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A Don-kanyarban hôsi ha-
lált halt magyar katonákra
emlékeztek a tragikus ese-
mény évfordulóján Sopron-
ban, a Deák téri II. világhábo-
rús emlékmûnél. 1943. janu-
ár 12-én kezdôdött a Don fo-
lyónál a szovjet támadás a 2.
magyar hadsereg arcvonalán.
A védelemnek résztvevôi,

tragikus-véres szenvedôi vol-
tak a 7. könnyû hadosztály
szervezetében a soproni 4.
gyalogezred és a VII. tábori
tüzérosztály zászlóaljai. A
megemlékezésen – a sopro-
ni közönséggel együtt – a
város vezetôi is elhelyezték a
tisztelet koszorúit, és mécsest
gyújtottak az emlékmûnél. ��

Hôsökre 
emlékeztek

Sopront dr. Brummer Krisz-
tián, a polgármesteri iroda ve-
zetôje képviselte. A magyar
zene- és énekszó melletti be-
szélgetéseken kiderült, hogy a
jelenleginél még szorosabb-
ra kívánják az ausztriai ma-
gyarok fûzni az anyaországgal

– különösen a volt megyeszék-
helyükkel (ahogy ôk mondták:
„a fôvárosunkkal”, Sopronnal)
– a kapcsolatot. 

Ennek a következô lépése
a Soproni Német Kulturális
Egyesület rendezvényén való
megjelenésük lesz. ��

Magyar találkozó
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KKuullttúúrraa..
KKeevvééss  oollyyaann  sszzaavvuunnkk  vvaann,,  mmeellyynneekk  oollyy  ssookksszzíínnûû  éérr--

tteellmmeezzééssee  lleennnnee  lleehheettssééggeess,,  mmiinntt  eennnneekk::  aa  mmûûvvéésszzeetteekk  ssookk--
sszzíínnûûssééggééttôôll  aa  nnaappii  éélleettüünnkk  mmiinnôôssééggéétt  bbeeffoollyyáássoollóó  sszzoo--
kkáássaaiinnkkiigg..  

KKuullttúúrráánnkkrróóll,,  vvaaggyy  éépppp  aannnnaakk  hhiiáánnyyáárróóll  áárruullkkooddiikk
aazz  iiss,,  aahhooggyy  ddoollggoozzuunnkk,,  eesszzüünnkk,,  bbáánnuunnkk  ggyyeerreekküünnkkkkeell,,
aa  ttôôllüünnkk  ggyyeennggéébbbbeekkkkeell..  TTuuddjjuukk--ee  mméégg  ééllvveezznnii  aazz  éélleett
„„ééddeess  kköönnnnyyûûssééggeeiitt””,,  vvaaggyy  kkoonnookkuull,,  öösssszzeesszzoorrííttootttt  sszzáájj--
jjaall  mmeeggkkeesseerreeddvvee  kküüzzddüünnkk  aa  sszzeerriinnttüünnkk  nneekküünnkk  jjáárróó
jjuusssséérrtt..      

AA  mmaaggaammffaajjttaa  kkuullttuurráálliiss  „„sszzaakkmmuunnkkááss””  ggyyaakkrraann  ffee--
sszzeennggvvee  sszzeemmbbeessüüll  aa  mmoorráálliiss  nnoorrmmáákkaatt,,  aa  jjóó  íízzllééss  sszzaabbáá--
llyyaaiitt  ffeellrrúúggóókkkkaall..  KKöörrnnyyeezzeettüünnkk  mmiinnôôssééggéénneekk  rroommlláássáá--
éérrtt  ppeerrsszzee  ookkoollhhaattjjuukk  aa  mmaaggyyaarr  kkuullttuurráálliiss  éélleett  sszzáámmooss
aannoommáálliiáájjáátt,,  ddee  eellsszzaakkaaddvvaa  aa  ppéénnzzüüggyyii  nneehhéézzssééggeekk  ttaagg--
llaalláássááttóóll,,  eellôôbbbb  vvaaggyy  uuttóóbbbb  eell  kkeellll  hhooggyy  jjuussssuunnkk  aaddddiigg  aa
ffeelliissmmeerrééssiigg  iiss,,  hhooggyy  mmaagguunnkk  sseemm  vvaaggyyuunnkk  mmiinnddiigg  aa
hheellyyzzeett  mmaaggaassllaattáánn..  

JJöövvôôkkééppüünnkk  bbiizzoonnyyttaallaann,,  oollyykkoorr  sséérrttôôddöötttteenn  hhaaggyyjjuukk
mmaagguunnkkaatt  aa  kköörrüüllmméénnyyeekk  áállttaall  ssooddrróóddnnii..  AA  mmaaggyyaarr  kkuull--
ttúúrraa  nnaappjjaa  jjóó  aallkkaalloomm  lleehheett  aarrrraa,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  éérriinntteetttt,,
ppoolliittiikkuuss,,  sszzaakkmmaabbeellii  ééss  vvaallaammeennnnyyii,,  mmaaggáátt  aa  kkuullttúú--
rráánnkkhhoozz  kkööttôô  eemmbbeerr  vvééggiiggggoonnddoolljjaa::  mmiillyyeenn  vviilláággbbaann  sszzee--
rreettnnee  ééllnnii,,  mmiillyyeett  kkíívváánn  ggyyeerrmmeekkeeiinneekk..    

AAbbbbaann,,  hhooggyy  aazz  éélleettüünnkk  mmiinnôôssééggee  jjoobbbbáá  vváálljjoonn,, ssookkaatt
sseeggíítthheettnneekk  ppeerrsszzee  aa  mmûûvvéésszzeetteekk,,  aa  ttuuddoommáánnyy,,  aazz  iisskkoo--
llaa,,  aazz  oollyyaann  iinnttéézzmméénnyyeekk,,  mmiinntt  aa  mmúúzzeeuummookk,,  aa  kköönnyyvv--
ttáárraakk..  EEzzeekk  ppééllddáátt,,  mmiinnôôssééggeett,,  kkiittöörrééssii  ssttrraattééggiiáátt  mmuuttaatt--
nnaakk,,  áámm  eezz  mmaaggáábbaann  kkeevvééss..  

„„AAkkáárr  eeggyy  hhaalloomm  hhaassííttootttt  ffaa,, hheevveerr  eeggyymmáássoonn  aa  vviilláágg””
––  íírrttaa  JJóózzsseeff  AAttttiillaa,,  sszzaavvaaiivvaall    eeggyymmáássrraa  uuttaallttssáágguunnkkrraa,,
aa  ddoollggookk  eeggyymmáásstt  mmeegghhaattáárroozzóó  vvoollttáárraa  uuttaallvvaa..  ÍÍggyy  vvaann
eezz  aa  kkuullttúúrraa  üüggyyéébbeenn  iiss::  aa  sszzûûkkeenn  vveetttt,,  nnaaggyybbeettûûss    kkuull--
ttuurráálliiss  éélleett  kkeerreetteeiitt  aa  mmiinnddeennnnaappjjaaiinnkk  kkuullttúúrráájjaa  bbeeffoo--
llyyáássoolljjaa..    

ÁÁmm  aa  kkuullttúúrraa  vviisssszzaa  iiss  hhaatt  aa  mmiinnddeennnnaappjjaaiinnkk  mmiinnôô--
ssééggéérree..  KKuullttúúrráánnkk  eerrôô::  bbeeccssüülljjüükk  mmeegg,,  ss  ttáámmooggaassssuukk,,
hhooggyy  jjoobbbb  lleeggyyeenn  aazz  éélleettüünnkk  mmiinnôôssééggee..    

BIRCHER ERZSÉBET

mmúúzzeeuummiiggaazzggaattóó

Az ausztriai Felsôpulyán (Oberpullendorf) rendezett
magyar bálon adtak egymásnak jókedvû találkozót az

ausztriai magyarok kulturális egyesületének tagjai. 

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Lánya, unokája és déd-
unokája örült együtt a kitûnô
szellemi frissességnek örven-
dô Anna néni századik szüle-
tésnapján, akik szerint az el-
múlt harminc esztendôben
az ünnepelt szinte semmit
sem változott. 

Anna néni elmondta,
egész életében sokat dolgo-
zott, a háztartást rendezte,
gondozta a kertet és nevelte
az állatokat. 

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester további jó egészséget
és még sok boldogságot kí-
vánt az ünnepeltnek, aki
maga segített az ünnepi torta
felszeletelésében. ��

Elhunyt
Selmeczi
Roland

Elhunyt Selmeczi Roland
színmûvész. A  38 éves szí-
nész halálos autóbalesetet
szenvedett. A tehetséges és
sikeres mûvészt nemcsak a
szakma, Sopron is gyászolja. 

Sokan emlékezhetnek ala-
kításaira, hiszen 2003-tól
2007-ig vezetô színésze volt
a soproni teátrumnak, és va-
lamennyi színházi elisme-
rést elnyerte. ��

A kommunista diktatúrák
áldozataira a soproni Szent
Mihály-temetô falánál talál-
ható emléktáblánál mécses-
gyújtással és koszorúzással
emlékezik a város február 25-
én 18 órakor. A megemléke-
zést követôen ökumenikus
áhitat lesz a Szent Mihály-
templomban. Az Országgyû-
lés 2000. június 13-án elfoga-
dott határozata értelmében
minden év február 25-én tart-
ják a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapját. 1947.
február 25-én Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt fô-
titkárát a megszálló szovjet
katonai hatóságok jogtalanul
letartóztatták, és a Szovjet-
unióba hurcolták, ahol nyolc
évet töltött fogságban. ��

A helyi védelmi bizottság a közlekedési ka-
tasztrófahelyzet megelôzése érdekében ha-
tározatot hozott a soproni Petôfi tér közfor-
galom számára történô megnyitásáról. Ezzel
együtt Sopron zavartalan közlekedésének
biztosítása, illetve a közlekedés összeomlá-
sából eredô katasztrófahelyzet megelôzése
érdekében elrendelték a Petôfi tér útszaka-
szának közforgalom számára történô meg-
nyitását. Megtörtént tehát a tér közútháló-
zatba történô visszakapcsolása.

A határozat meghozatalát a Sopronban
folyó határidôs beruházások, a belváros köz-
úti forgalmának teljes átszervezése tették
indokolttá, amely következtében a lakosság
biztonságos ellátása, a betegszállítás, a men-
tési és katasztrófavédelmi feladatok ellátá-
sa veszélybe kerülhetett volna a Petôfi tér for-

galomba helyezése nélkül. A Petôfi tér köz-
forgalom elôli elzárása az ott folyó építkezés
jelenlegi szakaszában okafogyottá vált, ezért
azt a közforgalomnak átadták. B. T. É.

Petôfi tér: szabad a pálya

A hosszú élet titka, hogy sokat kell dolgozni – vallja a
100 éves Henye Gézáné Anna néni, akit dr. Fodor Tamás

polgármester köszöntött születésnapja alkalmából. 

Anna néni 100 éve

Áldozatok

FOTÓ: MAGASI

FOTÓ: PLUZSIK
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I.Sopron,Várkerület 110–112.sz.
lakóházak mögötti 151 m2 beépí-
tetlen terület értékesítésére
Induló ár: bruttó 3.020.000 Ft
Az árverés idŒpontja: 2008. február 18-
án 14.00 óra.
Az ingatlan megtekinthetŒ:2008.febru-
ár 12-én 13.00 órakor.

