány) harminc neghívót
kézbesített, s huszonöten meg
is jelentek. Akik nem tudtak
eljönni, igazoltan voltak tá-
vol. Az összejövetel egy szo-
morú perccel kezdôdött. A
megjelentek azon sporttár-
saikra emlékeztek néma fô-
hajtással, akik már nem le-
hettek közöttük. 

Rengeteg több évtizedes
nagy csata, vidám történet
került megint terítékre. Van

is mire emlékezniük, hiszen
annak idején még az NB III-
ban is öt-nyolcezer nézô elôtt
játszhattak. Akkor csere sem
volt. A SOTEX támadója,
Makk Géza az ellenfelek védô-
inek réme volt, nem egyszer
fogyatkozott meg a rivális
hátsó alakzatának létszáma
a vele való „találkozás” után.
Mosonmagyaróváron még
0–0-nál azonban ô húzta a rö-
videbbet, nem tudta folytat-
ni a játékot. El lehet képzel-
ni, „zrikálás” ürügyén mit ka-
pott társaitól. A SOTEX, kivá-
lása után, 4–0-ra nyert... 

A hatvanas évek elején a
szônyeggyár csapata meg-
szûnt, játékosai szinte „tes-
tületileg” igazoltak át a pa-
mutgyár együtteséhez, a Sop-
roni Textileshez. Könnyen
ment. A rossz nyelvek szerint
a szônyeggyári labdarúgók
átigazolási „tárgyalása” úgy

zajlott, hogy amikor a játéko-
sok bementek a klub vezetô-
ihez, az asztal egyik oldalán
az átigazolási lapjuk, a mási-
kon pedig a munkakönyvük
feküdt… Ezek után, amikor
a textiles vasárnap megnyert
meccse után a vezetôség kö-
zölte: a gyôztes csapat pamut-
gyárban dolgozó labdarúgó-
inak elég 10-re munkába
menniük. Ez három-négy já-

tékost érintett... Természete-
sen a soproni futball mai
helyzetérôl is szó esett a ta-
lálkozón. A régiek inkább saj-
nálták a mai játékosokat,
mintsem a nyelvüket köszö-
rülték volna a kiesô helyen
álló gárda labdarúgóin. 

A szinte kilátástalan hely-
zetet elôidézô vezetôséget vi-
szont szívesebben látnák
olasz földön... Botár

Megoldást keresnek
Sopron kisebbségi tulajdonosként, minden eszközzel az

FC Sopron körül kialakult helyzet megoldására törekszik. Dr.
Molnár Ágnes országgyûlési képviselô (Fidesz) és Abdai Géza
alpolgármester, mindent megtesznek a klub által képviselt
sportértékek megmentéséért. – Az önkormányzat, a jó gazda
szemléletét érvényesítendô, a 21 százalékarányos, kisebbsé-
gi tulajdonából adódó lehetséges minden eszközzel azon
dolgozik, hogy megôrizze azt az értéket, amit a sportklub
képvisel, ami minden soproni értéke – fejtette ki dr. Molnár

Ágnes, aki  a kialakult helyzet minél elôbbi megoldása ér-
dekében koordináló szerepet vállalt a kérdés megoldásában.
Mindenekelôtt egy pénzügyi, jogi és sportgazdasági helyzet-
értékelésre van szükség ahhoz, hogy az önkormányzat pon-
tosan meghatározhassa azokat a rövid távú és hosszú távú lé-
péseket. Ezért összefogásra szólított fel minden olyan erôt
– önkormányzati, országgyûlési képviselôket –, aki a helyi fut-
ballcsapat megmentése érdekében tenni tud. Abdai Géza al-
polgármester megköszönte azoknak a sportolóknak a hozzá-
állását, akik a lehetô legsportszerûbben viszonyultak a ki-
alakult helyzethez. A város a megoldást keresve folyamato-
san tárgyal a MLSZ-szel és minden érintettel. ��

Visszaszámlálás

Pár éve megy a visszaszámlá-
lás az öregfiúk - inkább ne-
vezzük ôket örökifjaknak - kö-
rében. 2009-ben lesz a SOTEX
alapításának 100 éves jubile-
uma, s ezen alkalomból egy
óriási partit szeretnének ren-
dezni a volt SOTEX-kultúrház-
ban, a mai GYIK-ban. 

Az örökifjak

Akik újra remekül érezték magukat együtt: Makk Géza, Benkô
Ottó, Soproni József, Szabó László, Poór I. Béla, Zergényi Gyôzô,
Völgyes Alfréd, Nagy József, Deák József, Cser László, Horváth
Zoltán, Dorwekinger József, Samu Lajos, Pupp Endre, Pintér Jó-
zsef, Pálfi Ferenc, Poór II. Béla, Szalay Gergely, Gnám Ferenc, Men-
tes Pál, Kocsis Imre, Jambrits Ferenc, Szukits Gyula és az akkori te-
kézôk közül meghívott vendégként Göltl János.