II.Sopron,Újteleki u.16.sz. alat-
ti 598 m2 lakóház, udvar 732/
1000-ed tulajdoni hányadának
értékesítésére
Induló ár: bruttó 10.398.000 Ft
Az ingatlan megtekinthetŒ 2008. feb-
ruár 12-én 14.00 órakor.

III.Sopron-Brennbergbánya,Bor-
bála telepi 4424 m2 beépítetlen
terület értékesítésére
Induló ár: bruttó: 15.926.400 Ft
Az ingatlan megtekinthetŒ 2008. feb-
ruár 12-én 10.00 órakor.

IV.Sopron,Rákóczi F.u.9.sz.alat-
ti 82 m2 raktár és 79 m2 pince ér-
tékesítésére
Induló ár: bruttó 6.200.000 Ft
Az ingatlan megtekinthetŒ 2008. feb-
ruár 12-én 15.00 órakor.

Sopron Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

hirdet a tulaj-
donában álló

Árverések helye: polgármesteri hivatal,
Sopron, FŒ tér 1. városgazdálkodási osztály irodája.

A részvétel feltételeirŒl szóló tájékoztató, illetve bŒvebb információ 
a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályán,

Sopron, FŒ tér 1.Tel.: 99/515-135.

licittárgyalást

A Sopron–Fertôd kistérség 
turizmusfejlesztéséért

Javaslatok
a város-
szépítésrôl

A Soproni Városszépítô
Egyesület ez évben is ver-
senyt hirdet az elôzô évben
megvalósult, építészeti, vá-
rosképi szempontból kiemel-
kedô épületek között a dr.
Winkler Oszkár emléktábla
elnyeréséért. A megmérette-
tésen részt vehet az elmúlt
év során mûszakilag átadott,
de legkésôbb ez év február
végéig használatba vett, arra
érdemesnek ítélt épület. Ja-
vaslatot az épület pontos
megnevezésével 2008. márci-
us 15-ig bárki tehet a Sopro-
ni Városszépítô Egyesület,
Sopron Új u. 4. címén postai
úton, vagy személyesen a fél-
fogadási idôben, szerdánként
9.00 és 11.00 óra között –
mondta el dr. Józan Tibor, az
egyesület elnöke. ��

A közelmúltban ünnepel-
te 90. születésnapját dr.

Nikolics Károlyné dr. Hartai
Mária, akit otthonában dr.

Fodor Tamás köszöntött. 

Mica néni – ahogyan isme-
rôsei szólítják – Trencsén szü-
letett, vegyész doktorként
végzett és 29 évig volt gyógy-
szertárvezetô a Magyar utcá-
ban, ahol még nyugdíjasként
további 15 évet dolgozott.
Férje, dr. Nikolics Károly
élete során a legrangosabb
városi díjak mindegyikét
megkapta: a szakmai Király
Jenô-díjat, a Pro Urbe díjat,
és Sopron díszpolgárává is
választották. A férj munkája,
sikere és elismerései mögött
támogató hátteret, családi

nyugalmat biztosítva Mica
néni állt. Három gyermeket
neveltek fel; leányuk gyógy-
szerész, a két fiú, akik közül
az egyik épületgépész, a
másik pedig biológus, Bécs-
ben, illetve Amerikában él. ��

Mica nénit 
köszöntötték

Megkezdôdött a Sopron–Fertôd turisztikai mikro-
térség felkészülése a TDM-rendszerre. A terület

lehatárolása után elsôként az érintett önkormány-
zatok, turisztikai vállalkozók és civil

szervezetek képviselôi tájékozódtak
az új típusú szervezôdés formájáról,

céljáról, a vendégforgalomra
gyakorolt hatásáról.

A TDM, azaz a turizmus
desztináció menedzsment al-
kalmazásával megfelelô irány
adható a turizmusfejlesztés-
nek, növekedhet a térségi be-
vétel és a térségbe érkezô tu-
risták száma. A rendezvény
védnöke, dr. Simon István al-

polgármester volt, aki hang-
súlyozta, hogy elsôsorban tér-
ségben érdemes gondolkodni
a turizmusban. 

Jelentôs történelmi múlt-
tal és rengeteg természeti ér-
tékkel rendelkezik a város és
környéke, így az itt mûködô

turisztikai vállalkozások, non-
profit szervezetek és önkor-
mányzatok közös érdeke egy
térségi turisztikai együttmû-
ködés kidolgozása. Az elôa-
dók a TDM rendszer sajátos-
ságait, elônyeit és a létreho-
zás lépéseit ismertették. ��

FOTÓ: PLUZSIK

FOTÓ: B. T. É.
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A soproni önkormányzat
mintegy 70 millió forinttal

segíti a távfûtéses lakásban
élô soproniakat a távfûtés

alapdíjának csökkentésével.

Az alapdíj csökkenése
mellett az infláció mértékét
sem hárítják át a távfûtéses
lakásban élô 18.000 lakóra,
ami havi szinten 1.300 forint
összegû támogatást jelent. Így
összesen 13,3 százalékos be-
vételrôl mond le az önkor-
mányzat. Teszi mindezt azért,
hogy a kormány rossz ener-
giapolitikájának következté-
ben az egyre növekvô távfûté-
si díjak növekedésének terhe-

it a maga lehetôségei szerint
csökkentse. Teszi ezt annak
ellenére, hogy a Gyurcsány-
kormány tovább folytatja az
önkormányzatok eladósítá-
sát, miközben mélyülô szoci-
ális válság van – mondta el
Rádonyi László frakcióvezetô
a Soproni Közéletnek, utal-
va a január 7-i rendkívüli köz-
gyûlésen hozott döntésre. Rá-
donyi László hozzátette: a Fi-
desz–KDNP-frakció ugyanak-
kor szomorúnak tartja, hogy a
szocialista politikusok nem
tudnak együtt örülni a sopro-
niakkal, ugyanis a közgyûlé-
sen ritkán látott vehemenci-
ával támadták az alapdíj
csökkentésének mértékét, ho-

lott az ô ciklusukban az alap-
díj csökkentésének kérdése
fel sem merült, sôt, annak
mértékét növelték. 

– Bízunk benne, hogy leg-
alább az alapdíjról szóló vi-
tában tapasztalt lendülettel

fognak fellépni kormányuk
rossz energiapolitikája ellen,
és elérik, hogy a gáz árának
növekedését a szolgáltatók
ne hárítsák át a soproniakra
– fogalmazott a Fidesz–KDNP
frakcióvezetôje. B. T. É. 

Sopron fontosnak tartja a szociális alapú fûtéstámogatás
biztosítását is. Az önkormányzat még 2006-ban döntött a fû-
téstámogatási rendszer elindításáról, melyet minden szoci-
álisan rászoruló soproni igénybe vehet függetlenül attól,
hogy milyen energiahordozóval fûti a lakását. Az önkor-
mányzat 2007-ben megduplázta a fûtéstámogatásra rendel-

kezésre álló költségkeretet, amelyen felül minden szociáli-
san rászorult kérvényezôt támogatott. Idén a keretösszeg
nôtt, és annak további növelésének lehetôségét is vizsgálják.
2007-ben a tervezett 38 millió forintos összeghatárt az önkor-
mányzat tovább emelte, így a közel 1500 igénylônek több
mint 46 millió forintos fûtéstámogatást nyújtott – mondta el
Abdai Géza alpolgármester a Soproni Közéletnek. – 2008-
ban – az elfogadott 70 millió forinton túl– szintén nagy hang-
súlyt fektet a városvezetés a szociális alapú fûtéstámogatás
biztosítására is. ��

A soproni önkormányzat
Fidesz–KDNP-frakciójának
képviselôi közül mindazok,
akiknek körzetében távfûté-
ses lakások vannak, közös le-
velet írnak az energiabeszál-
lító cégeknek. Ezt Balogh Judit
és Varga Szabolcs képviselôk
jelentették be. A képviselôk
azt kérik a Dalkia és az E.ON
vezetésétôl, hogy a kormány
gázáremelésének pluszköltsé-
gét ne hárítsák tovább a lako-
sokra. Kérik, hogy a távhôszol-
gáltatók felé ne emeljék az
energiahordozó árát. – Bízunk
benne, hogy a nyereségorien-
tált cégek önmérsékletet ta-
núsítanak a díjtételek megál-
lapításakor, és segítségükkel

elérhetjük, hogy ne növeked-
jenek tovább az emberek ter-
hei – fogalmazott Balogh Judit.
Varga Szabolcs kifejtette:
annak ellenére, hogy Gyur-
csány Ferenc korábban ígére-
tet tett arra, nem fog emelked-
ni a gáz ára, 2006 nyarán mégis
drasztikus mértékû, 30 száza-
lékos árnövekedés volt, amit
2007-ben újabbak követtek. –
2008-ban három emelést ter-
vez a kormány. A rossz ener-
giapolitikával közvetlenül a
kisfogyasztókat sújtja a kor-
mány, amely nem hallgatja
meg a távfûtéses lakásban élô-
ket, ezért mi egyenesen az
energiabeszállítókhoz fordu-
lunk. ��

Fûtéstámogatás

Hetvenmilliós segítség

A szolgáltatókhoz fordulnak
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Február 1-jén nyílt meg a soproni
vasútállomáson a négycsillagos Hotel
Sopron által üzemeltetett büfé. A biszt-
ró az étterem és a presszó felújítási
munkálatainak befejezéséig a látvány-

pékség helyén várja az utazóközönséget.
A GYSEV Zrt. a bisztró mellett ételau-
tomatát helyez el az állomáson. A vas-
úttársaság azért újítja fel az állomáson
az étteremet és a bisztrót, hogy modern,

kulturált környezetben fogadhassa és
szolgálhassa ki utasait, vendégeit. Mind
az étteremre, mind a presszóra alapos
felújítás vár. A munkálatokat már az
idén megkezdik. A tervek szerint az ét-
terem helyén az utazóközönségnek ön-
kiszolgáló étterem, valamint a dolgo-
zóknak üzemi étkezde áll majd rendel-
kezésre. ��

A régióban élôk utazási
szokásai alapján új vonatot

indított Sopron és Szombat-
hely között a GYSEV Zrt. 

A járat minden nap 17.40-
kor indul a soproni vasútál-
lomásról. A vasúttársaság az
új járattal segíteni szeretné
elsôsorban a munkából haza-

igyekvôket. A Bécsújhelyrôl
(Wiener Neustadt) 16.37 óra-
kor, Sopronból 17.40 órakor
induló EURegio vonat Kóp-
háza, Nagycenk, Pereszteg,

Sopronkövesd, Lövô, Újkér,
Tormásliget, Bük, Acsád, Sál-
köveskút-Vassurány megál-
lóhelyeken áll meg – lehetô-
vé téve a gyors hazajutást. ��

Közel fél évszázada
dolgozik a tûzoltásban, 

a tûzmegelôzésben, 
a tûzvédelmi szabályzatok

kidolgozásában a soproni
Lajtai József. 

A nyugalmazott tûzoltópa-
rancsnok, aki 1980–1991-ig ve-
zette a tûzoltóságot, ma is
igen aktív. Manapság magán-
személyként tevékenykedik
tûzvédelmi szaktanácsadó-
ként. Egyik jelentôs munkája,
hogy a tízlakásosnál nagyobb
és kétemeletesnél magasabb
épületekre összeállította a la-

kóházi tûzvédelmi szabályza-
tot. Az egykori tûzoltópa-
rancsnok a soproni közélet-
ben is részt vesz. Tagja a helyi
választási bizottságnak is. 

Lajtai József számára az el-
múlt év igazán bôvelkedett
elismerésekben. Hetvenedik
születésnapja alkalmából a
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság vezetôje, Peszten-
lehrer Lajos dísztálat adott át.
Ezt megelôzôen  a Gazdaság
és Tudomány Házában Laj-
tai Józsefet a gépipari tudo-
mányos egyesület küldöttgyû-
lésén tiszteletbeli taggá vá-
lasztották. P. H. L.

Büfé a GYSEV-állomáson

Elismerés a nyugdíjas tûzoltónak

Új vonat Szombathelyre

FOTÓ: MAGASI

FOTÓ: MAGASI
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BUTOR JÓZSEFNÉ

Butor Józsefné „Sopron Kiváló Peda-
gógusa” lett. Butor Józsefné 31 évet
töltött el eddig a pedagógusi pályán:
1978-tól 1991-ig a soproni AFIT Válla-
lat óvodájának vezetôhelyettese, majd
a Hermann Alice Óvoda óvónôje, 2004
szeptemberétôl napjainkig vezetôhe-
lyettese. Pályája során több tisztséget

is betöltött, volt óvodavezetô-helyettes, munkaközösség-ve-
zetô. Munkáját mindig a felkészültség és a nagyfokú igé-
nyesség jellemzi. A keze alá került gyermekek rajonganak
érte, csoportjában talán a személyes varázsának is köszön-
hetôen mindig magas a beiratkozási létszám. Fáradhatatlan
tagja a nevelôtestületnek, minden kollégájával közvetlen
és jó a kapcsolata. Ötleteivel támogatja és segíti az egyéni
kezdeményezéseket. Felkarolja a fiatal pedagóguskollégá-
kat, és szakmai tapasztalatával segíti át ôket a pályakezdés
nehéz évein. Nemcsak a kicsiket neveli, oktatja, hanem vál-
lalja óvó- és szociálpedagógus fôiskolai hallgatók szakmai
képzését is. A szülôkkel különleges kapcsolatot ápol. Tö-
rekszik az új módszerek megismerésére, különös gonddal fog-
lalkozik a hátrányos helyzetû, illetve a sajátos nevelést
igénylô gyermekek felzárkóztatásával. ��

JÄCKEL GUSZTÁV

Jäckel Gusztáv, a Sopron Sportjáért
díj  tulajdonosa. Jäckel Gusztáv a Pol-
gármesteri Hivatal Sportfelügyeleti
Csoport Természetbarát Szakbizottság
elnöke. Nemcsak hódolója ennek a kü-
lönleges sportágnak, amelyet nem a
„sikercentrikus” gondolkodás jelle-
mez. A fizikai erônlét megtartása, az
ember és a természet harmóniájának

felfedezése, a korhoz nem kötött aktív élet iránti vágy moti-
válja. Jäckel Gusztáv fiatal kora óta szervezi is Sopron ter-
mészetjáróinak tevékenységét. Mindez 1957-ben kezdôdött,
amikor belépett a szervezett természetjárók közé, majd
rövid, de annál aktívabb idôszak után beválasztották az ak-
kori szövetség vezetésébe. Mûködése alatt nemcsak a sopro-
ni szakosztályok száma nôtt, hanem a résztvevôk köre is.
1992-ben ôt választották meg a Soproni Természetbarát Szak-
bizottság elnökévé. Az azóta eltelt idôszakban kiemelt figyel-
met fordított az iskolai természetjáró csoportok kialakításá-
ra, az utánpótlás nevelésére. Aktívan részt vesz a Soproni-
hegység turistaútjainak kijelölésében, fejlesztésében. A
helyi természetjáró találkozók közül kiemelkedik az általa
elindított nemzetközi túranap, amelyet a Nemzetközi Termé-
szetjáró Szövetség (IVV) is felvett  – immár másfél évtizede
– az európai programsorozatba! ��

KOCH PÉTER

Koch Péter tevezômérnök a Civitas
Fidelissima díj tulajdonosa. A terve-
zômérnök Sopronban és Sopron tér-
ségében a települési infrastruktúra
rendszerek gazdája. Fô szakmai terü-
lete a víziközmû-rendszerek fejleszté-
se. Ebben fejtett ki elismerésre méltó,
magas szintû tevékenységet. Saját mér-
nöki irodájának vezetô tervezôje, a
mélyépítés-tervezési és közmûterve-

zési „szakma” meghatározó mérnöke. Több évtizedes pálya-
futásában számtalan víziközmû-rendszer megtervezése kö-
tôdik nevéhez. Ezek közül kiemelkednek Sopron, valamint
a Sopron környéki települések településszerkezeti és szabá-
lyozási terveinek általa készített szakági munkarészei, vala-
mint a víziközmû-rendszerek fejlesztését szolgáló tanul-
mánytervei. A díj átadásakor elhangzott méltatás szerint
ezen munkákban „tükrözôdik legjobban felelôsségteljes
gondolkodása és a mérnöki hivatás iránti elkötelezettsége”. ��

SZÉKELY CSABA

Székely Csaba „Sopron Ki-
váló Pedagógusa” díjban ré-
szesült a hûség napján.

Székely Csaba igazgatóhe-
lyettes, tanár. Az iskolához,
munkahelyéhez való hûségét
mutatja az is, hogy a Testne-
velési Fôiskola elvégzése
után, 1968 óta a közel negy-
venéves tanári pályafutását
a Fáy András Közgazdasági
Szakközépiskolában töltötte,
testnevelô tanárként. Peda-

gógusként és emberként is szívvel-lélekkel végezte munká-
ját, mindig a legtöbbet akarta nyújtani tanítványainak. 

Feladatának tekintette, hogy az iskolában a tömegsport
keretén belül a diákokkal egy életre szólóan megszerettes-
se a testedzést. Székely Csaba 1991-ben az iskola igazgató-
helyettese lett, így a sok idôt, energiát igénylô testnevelés
mellett irányítási, döntéshozatali feladatokkal is meg kel-
lett birkóznia. 2000-ben, amikor két szakközépiskola jog-
utódjaként létrejött a Fáy András Gazdasági Szakközépis-
kola, és ezzel a tanulók és tanárok száma közel kétszeresé-
re növekedett, a szakképzési vertikum is természetes módon
kiszélesedett, Székely Csaba az általános igazgatóhelyette-
si feladatot kapta meg. 

Munkájának igazi elismerése a diákok szeretete taná-
ruk és iskolájuk iránt és helytállásuk a választott szakmá-
jukban, családi és tágabb közösségi életükben. ��

Munkájukkal 
Sopront szolgálják

Korábbi lapszámunkban bemutattuk dr. Ádám Antalt,
Sopron „legfiatalabb” díszpolgárát és Michael Töltlt, 

elszármazott honfitársunkat, aki a soproni szellemiség
továbbéltetéséért Pro Urbe díjban részesült. 

Most folytatjuk a tiszteletre méltó elismertek sorát.
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!Szavazni csak személyesen, a választópolgár la-
kóhelyén vagy (igazolással) a bejelentett tartózko-
dási helyén lehet.

!A választói névjegyzék 2008. február 20-tól,
2008. február 27-ig tekinthetô meg a polgár-
mesteri hivatalban.

!Az értesítôt a választópolgárok 2008. február
22-ig kapják meg. Az értesítô tartalmazza a sza-
vazás helyét és idejét, továbbá a szavazással
kapcsolatos egyéb tudnivalókat. (Az értesítôt ôriz-
zék meg!)

!A névjegyzékbe való felvétel, illetve az abból tör-
tént törlés vagy kihagyás miatt 2008. február 20-
tól február 27-én 16.00 óráig lehet kifogás-
sal élni a lakóhely szerint illetékes jegyzônél. Ennek
elutasítása esetén bírósághoz lehet fordulni. 

!A módosított névjegyzék 2008. március 7-én
16 óráig tekinthetô meg a polgármesteri hiva-
talban.

!Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
2008. március 7-én 16.00 óráig, ajánlott le-
vélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008.
március 4-ig megérkezzen a jegyzôhöz.

!Igazolással szavazni csak a Széchenyi Ist-
ván Gimnáziumban (Sopron, Templom u.
26.) lévô 1. számú szavazókörben lehet.

!Az 1-es és 2-es számú szavazókör új he-
lyen, a Széchenyi István Gimnáziumban (Sopron,
Templom u. 26.) található.

!Mozgó urnát a választópolgár csak írásban
kérhet a helyi választási iroda vezetôjétôl, vagy a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.

!Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hi-
vatalban mûködô választási irodához lehet for-
dulni (tel.: 99/515-151).

! A Köztársasági Elnök az országos ügydöntô népszavazást 2008. március 9-re (vasárnap) tûzte ki.

Sopron már
több szavazáson 
bizonyított

Sopron már
több szavazáson 
bizonyított

A Fidesz és a KDNP által
kezdeményezett szociális
népszavazás megteremti
annak lehetôségét, hogy

az emberek kinyilvánítsák
a véleményüket a Gyur-

csány-kormány politikájá-
ról és a társadalom meg-

szabaduljon a vizitdíj, a
kórházi napidíj és a tandíj

terheitôl. 

– A népszavazáson az em-
berek nyilvánvalóvá tehetik
a változásra irányuló politi-
kai akaratukat, így a nép meg-
szabadulhat attól a kormány-
tól, amely bevallottan hazug
ígéretekre építette 2006-os
kampányát, és a többség aka-
ratával kifejezetten ellensze-
gülve, sorozatosan a gazda-
ságot és a társadalmat sújtó
intézkedésekrôl dönt – hang-
zott el azon a fórumon, ame-
lyet a szociális népszavazás
kampányának vezetôje, Tar-
lós István tartott Sopronban.
Székyné dr. Sztrémi Melinda,
Salgótarján polgármestere
(Fidesz), a Polgári Szociális
Bázis alapító tagja és Rogán
Antal is elkísérte Sopronba
Tarlós Istvánt, akik szintén
amellett érveltek, hogy küz-
deni kell az apátia ellen, min-
denki menjen el szavazni, s
az emberek visszakaphassák

a jövôbe vetett reményt és
hitet. 

Tarlós István felidézte:
volt már Sopronban népsza-
vazás, ennek köszönhetjük,
hogy országunk egyik leg-
szebb városa hazánk részét
képezi, és az itteni emberek
megmaradhattak magyarnak.
Élesen kritizálta a kormány
elsô kampányhirdetéseit: „a
kormány úgyis a helyén
marad” – ezt üzenik a válasz-
tóknak, miután többszörösen
és brutálisan becsapták ôket.
Érzéketlenek és tökéletesen
kiszolgálják a pénzvilágot,
úgy, hogy közben sanyargat-
ják a lakosságot. Igazi bolse-
vik propaganda, amivel azo-
kat az embereket tévesztik
meg újból, akik nincsenek
abban a helyzetben, hogy az
állításaik igazságtartalmát
ellenôrizzék – mondta a poli-
tikus. A szocialisták a NATO

ügyében még helyeselték a
népszavazás intézményét.
Akkor elég okosak voltunk
egy népszavazáshoz, most vi-
szont hülyék vagyunk ahhoz,
hogy megkérdezzenek ben-

nünket, amikor a saját min-
dennapjainkról, a megélheté-
sünkrôl, az egészségünkrôl,
a gyermekeink jövôjérôl van
szó? – tette fel a kérdést Tar-
lós István. B. T. É. 