AZ IDÔS FUTBALLISTÁK SAJNÁLJÁK A MAI SOPRON JÁTÉKOSAIT 

Újra együtt a „régi csibészek”
Mint minden év végén,

idén is összejöttek a volt
SOTEX futballistái. A ma

70–80 éves egykori sporto-
lók évi rendes nosztaligaest-

je rendre remek hangulat-
ban zajlik.
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A közönség, a szurkolók
gyôzelmeket várnak a csapat-
tól annak ellenére, hogy a ka-
liber-játékosok eltávoztak a
hûség városából. Jómagam
két emlékezetes siker felele-
venítésével szeretném segíte-
ni ezt az új folyamatot, mely-
nek végén, remélem, tovább-
ra is elsô osztályú gárdának
tapsolhatnak a soproni fut-
ballszeretô sportbarátok a
Káposztás utcai stadionban.

2005-ben többek között két
ragyogó sikert értek el a sop-
roni labdarúgók. Májusban
Székesfehérváron a Magyar
Kupa döntôjében a Pintér 
Attila irányította soproniak

5–1-re gyôzték le a Ferencvá-
rost, úgy, hogy a gólokon Hor-
váth András, Bárányos, Tóth
Misi és Balaskó osztoztak. A
népszerû és azóta Paksra iga-
zolt Balaskó Iván kétszer is
megzörgette a budapesti
zöld-fehérek hálóját. A sopro-
ni labdarúgás ezen legna-
gyobb sikerét olyan ünnep-
lés követte a hûség városának
Fô terén, mely csak az NB I-
es nôi kosárlabdacsapat baj-
noki címet elnyerô mérkôzé-
seit követte.

A második hatalmas sikert
az újpesti stadionban vívták
ki a mieink, amikor is Bárá-
nyos és Tóth Misi két-két ta-

lálatával a televí-
zió közönsége sze-
meláttára 4–1-re
diadalmaskod-
tak a Káposz-
tás utcaiak,
a nagymúl-
tú UTE el-
lenében. Saj-
nos ezért a sop-
roni sike-
rért nemes
b o s s z ú t
állt az újpesti gárda, amikor
is 2007 ôszén 4–0-ra elpáhol-
ták a Megyeri úton a rendkí-
vül megfogyatkozott soproni
vendégcsapatot.

Azóta a balszerencse, no
meg az FC Sopron meggyen-
gülése nagymértékben hoz-
zájárult a mostani, a 15. he-
lyezés „eléréséhez”. Több
mint 50 éve járok Sopronban
labdarúgó mérkôzésekre. Az
általam látott összecsapások

k é p e
vegyes.

Gyôzel -
mek és
v e r e s é -
gek válto-
g a t t á k
egymást.

M o s t
viszont
arra ké-
rem Önö-
ket, szur-
kolókat, hogy csak a szépre
emlékezzenek! 

Tegyenek meg mindent
azért, hogy 2008 tavaszán tar-
talmában megújuló elsôosz-
tályú összecsapásokat láthas-
sanak városunk sportszeretô
drukkerei, kedvezô benyo-
másokkal távozzanak a Ká-
posztás utcai arénából a vá-
ros vendégei. Weisz Ferenc

Kell egy CSAPAT!

A SZURKOLÓK RÉGI VÁGYA, HOGY KOMOLYAN
„KÉZENFOGJÁK” A CSAPATOT…

Sopron NB I-es labdarúgócsapata rettenetes helyzetbe
került. Az olasz vezetés alá került együttes jelenleg a

táblázat 15. helyén tanyázik. A hamarosan kezdôdô
tavaszi fordulók elôtt mindent el kell követniük a piros-

fehéreknek, hogy megôrizhessék NB I-es tagságukat.
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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: Mária-oszlop, nyertese: Kozák Józsefné (Sopron, Gyi-
róti út). Nyereményét, az önkormányzat könyvajándékát átveheti a Kisalföld Mé-
diaközpontban (Frankenburg u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

Közérdekû telefonszámok

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

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

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

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

UNOKÁINK IS LÁTNI FOGJÁK…
Lám, mire lehet jutni esztendôk kitartó, elszánt és rossz ízlés által
vezérelt átalakításaival. Vagyis miként lehet apránként eltün-
tetni egy-egy darabot abból a harmóniából, eleganciából, ami-
vel az ikerház tervezôje anno megajándékozta az utcát. A két-
féle falszínezést, a primitív vezetékezéseket meg az ablakkere-
tek színeltérését hagyjuk, egyiket sem lenne nagy varázslat el-
tüntetni. A levert vakolatkeret is megújulhat. A bal oldali eme-
leti ablak eltérése a párjától még csak slamposság, nyegleség.
Az egységes tetôsík két különbözôvé barkácsolása már durvább.
A tetôre biggyesztett kutyaólak látványa pedig egyszerûen két-
ségbeejtô. Tervezték és engedélyezték napjainkban. (–só–)
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