„Piros lapot a kormánynak!”

Firtl Mátyás, a rendezvény házigazdája kiemelte: a soproniak a
2006-os választásokon is tudták, hogyan kell szavazni. „Mi, sop-
roniak jól döntöttünk, ennek ellenére isszuk annak levét, hogy az
ország többsége elhitte a szocialisták kampányígéreteit. A nép-
szavazáson felmutathatjuk a kormánynak a piros lapot és azt is be-
bizonyíthatjuk, hogy a nemzetet nem lehet szembehazudni, mert
egységesen és összefogással ki tudunk állni érdekeink mellett. Az
államfôi vétó után ismét a Parlament elé kerülô, egészségbizto-
sítási privatizációról szóló törvény szavazásakor árgus szemmel fog-
juk figyelni a kormánypárti képviselôket, hogy tényleg a válasz-
tóik, az emberek érdekeit képviselik-e.”
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Csoóri Sándor – aki ifj. Fa-
sang Árpáddal együtt a ma-
gyar kultúra napja egyik szü-
lôatyja – több mint négyszáz
fôs hallgatósága elôtti elôa-
dásán a Himnuszban megje-
lenô nemzeti sorskérdések,
a mai magyar valósághoz
való viszonyuk (és viszo-
nyunk) helyzetelemzése so-
rán rámutatott azokra az in-
goványos alapokra is, ame-
lyek a mai magyar demokrá-
cia eredendô bûneit a kezde-
tektôl magukban hordozták.
Az író a KÉSZ, a Kálvin Kör
és a Luther Szövetség meghí-
vottjaként tartott elôadást
Sopronban.

– Két különleges titka,
egyben üzenete is van Köl-
csey Himnuszának. „Meg-
bûnhôdte már e nép/A múl-
tat s jövendôt!” Bûnhôdni
csak az elkövetett bûnökért
lehet. A protestáns Kölcsey
pedig kétszer is leírja eze-
ket a logikán túli sorokat. A
történelmi tapasztalat ezút-
tal legyôzte a dogmát, legyôz-
te a XVI–XVII. századi val-
lásháborúk szilajságát, s a
Himnusz azért lehetett min-
den magyar Himnusza.

„S, ah, szabadság nem
virúl/ A holtak vérébôl…” – a
Mohács utáni történelmünk
legtragikusabb két sora a
másik olyan titka a költe-
ménynek, amelyrôl a lelkünk
legmélyén hallgatni szok-
tunk. Más népeknél az áldo-
zat, a vértanúság szabadsá-
got szül. A mi történelmünk-
ben – Mohácstól az ’56-os for-
radalomig – egyetlenegyszer
sem történt meg ez az átvál-
tozás. A magyar kultúra
napja, a Himnusz megszüle-
tésének napja, egyúttal a ma-

gyar történelem napja is.
Nemcsak jelképesen, hanem
valóságosan. Illyés Gyula
megrázó paradoxona szerint:
„jó nemzeti költészetük rossz
sorsú nemzeteknek van”.

– Ez volt a mi helyzetünk is
századokon át. Sajnos az utol-
só évtizedekben fölborult ez
a drámai egyensúly. Elhitet-
ték velünk, hogy az újságok,
a televíziók, a rádiók, az új
demokratikus intézmények
átveszik az irodalom szere-
pét, hogy megbízhatóbban
tudják irányítani a társada-
lom bonyolult mozgásrend-
szerét. Még az írók között is
akadtak olyan jóhiszemûek,
akik elhitték, hogy kimúlnak
életünkbôl az emberiség
nagy játékai, a mûvészetek. 

– A jóslat egyik fele már-
már kezd megvalósulni: az
ember szellemi élete zsugoro-

dik össze. Még soha ennyi ta-
nult ember nem élt a földön,
mint ma, és ennek ellenére
sosem volt annyira tehetet-
len, szédelgô, vak, buta, be-
csapható az ember, mint mos-
tanában. Joggal hiszik azt,
hogy amit a televíziókban lát-
nak, az igaz is. De az igazságot
nem lehet úgy látni, mint egy
kétpupú tevét a sivatagban,
vagy egy tömegsírt Boszniá-
ban. Az igazságot meg kell te-
remteni, látatlanul is. Aki ezt
megteszi,  közelebb kerül a
valósághoz; a nagyvilágéhoz
és a magunkéhoz is. 

– Ha a szellemet, a kultú-
rát kitessékeljük az életünk-
bôl, gyengék, tehetetlenek és
idegenek leszünk a földön. A
kôkorszak, a jégkorszak, az
atomkorszak után jön a pan-
gás korszaka. Az összekevere-
dett dolgok korszaka. És

ebben a démoni zûrzavarban
miért ne lehetne hazudni és
vihogni is? Lehet is. Hazudik
az ország miniszterelnöke,
olyan kötéltáncot jár, mint
egy cirkusz artistája, s mire
megpróbál a talpára esni,
jeles írótársaim már ott tap-
solnak a páholyokban, hogy:
Kitûnô! Utolérhetetlen! 

– Az ünnep zajában én
csak azt mondhatom: ha egy
nemzet irodalma hanyatlik, a
nemzet, a nyelv, a gondolko-
dás tönkremegy. A romlás tü-
netei sajnos egyre riasztób-
bak. Ilyen körülmények kö-
zött a magyar kultúra napját
nem ünnepelhetjük nyugod-
tan. Az ország olyan válságos
helyzet elôtt áll, mint 1956-
ban. Miután fegyverekre nem
bízhatjuk magunkat, a fegy-
vert a lélek erejével kell föl-
cserélnünk. B. Tóth Éva

CSOÓRI SÁNDOR HELYZETELEMZÉSE A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

Az igazságot meg kell 
teremteni – látatlanul is

Megmaradása érdeké-
ben a nemzetnek lélekben,
belsô tartásban, jellemben 

egyaránt szüksége van az
irodalomra, a kultúrára. 

FOTÓ: MAGASI
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Évezredekkel ezelôtt a vad-
állatoknak meg kellett küzde-
niük természetes ellensége-
ikkel, a nagyobb és erôsebb
húsevôkkel, no és az ember-
rel. Civilizált világunkban
azonban beavatkozás és kont-
roll nélkül úgy elszaporodná-
nak, hogy komoly gazdasági
károkat okoznának. Az egyen-

súlyért ma hivatásos és sport-
vadászok felelnek szigorú sza-
bályok és tradíciók szerint. 

– A hivatásos, tanult va-
dászok és a hobbiként az
erdôt járó sportemberek ará-
nya körülbelül egy a húsz-
hoz. Míg az elôbbiek elsôsor-
ban vadgazdálkodók, vagyis
akkor lônek, ha a  vadállo-

mány érdeke megkívánja, az
utóbbiak – a fizetô vagy bér-
vadászok, illetve a társasá-
gok tagjai – a meghatározott
kereteken belül lôhetik ki az
állatot. Mindenkire vonatko-
zik azonban az az alapvetô
szabály, hogy a kártékony,
azaz dúvadat, sebzett vagy
beteg állatot kell elôször ki-

lôni – magyarázza Román Jó-
zsef, a TAEG Zrt. vadgazdál-
kodási igazgatója, a vadásza-
ti ágazat vezetôje. 

A laikus számára félelme-
tes téma a vadászat. Nem az
állat halála miatt, hanem a
töméntelen szabály, elôírás
és betartandó szokás okán.
Az elôírások védik a vadat, a
természetet és persze az em-
bert is, csak gyôzze az újdon-
sült vadász megtanulni.
Mikor, mivel, mennyit, ho-
gyan? – ezek a kérdések az
erdôben és a mezôn mind-
mind erôsen behatároltak,
pláne, ha puska van az ember
kezében. 

Román József több kötet-
nyi szakirodalommal a fejé-
ben és évtizedes tapasztala-
tával türelmesen magyaráz-
za, ki és hogyan válhat va-
dásszá. Elôször is vizsgát kell
tenni. Hogy szervezett formá-
ban vagy egyedül készül fel a
delikvens, az mindegy, csak
fújja kívülrôl és meggyôzô-
déssel a tudnivalókat. A szer-
vezett oktatás általában 8–10
hetes tanfolyamot jelent és
40–50 ezer forintba kerül. A
kijelölt hatóság elôtt tett vizs-
ga során persze újra a pénz-
tárcába kell nyúlni amellett,
hogy az elméleti és a gyakor-
lati feladatok során a vadgaz-
dálkodás elôírásaitól kezd-
ve a fegyvertartás szabályain
át sok mindenrôl kell számot
adni. Ha sikerül, ezzel jogo-
sítványt szerez a reménybeli
vadász a 14 ezer forintba ke-
rülô vadászjegy megváltásá-
ra. De csak most jön a nehe-
ze! Mert egyrészt kell egy
fegyver és ahhoz engedély,
ami további – jelentôs – költ-
séget jelent. Sörétes puskát
már 100 ezerért is lehet kap-
ni, de komolyabb eszközért
több millió forintot is kér-
nek. Ráadásul kell egy va-
dászterület. Jelentkezni le-
het egy-egy vadásztársaság-
hoz, amik a meghatározott te-
rületükön védik, gondozzák
és persze lövik is a vadállo-
mányt, de nem könnyû a
tagok közé kerülni. Ha van is

Kilövés után

Az élô vad a magyar állam tulajdona. Ha engedélyezett módon lelövésre került egy vad, akkor a tu-
lajdonjog és a vadhússal való rendelkezés lehetôsége a vadászatra jogosultra, azaz például az illeté-
kes vadásztársaságra száll át. Az állat rögtön kap egy vadazonosító jelet a lábára, természetesen köny-
velik az elejtését, a teste pedig a kijelölt vadbegyûjtô helyre, hûtôbe kerül. A vadfeldolgozás enge-
délyköteles, így az állat húsát csak az erre jogosítványt szerzett felhasználó dolgozhatja fel az elôírt
egészségügyi vizsgálatok után. A vadásznak is lehetôsége van a kizárólag saját fogyasztásra történô
vásárlásra - persze csak korlátozott mértékben -, ez esetben neki kell fizetnie az állat-egészségügyi
vizsgálatokat. 

A vadászat nem úri passzió. Sokkal több annál. Egyrészt megfontolt gazdasági 
tevékenység, másrészt komoly – és költséges – sport. Bár ellentmondásnak tûnhet, 

mégsem az: a vadász szereti a természetet és tiszteli a vadat. 

A VADÁSZOK TISZTELIK A TERMÉSZETET

Több mint úri passzió



Napjainkban a globális klímaváltozás kérdésköre a legtöbbet
tárgyalt környezettudományos probléma. A média szinte
minden nap hírt ad hômérséklet- és csapadékrekordok meg-
dôlésérôl, hurrikánok, árvizek, erdôtüzek pusztításáról. A „klí-
makatasztrófa” szókincsünk részévé vált. Ennek hatására a köz-
vélemény – mivel a globális átlagok változását közvetlenül
nem érzékeli – legyint, és inkább a napi problémák felé for-
dul. A XXI. század végére elôrejelzett változásokért senki nem
érez személyes felelôsséget, mondván: „azt már úgysem
érjük meg”. 

Sopronban, a NYME Környezet- és Földtudományi Intéze-
tében foglalkozunk az éghajlatváltozás helyi szinten várható
következményeinek kutatásával, melynek aktualitására a la-
kosság figyelmét is szeretnénk felhívni. Nem kap elegendô
hangsúlyt például, hogy a globális átlagok változásával együtt
a szélsôséges idôjárási események (aszályos periódusok, heves
esôzések) is gyakoribbá válnak. Elemzéseink szerint Magyar-
országon a XXI. század második felében minden második év
aszályos lehet. A szélsôségesen meleg és csapadékmentes
idôszakokhoz sokkal kevésbé vagyunk képesek alkalmazkod-
ni, mint az átlaghômérséklet változásához. A gyakori aszályok
hatására dombvidéki erdeinket is súlyos egészségkárosodás,
valamint a pusztulás veszélye fenyegeti, melynek jelei már most
láthatók. 

Tehetetlenek vagyunk? Pedig szemléletünkön, egyéni szo-
kásainkon változtatva, társadalmi összefogással és környezet-
tudatos politikával befolyásolhatjuk a klímaváltozás mértékét.

Gálos Borbála

felvétel és a feltételeknek is
megfelelünk, a társaság költ-
ségeihez a belépéskor jóté-
konyan hozzá kell járulnunk.
A tagság ára változó, a né-
hány százezertôl a több mil-
lió forintig is terjedhet. A
másik megoldás, ha nem sike-
rül vadásztársasági taggá
válni, az eseti, azaz a bérva-
dászat. Fizetni akkor is kell,
kérdés hol és mire szeretne
lôni az ember. És persze egy
magára valamit adó puskás
megfelelô ruházatban megy
az erdôbe, de ez már csak
hab a tortán…

– A vadászati hatóság által
meghatározott és jóváhagyott
éves tervek alapján lehet az
állatokat kilôni, kizárólag az
engedélyezett idôszakban, az
elôírt mennyiségben és mó-
don – magyarázza Román Jó-
zsef. Ráadásul mindenrôl
nyilvántartást kell vezetni. 

Az állatvédôk most felsza-
badultan sóhajthatnak: a va-
dászok tehát nem ölik halom-
ra az ôzikéket és cseppet sem
vérszomjasak. Az igazi vadász

szereti és tiszteli is a termé-
szetet és a vadat. Errôl szám-
talan tradíciójuk is bizony-
ságot ad. N. M.

Fakszni és hagyomány

A vadászok szótárából hiány-
zik a vadak szó, illetve azt leg-
feljebb a „vademberekre” al-
kalmazzák. Hogy mi ennek az
oka, a legtöbb vadász már
nem is tudja (mi sem tudtuk
kideríteni), de a tradicionális
oktatásban részesült vadászok
különös ismertetôje, amikor
rászólnak a laikusra és kijavít-
ják a többes számot egyes
számra. Román József szerint
ez is egy tradíció, egy azok
közül, amik lépésrôl lépésre
meghatározzák a vadászat 
rítusát. 

Amikor kifut az útra az ôz...

Elkerülhetetlen, hogy erdeink lakói civilizált világunkba téved-
nek, például autó elé szaladnak és balesetet, kárt okoznak. A ma-
gyar jogszabályok szerint a vadászat veszélyes üzem, ahogy a
jármûvezetés is az. Két veszélyes üzem „találkozásánál” pedig
mindkét fél viseli a saját kárát. (Persze ez csak akkor igaz, ha a sofôr
betartotta a közlekedési szabályokat, a vad pedig „önszántából”
rohant az útra.) Bár a törvény egyértelmûen fogalmaz, kiskapu min-
dig akad, ezért gyakran bíróság elé kerül a  vad által a gépjármû-
ben okozott kár megítélése. 

Klímaváltozás
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Azóta egyre bôvül, változik
a médiapiac – országosan és
helyi szinten egyaránt. Ma
Sopronban két rádió és két
televízió mûködik. Ãket fog-
juk most bemutatni. Kezdjük
a legöregebbel, a Sopron TV-
vel, folytassuk a korban má-
sodikkal, a Corvinus Rádió-
val, majd zárjuk a sort a leg-
ifjabbal, a Médiacentrum
Pulzus TV-jével és Nap Rá-
diójával…

KÁBELEKBÔL STÚDIÓ

Nem televíziónak indult,
bár az elektronikus média
privatizációja már akkortájt

elindult, de az fôként az or-
szágos csatornákra vonatko-
zott. A Hajnal & Hegyi Ká-
beltelevízió Építô Kkt. 1991-
ben alakult, s fôként a kábel-
televíziós rendszerek kiépíté-
sét és üzemeltetését vállal-
ta. Mûködését Sopron bán-
falvi területén, illetve a Sop-
ron környéki falvakban kezd-
te meg, ott épített saját ká-
beltévérendszereket saját be-
ruházásában és kivitelezés-
ében.

Folyamatosan bôvítették
a hálózatot Sopron közigaz-
gatási területén és azon kívül
is. Míg végre 1995-ben az igé-
nyek kielégítésére megala-

kult a cégen belül a H&H
Soproni Televízió. Még ez
évben megindult a mûsorsu-
gárzás a saját kábeltelevízi-
ós elosztó hálózaton. Két esz-
tendô múlva a négy önálló
soproni kábeltelevíziós rend-
szert kábelhálózattal össze-
kötötték, így létrejött az egy-
séges soproni kábeltévé-
rendszer. 

Ekkor már az egész város
nézhette a kereskedelmi pro-
filú, de több mint kilencven
százalékban közszolgálati
mûsort sugárzó adásokat.

1999-ben a cég eladta a ká-
beltelevíziós rendszereit a
Matávnak, és megvásárolta a
városban addig mûködô má-
sik televíziót, a Soproni Vá-
rosi Televíziót. Így ettôl kezd-
ve a város egyedüli helyi té-
véjeként, H & H Televízió
Sopron néven üzemelt.

2004-tôl a cég neve Hajnal
& Hajnal Kábeltelevízió Kkt.-
re változott, az adást pedig
azóta Sopron Televízió név
alatt sugározzák. Ott vannak
minden városi eseményen,
közvetítik a közgyûlésen tör-
ténteket, tematikus mûsoro-

kat készítenek, és stúdióbe-
szélgetésekben kapnak he-
lyet a város potentátjai, hogy
kifejtsék, ütköztessék véle-
ményüket. A maroknyi csa-
pat szívósan küzd a minden-
napi nehézségekkel, de lel-
kiismeretesen végzik a dol-
gukat: ki a mikrofon, ki a ka-
mera, ki a vágópult mögött.

Mivel – miként az igazgató,
Hajnal Sándor mondja –, a
város közvéleményének in-
formálását, szolgálatát tûz-
ték ki célul, a közszolgálati
mûsorrenden nem kívánnak
változtatni. Persze így kisebb
a reklámbevétel, ezért szá-
mítanak az önkormányzat tá-
mogatására. A színvonala-
sabb szolgáltatás anyagi hát-
terének megteremtéséért
küzdenek, s ameddig lehetô-
ségük van, végzik a dolgukat:
képben és hangban szolgál-
ják a soproniakat. 

SOPRONI SZÍVVEL

A RÉGIÓÉRT

„Corvinus Rádió – más,
mint a többi” – ezzel a szlo-
gennel indították útjára 2003-

Soproni hullámhosszon
Ki emlékszik már arra,

hogy valamikor a magyar
televízió egyetlen csatorná-

ja csak bizonyos idôszakok-
ban sugárzott? Aztán arra,

hogy késôbb már csak a
hétfô volt a mûsorszüneti

nap? Arra inkább emlékezik
a nagyérdemû, hogy a

rendszerváltozás körüli
médiaprivatizáció során

elôször az országos lapok
kerültek magánkézbe, majd

új, kereskedelmi rádiók és
televíziók születtek.

FOTÓK: MAGASI



ban a soproni székhelyû köz-
mûsor-szolgáltató rádiót,
amely mára a Kisalföld táj-
egység közkedvelt médiuma
lett. A Corvinus Rádiót Gyôr-
Moson-Sopron megyén kívül
Vas megye jelentôs részén,
Komárom és Veszprém me-
gye egyes részein, Burgen-
landban és a Csallóközben is
hallgatják. 

Mûsorának gerincét a hí-
rek és információk adják. Na-
ponta egész órakor monda-
nak friss híreket, természete-
sen országos és régiós kite-
kintéssel. Naponta két alka-
lommal hosszabban is össze-
foglalják a térségben történ-
teket, délután 4-kor pedig
közéleti magazinmûsorral tá-
jékoztatják a hallgatókat. A
heti eseményekre is vissza-
tekintenek hétvégenként. Ké-
szülnek itt kulturális, környe-
zetvédelmi, tudományos,
egészségügyi,  szociális és
vallási mûsorok, zenei maga-
zinok. Természetesen külön
mûsort kapnak a könnyû- és

külön a komolyzenei maga-
zinok. Objektivitásra és ki-
egyensúlyozottságra töreked-
nek, igényes tükröt tartva a
régióról. Értéket ôriznek és
értéket közvetítenek. A szí-
nes mûsorpaletta lehetôvé
teszi, hogy a 104,6 MHz-en
minden korosztály találjon
magának élvezhetô és csak
neki szóló mûsort. A fiatal
csapat, úgy harminc ifjú
hölgy és férfiember küzd a
megmaradásért, és valódi

elhivatottsággal dolgozik.
Ahogy Vigné Kovács Margit,

a rádió vezetôje fogalmaz:
mindenrôl tudunk, ami a tér-
ségben történik, ezért va-
gyunk olyan sikeresek. A Cor-
vinus Rádió szerepe a valódi
közösség- és demokráciafej-
lesztésben igazolódik. Hiszen
Sopronban és a térségben ez
az egyetlen közmûsor-szol-
gáltató rádió.

KERESKEDELMI MÉDIA

HÍREKKEL ÉS ZENÉVEL

A Soproni Média Központ
létrejöttével egy komplex in-
formációs központ alakult. A
Boronkay Gusztáv ügyvezetô
nevével fémjelzett vállalko-
zás célja, hogy Sopron és
vonzáskörzetének meghatá-
rozó szereplôjévé váljon.
Ennek érdekében a helyi
hírekre, eseményekre nyi-
tott közvéleményt napra-
kész, friss információk-

kal szolgálják ki. A Soproni
Média Központ részeként
mûködik a Magyar Televízió
soproni körzeti stúdiója, a
PULZUS info Televízió, a
Nap Rádió, valamint az egyes
médiumok híreit és esemé-
nyeit tükrözô hírportálok. 

A PULZUS info TV egy tel-
jesen új tematikára épülô
helyi televízió. Napi fél óra
friss hírmûsorral nyújt tájé-
kozódási lehetôséget a köz-
vélemény számára. 

Mivel napjaink tv-nézôjét
több ajánlattal is próbálják
„elcsábítani” a
konkurens
a d ó k ,
ezért a
P U L -
Z U S
TV biz-
tosítja
azt az
e g y e -
dülálló
lehetôsé-
g e t ,

hogy csak a nézôtôl függ,
mikor nézi meg a napi adást:
a mûsort minden félórában
megismétlik. A hírek mel-
lett az élvonalbeli labdarú-
gó- és nôi kosárlabda-mér-
kôzések teljes terjedelem-
ben kerülnek képernyôre,
hétvégenként pedig össze-
foglalót sugároznak a hét
legérdekesebb anyagaiból.
Mindemellett helyi informá-
ciókkal bôvített képújságot
is vetítenek.

A NAP Rádió a Sopron-
ban már jól ismert 94,1 MHz
hullámhosszon jelentkezô ke-
reskedelmi rádió szlogenje
szerint a zene, a sport és a
helyi információk rádiója. 

A gyakori helyi tudniva-
lók sugárzása mellett igen
népszerûek a napi és nagy
értékû játékok, melyek igen-
csak hozzájárultak a kiváló
hallgatottsági mutatókhoz. A
közvélemény-kutatás adatai
azt mutatják, hogy a zenei
összeállítást a fiatalabb és az
idôsebb korosztály egyaránt
kedveli és elfogadja.

Frang

2008. február �� 13
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Széchenyi-kártya II.
A Széchenyi-kártya

bevezetése óta 127 ezren
nyújtottak be igénylést,
mintegy 82 ezer kártyán

keresztül  415 milliárd forint
hitel lett kihelyezve a kis- és
középvállalkozások részére.

A kártya fejlesztése a meg-
jelenése óta  folyamatos, je-
lenleg is folynak a tárgyalá-
sok a korszerûsítésrôl. Vár-
hatóan az elkövetkezô két
évben megmarad az egyszá-
zalékos állami kamattámo-
gatás (ez 2008-tól megszûnt
volna), valamint a költségve-
tés fizeti a kártyához auto-

matikusan kapcsolódó Hitel-
garancia Zrt. által nyújtott
garanciadíj 50 százalékát.

A Széchenyi Kártya II. –
ami várhatóan 2008 elsô fél-
évében jelenik meg – néhány
ponton jelentôs könnyítést
hoz az elôzôhöz képest. A leg-
fontosabb talán az,  hogy  két-
éves futamidejû lesz (eddig
egyéves volt), várhatóan meg-
szûnik a negyedéves 20 száza-
lékos feltöltési kötelezettség
is. Jelentôsen csökkenés vár-
ható (50 százalékos)  a kár-
tyadíjban is. A negyedéves
kamat- és díjfizetési kötele-
zettség továbbra is fennma-
rad, valamint a hitelintézeti
törvény elôírja az  évenkén-
ti ügyfélminôsítést is. Az
igénylést változatlanul a ke-
reskedelmi és iparkamará-
ban kell elindítani. (Informá-
ció: Keresztény Richárd, tel.:
99/523-582) ��

A SOPRON MJV-I KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELÉRHETÔSÉGEI: 9400 Sopron, Deák tér 14. 
tel.: 99/523-570 • fax.: 99/523-572 • e-mail: svkik@t-online.hu • www.svkik.hu

„Szót kér a gazdaság”

MÉG NEM KÉSÔ JELENTKEZNI!

Felkészítés
mestervizsgára

A soproni kereskedelmi
kamara az elmúlt év végétôl
folyamatosan szervezi mes-
tervizsgára felkészítô tanfo-
lyamait  különbözô kézmû-
ves – fodrász, kozmetikus,
ács-állványozó, kômûves, szo-
bafestô és mázoló, tapétázó,
gázvezeték- és készüléksze-
relô, lakatos, szakács és  vil-
lanyszerelô – szakmákban.
Ezzel párhuzamosan szintén
szervezés alatt áll a mester-
levél megszerzéséhez szük-
séges vállalkozási és peda-

gógiai ismeretek részmester-
vizsgára felkészítô kurzus.
Mind a felkészítô tanfolya-
mok, mind pedig a vizsgák
Sopronban lesznek. 

A mestervizsgára jelent-
kezés feltételeit (szakmai
alapképzettség, legalább 5
év, illetve szakács szakmá-
ban 8 év szakmai gyakorlat)
teljesítô mesterjelöltek a
részvétel további feltételei-
rôl dr. Darázs Andor szakkép-
zési vezetônél érdeklôdhet-
nek (99/523-581). ��

Új kamarai belépôk
Számos nyugat-európai ország példája mutatja, hogy a

versenyképes gazdaság alapfeltétele egy jól mûködô ka-
marai szervezet. Magyarországon jelenleg a vállalkozások-
nak rengeteg kihívással kell szembenézniük, az eredményes
mûködés elérése számukra egyre nehezebb feladat. Kama-
ránk helyi, régiós és országos szinten végzi tevékenységét
a vállalkozások érdekeinek képviseletében, védelmében.

Szervezetünk gazdasági, politikai súlyát természetesen tag-
sága adja. Az elmúlt idôszakban a következô új belépô
cégek, vállalkozások erôsítették kamaránkat: BW 2005. Szál-
lodai Szolgáltató Kft., ifj Tauber László, Neuro-Sano Bt., NTZ
építôipari Bt., TOTÁL Kozmetikai Kft., DH Familia Bt.,
Czákler Kft., Empirica Kft., Multipart Kft., OTP Bank Nyrt.,
Webpole Informatikai Szaktanácsadó Bt., Central-Dent „S”
Kft., Schmausi 2007 Kft., Könyv-Kémtech Bt., Bella Építôi-
pari Bt., Burgenlandi Felnôttképzési Intézet Mke., 3N Stra-
tégiai Fejlesztô Kft., Kudo-Trade Kft., Lövô és Vidéke Ta-
karékszövetkezet, Bormarketing Mûhely Kht. ��
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– Míg tavaly a gyalogos jár-
ôrszolgálatot a létszámhiány
miatt nagyon nehéz volt ösz-
szeállítani, most az új év ele-
jére optimális rendôri jelen-
létet tudunk biztosítani a köz-
területeken – mondta Farkas
Gábor soproni rendôrkapi-
tány. – Az idén hosszabb szü-
net után ismét munkába tud-
tuk állítani a lakótelepi ren-
dôrjárôröket, ami megnyug-
tató lehet az ott élô soproni-
aknak.  Ugyanígy új emberek-
kel megerôsítettük valameny-
nyi osztályt, az igazgatásit, a
közrendvédelmit, a közleke-
désrendészetit is. A bûnügyi

osztály munkáját például ki-
lenc munkatárssal gyarapítot-
tuk, aminek kedvezô hatásait
elsôsorban a vagyon elleni
bûncselekmények felderíté-
sében tapasztalhatjuk. Ugyan-
akkor a már korábban szak-
mailag jól kiképzett határôrök
komoly segítséget nyújtanak
az embercsempészet és a köz-
okirat-hamisítási ügyek lelep-
lezésében is.

– Az együttmûködés a ha-
tárôrség és a rendôrség kö-
zött már a schengeni  egyez-
mény életbe léptetése elôtt is
jó volt, az összevonás után a
határrendészeti tevékenység

elôírásainak megfelelôen
rendszeres képzéseken vesz-
nek részt a kollégák – fejtet-
te ki a továbbiakban Farkas
Gábor. – Megalakult az új ha-
tárrendészeti és közbizton-
sági osztály is, amely az úgy-
nevezett mélységi ellenôrzé-
si feladatokat végzi el. Het-
vennyolc rendôr mintegy tíz
kilométeres mélységben el-
lenôrzi a rájuk bízott határ-
szakaszt. Feladatuk az ille-
gális bevándorlás kiszûrése,
az embercsempészet meg-
elôzése. Lövônél  egy új elle-
nôrzési pontot is kialakítot-
tunk, amely a Vas és Zala
megye felôl érkezô utazó bû-
nözôk megállítására, vissza-
tartására szolgál. Természe-
tesen a közös munka során
határôröktôl is tanulnak a
rendôrök, ám ez megfordít-
va is igaz, kriminalisztikai és
közlekedési ismeretek elsajá-
títása most a határôrök leg-
fontosabb feladata. 

A két testület összevonása
utáni elsô idôszakban ugyan-
akkor néhány kedvezôtlen
változásra is felfigyelhettek
a rendôrség vezetôi. Megle-
pô, hogy január elsô hetei-
ben növekedett az Ausztriá-
ból ittasan érkezô és lefülelt
személygépkocsi-vezetôk
száma. A magyar oldalon
pedig sokan bizonytalanok

abban a kérdésben, hogy a
személy igazolvánnyal még
nem rendelkezô gyermekek
milyen úti okmányokkal lép-
hetik át a határt. Utóbbi kér-
désre a válasz egyértelmû:
tizennégy év alatti állampol-
gárok minden esetben csak
érvényes útlevéllel utazhat-
nak külföldre, és csakis ezzel
igazolhatják személyazonos-
ságukat. Kuntz Zoltán

Érzékelhetôk 
az összevonás
eredményei

Érzékelhetôk 
az összevonás
eredményei

Információs rendszer

A korábbi határôrizet meg-
szûnése után még gyakrab-
ban és eredményesebben fel-
használható az úgynevezett
schengeni információs rend-
szer, amely immár az életbe
lépett jogszabályok segítsé-
gével kibôvíti a határon át-
nyúló megfigyelések eszköz-
tárát. A rendelkezésre álló ha-
talmas adatbázis pedig az el-
tûnt személyekrôl, körözött
tárgyakról, bûncselekmények
elkövetésekor felhasznált
bankjegyekrôl és okmányok-
ról ad fontos és naprakész in-
formációkat. Komoly elôreha-
ladás az is, hogy a két ország
rendôrsége saját határaikon
túl is tovább üldözheti - forró
nyomon - a bûnelkövetôket,
ami elfogásuk esélyeit növeli.

Javult a közbiztonság a Soproni Rendôrkapitányság
mûködési területén. Jól észrevehetô a közterületi bûncse-
lekmények számának visszaszorulása is, ami azzal magya-
rázható, hogy az elmúlt év végétôl áthelyezett határôrök-

kel csaknem megduplázódott a létszám.

FOTÓK: MAGASI
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Mégis ki volt
Valentin? Nehéz e
kérdésre válaszolni,

hiszen bármerre is kalan-
dozzunk e témát illetôen, a
legendák és valós történetek

sorával találkozunk. Bár személye
körül nem minden tisztázott, abban

biztosak lehetünk, hogy e történetek a
szeretetet, a kedvességet hangsúlyozzák.

Azt  a hôsi és romantikus szellemet,
amit személye azóta is megtestesít.

Valen-
tin II. Clau-

dius császársá-
ga idején élt. Az

uralkodó megtiltotta a fiatal
férfiaknak, hogy megnôsül-
jenek, gondolván, jó ka-
tonák válnak
a z o k -

ból, kiket nem nyom a család
terhe. Ennek szegült ellen ez
a romantikus pap, összead-
ván a párokat, melynek kö-
vetkezménye a tömlöcbe
vetés, kínzás és halál volt. Az

egyik legenda szerint
innen küldte üzeneteit halá-
láig barátainak: „Ne feledjé-
tek Valentint” és „Szeretlek
benneteket”. 

A másik történet már in-
kább a szerelemrôl szól. Meg-
gyógyítván imáival a börtön
parancsnokának leányát, ba-
rátság, s majdan plátói szere-
lem szövôdött közöttük. Halá-
la elôtt levelet írt a hölgynek,
melyet a „Te Valentinod” sor-
ral zárt. Az azóta született
számtalan történet bármelyi-
kének is higgyünk, egy biz-
tos, mindegyik Rómához kö-
tôdik. A pogány rómaiak sze-
relemünnepüket február 15-
én ünnepelték, tisztelegvén
egyben Romulus és Remus
elôtt is. A város dombjain

összegyûlvén a nôket pap-
jaik kecskebôrbôl ké-

szült szíjjal legyin-
tették meg, fokoz-

ván termé-
kenységü-

ket. Ahol
a ter-

mékenység,
ott a szerelem. E
napon a papok felírták a
város fiainak és leányainak
nevét, majd vázákba gyûjt-
vén azokat, egyesével kihúz-
ták, így összeboronálva a pá-
rokat. Ez az ünnepélyes páro-
sító játék lett elôfutára a mai
Valentin-napi szokásoknak.
Ebben nagymértékben segí-
tett Geratius pápa is, ki a
Római Birodalom bukása
után e pogány ünnepet egy
nappal korábbra, a szent ha-
lála napjára, február 14-re
tette. Elgondolása szerint egy
mártír szent ünnepén köny-
nyebb megszabadítani e szer-
tartást minden pogány jelle-
gétôl. 

Magyarországon 1990 óta
ünnepeljük Valentin napját.
Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a néphitben nem volt

korábban is jelen, bár sok-
kal inkább keresztény

Valentin-napi
szeretet-
ünnep

FOTÓ: MAGASI



jellege volt meghatározó. Bá-
lint legendája olvasható az
Érdy kódexben is. A néphit a
párválasztás sajátos módját
lelte Bálint napjában. Ná-
lunk úgy tartották, hogy e
napon választanak párt a ve-
rebek, s jönnek vissza a vad-
galambok. Bálint-napkor a
szegedi gazdák csíkot söpör-
tek gabonából és aszalt gyü-
mölcsökbôl az égi madarak-
nak. Balatongyörökön a gaz-
dák a szôlôtôkék négy sarkát
metszik meg ilyenkor, távol
tartandó a madarakat. 

Üdvözlettel: 
Mészáros Tibor 

Schnitta-díjas éttermi mester, Corso étterem

CSOKOLÁDÉS

MARCIPÁNNAL TÖLTÖTT

ALMA

Hozzávalók: 20 dkg marci-
pánmassza, 6 kocka csokolá-
dé, 6 alma, 1 dl rum, porcu-
kor. Öntethez: 10 dkg vaj, 2
evôkanál rum, 2 evôkanál
kakaó, 1 tábla étcsokoládé.

Elkészítés: a marcipánt ki-
nyújtjuk, majd lapokra vág-
juk. Beleteszünk egy-egy
kocka csokoládét, s golyókat
formálunk belôlük. Az alma
kalapját levágjuk, magházát
kivájjuk, és belehelyezzük a
golyókat. Egy tûzálló tálba
rakjuk a töltött almákat, meg-
öntözzük rummal, és 200
fokos sütôben készre sütjük.
A csokoládét vízgôz felett
megolvasztjuk. Egy edényben

felmelegítjük a vajat, hozzá-
adjuk a kakaóport és a felol-
vasztott csokoládét, majd fel-
forraljuk. Az így kapott csoko-
ládéöntetet tányérra öntjük,
megszórjuk apróra vágott
mentával, valamint ôrölt
borssal, ráhelyezzük a meg-
sült almákat és meghintjük
porcukorral.

MÉZES-GYÖMBÉRES

CSIRKEMELL

Hozzávalók: 2 csirkemell-
filé, 1 dl zöldség leve, 1 gyöm-
bér, 4 evôkanál méz, 2 evôka-
nál szezámmag, 1 csilipapri-
ka, 1 vaníliarúd, 1 ananász, 1
mangó, 1 sárga kaliforniai
paprika, 1 piros kaliforniai
paprika, friss koriander, olí-
vaolaj, 3 evôkanál mustár, só,
bors.

Elkészítés: a csirkemelle-
ket csíkokra vágjuk, és olíva-
olajon pirítani kezdjük. Egy
tálban összekeverjük a mus-
tárt, a mézet, a szezámmagot,
a csilit, majd sóval, borssal és
egy vaníliával ízesítjük, és az
így kapott páccal kenegetjük
a húst sütés közben. Amikor
a hús megpirult, beleöntjük
a páclébe. Az ananászt, a
mangót, a gyömbért és a ka-
liforniai paprikákat tisztítás
után csíkokra vágjuk, majd
egy serpenyôben olívaolajon
megpirítjuk. Közben sóval,
borssal, apróra vágott kori-
anderrel ízesítjük, majd fel-
öntjük zöldséglevessel, és pu-
hára pároljuk. A maradék ko-

riandert és csilit apróra vág-
juk, és rászórjuk a gyümöl-
csös-zöldséges ragura, majd
hozzákeverjük a pácba ázta-
tott húst és átpirítjuk.

BÁLINT-TORTA

GYÜMÖLCSHABBAL

Hozzávalók: piskóta: 3 to-
jássárgája, 2 egész tojás, 9
dkg cukor, 11 dkg liszt, 2 dkg
vaj. Gyümölcshab: 25 dkg
cukor, 1 dl víz, 20 dkg szeder,
málna, eper, ribizli, 5 tojásfe-
hérje, 1 dl  tejszínhab, 1 dkg
zselatin.

Elkészítés: a tojásokat a
cukorral állandó keverés köz-
ben vízgôzön felmelegítjük,
majd kihûlésig tovább kever-
jük, végül habverôvel habos-
ra verjük. Folyamatos keve-
rés mellett beleszitáljuk a
lisztet, legvégül beleöntjük
az olvasztott vajat. 28–30 cm-
es tortakarikába öntve, 180
Celsius-fokos sütôben kb. 20
percig sütjük. Ha kihûlt, szív
alakot vágunk ki belôle.

Közben a cukrot a vízzel
besûrûsödésig fôzzük, amíg
kihûlve a fakanál végén szá-
lat húz. A tojásfehérjét fel-
verjük, majd folyamatosan
beleöntjük a cukorszirupot,
és kihûlésig keverjük.

A gyümölcsöket turmixol-
juk, belekeverjük a szirupos
tojáshabot, utána a tejszín-
habot, majd a felolvasztott
zselatint, s a piskótára tölt-
jük. Egy éjszakára hûtôbe
tesszük. ��

Recept az egyensúlyért

Ha szerelem, essék szó a földi
boszorkányok praktikáiról. Ezen
ármánykodások célja a szerel-
mes szívének elnyerése, vala-
mint a szerelmes szív megôr-
zése volt. Kilenc magvú almát
kellett enni, s a kilenc magot a
kiválasztott zsebébe tenni. Gyu-
fát illett gyújtani, hogy annak
dôlése megmutassa a szerel-
mes érkezésének irányát. Ma-
dárral álmodni férjhezmenetelt
jelentett, míg a naplemente
után való sepregetés mindezt
kizárta. Ha pedig valaki kilenc
kútról vizet hozott és azt mátká-
jával megitatta, szerelmét soha
el nem veszejtette. Régóta hisz-
nek az emberek a szerelem és a
testi gyönyör megtartásában,
fokozásában.  Különbözô kul-
túrákban, ha más formákban is,
de elôbukkannak a természe-
tes vágyfokozók és az ebbôl ké-
szülô bájitalok, varázslatos éte-
lek. Az emberiség ugyanis ôsi-
dôk óta keresi, kutatja, mivel
lehet elôidézni azt, amire Aph-
rodité, Venus képes: szerelmet
ébreszteni. Avokádó, bazsali-
kom, csili, csokoládé, datolya,
fahéj, füge, ginszeng, kaviár,
halak és a tenger gyümölcsei,
kávé, mák, mustár, szegfûszeg,
hogy néhányat említsek a sze-
relmet és vágyat elôidézôk gaz-
dag tárházából. Ha étellel kí-
vánjuk a szerelmünket elkáp-
ráztatni ezen a napon, az étel-
sor álljon három fogásból és ma-
ximum egy bájitalból. A szer-
vezet minden energiáját ugyan-
is az emésztés foglalná le…

2008. február �� 17

SÁRGABARACK ARANY

Készíthetô friss ill. kon-
zerv sárgabarackból. Tedd
a sárgabarackot gyümölcs-
centrifugába! Úgy gazdál-
kodj, hogy minden 50 szem
gyümölcshöz 5 méhpempôt
adjál! Reggelire, ebéd vagy
vacsora utáni desszertként
is kitûnô.

DIÓKRÉM

225 g darált dió, 300 ml
magas zsírtartalmú tej, 3
evôkanál méz, 4 db tojás sár-
gája. Törd össze apró dara-
bokra a diót, majd lassú
tûzön fôzd puhára és sûrûre
a tejben! Keverd sûrû krém-
mé a mézzel és a tojássárgá-
jával!

GESZTENYÉS ÉS

GYÖMBÉRES GYÖNYÖR

4 tojás sárgája, 3 evôka-
nál porcukor, 225 g geszte-
nyepüré, 50 g gyömbér da-
rálva, 4 evôkanál Cointreau
likôr, 1 evôkanál citromlé,
300 ml tejszín. 

Meglepôen hatásos össze-
állítás!

Szerelmi bájitalok otthonra
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A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ FEBRUÁRI MÛSORA
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7. csütörtök 19.30 A pillangók szabadok Palotay-bérlet  
8. péntek 19.30 A pillangók szabadok Széchenyi-bérlet 
9. szombat 19.30 A pillangók szabadok Löszl-bérlet 
22. péntek 19.30 A pillangók szabadok Csatkai-bérlet 
23. szombat 19.30 A pillangók szabadok Déryné-bérlet

KISSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)

1. péntek 19.00 Egy pohár víz Csatkai-bérlet
3. vasárnap  15.00 Janika Jakab-bérlet
3. vasárnap  19.00 Janika Jászai-bérlet
6. szerda 20.00 A padlás  Egyetemi bérlet
7. csütörtök 18.00 A nagymama Ifjúsági „C” bérlet
8. péntek  19.00 Vitéz lélek Déryné-bérlet
9. szombat  16.00 Vitéz lélek  Bérleten kívül
9. szombat  19.00 Vitéz lélek Blaha-bérlet

10. vasárnap 19.00 Egy pohár víz  Madách-bérlet
14. csütörtök 19.00 Janika Palotay-bérlet
16. szombat  19.00 Döglött aknák  Premier bérlet
17. vasárnap 19.00 Döglött aknák  Nádassy-bérlet
20. szerda  18.00 A nagymama Vas-Villa’ bérlet
22. péntek  19.00 Döglött aknák Jávor-bérlet
23. szombat 19.00 Döglött aknák Löszl-bérlet
24. vasárnap  19.00 Döglött aknák  Jászai-bérlet
26. kedd  19.00 A nagymama Bérleten kívül
27. szerda 20.00 A nagymama Egyetemi bérlet
28. csütörtök 19.00 Vitéz lélek Medgyasszay-bérlet
29. péntek  19.00 Vitéz lélek  Széchenyi-bérlet

Csurka István

DÖGLÖTT
AKNÁK

Komédia két részben

Moór Jenô – Koncz Gábor
Paál Károly – Ujlaki Dénes

Béla, Moór Fia – Kiss Zoltán
Zsóka – Nyírô Bea

Paálné – Hûvösvölgyi Ildikó 
Ápolónô – Szóka Júlia
Orvos – Nagy Gábor

Ápolók – Horváth Tamás, 
Madár Tamás

Díszlet: Perlaki Róbert
Jelmez: Darvasi Ilona
Rendezôasszisztens: 

Darvasi Cecília
RENDEZŐ: CSEKE PÉTER 

Két kiérdemesült állampolgár fekszik
egymás mellett idegösszeroppanással
egy „kiemelt” kórház különszobájában,
Moór és Paál. Az egyik régi reakciós, a
másik régi szektás. Mindketten a poli-
tikai helyzet áldozatainak vallják magu-
kat. Moór felismeri Paálban azt a taná-
csi illetékest, aki elutasította az ő lán-
gossütő-iparengedély iránti kérelmét.
Paál viszont azt állítja, hogy mint kato-
naszökevényt 1945 januárjában Moór
adta őt a nyilasok kezére, ahonnan cso-
dával határos módon menekült meg.

Bemutató: 2008. február 16.
szombat 19.00 óra

Bérletes nap változás! Felhívjuk kedves bérleteseink figyelmét a Déryné kombinált bérlet napjának változására.

Kisszínházi elôadásainkat 14 éves kor alatt nem ajánljuk! 

Jegyek korlátozott számban a bérletes előadásokra is kaphatók!

10. vasárnap 17.00 „AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK A VALÓDIT”
Zenés, rendhagyó irodalmi est a XX. század Isten-kereső költőitől, EPERJES KÁROLY 
Kossuth-díjas színművész tolmácsolásában. (Ady, Babits, József Attila, Pilinszky…)
Közreműködik: Négyessy Katalin gordonkaművész

PÓDIUM MŰSOROK (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)
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Jegyiroda: tel.: 99/ 517–517, 517–518
jegyiroda@prokultura.hu • www.prokultura.hu

Február 2. szombat 19.00
BENKÓ 
DIXIELAND BAND
50 éves jubileumi 
koncertje 

Február 12. kedd 19.00 
FILHARMÓNIA–RAIFFEISEN 
HANGVERSENYBÉRLET
RÁNKI DEZSÃ ÉS KLUKON EDIT
szóló- és négykezes zongoraestje
Bach: Két- és háromszólamú invenciók
Bartók: A csodálatos mandarin 
(négykezes változat)  

Február 13. szerda 17.00  
Soproni Táncfórum
CIGÁNYRITMUS 
A Zalai Táncegyüttes műsora

Február 24. vasárnap 16.00 
SPORTGÁLA

Február 26. kedd 19.00 
SNÉTBERGER 
FERENC (gitár) és
PAOLO VINACCIA
(dob, ütôhangszerek)

KONCERTJE

VILÁGOKON ÁT
Kiemelkedô gondolkodók
létezésünk nagy kérdései-
rôl egy egyedülálló soro-
zat keretében.
Film-szemináriumok Lôrincz Gabriellával
és meghívott elôadókkal.

Február 3. vasárnap 16.00
Az anyag: káprázat, vagy valóság?
Héjjas István kutatómérnök, feltaláló,
buddhizmus-szakértô

Február 17. vasárnap 16.00 
Polaritás: a kétarcú valóság
Dúl Antal teológus, Hamvas Béla művei-
nek jogutódja

Február 16. szombat
„A VÍZÖNTÃ JEGYÉBEN” Programok
a Vízöntô és a böjt szellemében

9.00–13.00 • jógafoglalkozás • gyógy-
növény- és böjtösétel-, gabonakonyha
bemutató • korsókészítés, muzsikálás 

10.00 Budai Bábszínház: Bátor sün
11.00 Ébredezô erdô – Hárs Olivér 

erdômérnök elôadása 

16.00 A Vízöntô szimbolikája
– Jankovics Marcell 
elôadása

Február 29. péntek 19.00   
NO THANX KONCERT
– Egy másik nemzedék

ÚJ PROGRAMOK A GYIK-BAN!
� ARANYALMA
Szellemi műhely óvodapedagógusoknak,
tanítóknak, szülôknek. A 6 részbôl álló 
sorozat az óvodai, illetve az alsó tagozatos
pedagógiai munka segítését célozza rend-
hagyó témájú elôadásokkal, beszélgeté-
sekkel, kiállításokkal.
Információ: Farkas Anikó (511-208)

Február 11. hétfô 13.00 
A gyógyító mese – dr. Boldizsár Ildikó
mesekutató, meseterapeuta

Február 25. hétfô 13.00
Mátyás szekerén – Berecz András 
mesemondó

� KEZDÃ TÁNCISKOLA 
FELNÃTTEK részére

Csütörtökönként 18.30–20.00 óráig! Jelent-
kezés táncpartnerrel együtt! 
Megbeszélés és befizetés a helyszínen 
február 7-én (csüt.) 18.30-kor. 
Részvételi díj: 6.000 Ft/fô.A tanfolyamot csak
kellô számú jelentkezés esetén indítjuk! 
Információ: Németh József 30/92 99 079

� AMI A TANKÖNYVEKBÃL 
KIMARADT
Rendhagyó órák diákoknak

Február 4. hétfô 
A magyar Szent Korona
dr. Varga Tibor alkotmányjogász,
Szent Korona-kutató.
Információ és jelentkezés: 
Farkas Anikó (511-208)

Február 5. kedd 14.30
„Húshagyó” – néprajzi óra.
Információ és jelentkezés: 
Fajkusz Attila (517-519)

Február 20. szerda 14.30
„Síppal, dobbal” – népi hangszerek
Információ és jelentkezés: 
Fajkusz Attila (517-519)

LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Támogatónk: Médiapartnereink:

Accor-services kultúra utalványt és üdülési csekket elfogadunk!
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Azt mondják, Presser Gábor a
Rádiós szerepét anno Kaszás At-
tilának írta… – mikor is? Valami-
kor a nyolcvanas években, ami-

kor a Vígszínházban elkezdô-
dött egy olyan sikerszéria, mely
napjainkig tart. Nagy sikerrel
játszották A padlást Szegeden,
Gyôrben, Zalaegerszegen, Nyír-
egyházán, de ment a Sziget

Színházban is, vagy aratott
éppen nagy sikert a pécsváradi

cserkészcsapat elôadásában és
még ki tudja, hány helyen. Mikó

István rendezésében immáron a
Soproni Petôfi Színházban is

felcsendülnek a Presser Gábor
– Sztevanovity Dusán szerzôpá-
ros sokunk által ismert dalai.
Ez a félig mese, félig musi-
cal mindnyájunkat elvará-
zsol, 9-tôl 99 éves korig.
Maga a történet két sor-

ban is összefoglalható:
Ég és Föld között min-

den megtörténhet,
akárcsak a mesék-

ben. Egy fiatal
tudós megszál-

lottan dolgozik
szuperintelli-

gens számí-
tógépén,

k ü l ö n -
féle ti-

t o k -
zatos
s z á -

mításokat végez, de nyugalmát és mun-
káját állandóan megzavarják különféle
halandó és halhatatlan lények… Közben
pedig együtt éneklünk a Rádióssal
(Boros Zoltán), néhányunknak valahon-
nan még Dusán szövege is ismerôs…

„Amerre járok, ott színes virág nône
már / A hely, ahol apró lábam lép, az az
édes rét úgy vár / ott virág mégse nyílik.
Mért oly bánatos e táj? / Mért oly felhôs fent
az ég? Mért oly hûvös lent a lég? / Hát jól
figyelj, ha mégsem értenéd: / Hogy mindig
van valaki, hogy mindig van valaki / Hogy
mindig van valaki, aki direkt hamisan
énekel.” Pluzsik Tamás      

Február 1-jén, pénteken 20 órakor:
Magyar furcsaftot tessék! – Megvidámí-
tott furcsaságok, vircsaftok, kalandok az
élet receptjeibôl, esti egy alkalommal
adagolva. Szigorúan nyelv alatt szopo-
gatva, majd hangos röhögés kíséreté-
ben többszöri nyeléssel a gyomorideg-
be juttatva emészteni kéretik.

Február 2-án, szombaton 20 órakor:
Magyar furcsaftot tessék! 

Február 8-án, pénteken 20 órakor:
Pucér Ámor – Pajzán, erotikus középko-
ri komédia Faludy György világirodal-
mi mûfordításaiból. Margot kocsmájá-
ban, csípôsen fûszerezett italok között.

Február 9-én, szombaton 20 órakor:
Villon, a szakadt és Vastag Margot – Paj-
zán, erotikus középkori komédia F. Vil-
lon költészete alapján. 21:30 órakor:
Pléhpofájúak – Egy XXI. századi kocs-
ma zajos élete Ladányi Mihály versei
alapján. (A két elôadás egyben tekint-
hetô meg.)

Február 15-én, pénteken 20 órakor:
Ami csak kóserban(ben) élvezhetô – Bu-
jálkodó kóserkabaré „csóresz szajrék-
ból” merítve, avagy: úriasan megyünk
tönkre! 

Válogatás a kóser humor legszebb
gyöngyszemeibôl.

Február 16-án, szombaton 20 órakor:
Ami csak kóserban(ben) élvezhetô 

Február 29-én, pénteken 20 órakor:
Gyönyörök kútja – Pajzán, erotikus kö-
zépkori komédia Faludy György világ-
irodalmi mûfordításai alapján.

Civitas-színház

Ég és Föld között 
minden megtörténhet

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Éjjeli kiállítás, muzsika,
filmszeminárium, koncert, a
Soproni Fotóklub „Magyar-
ország kulturális értékei”
fotói, a Quartetto Flautissi-
mo, Palya Bea: az idei magyar
kultúra napjának program-
kínálata az éjféli idôpont el-
lenére a szokásosnál nem ke-
vesebb érdeklôdött vonzott,
mint ahogyan Lôrincz Gabriel-
la és Vásáry Tamás eszmefut-
tatása a maga mûfajában
külön színfoltja volt az idei –
a Pro Kultúra Sopron Kht.
által szervezett – kultúra napi
mûsoroknak. 

A Gyermek- és Ifjúsági
Központban átadták a magyar
kultúra napja tiszteletére a
középiskolásoknak kiírt pá-
lyázat díjait. A Széchenyi Ist-
ván Városi Könyvtár ingye-
nes beiratkozással és a lese-
lejtezett kötetekbôl tartott

könyvbörzével várta látoga-
tóit. Balfon Asszúpataki Hasz-
nos László festônek nyílt tár-
lata. A városi megemlékezés
hagyományos színhelyén, a
Deák téri Kölcsey-szobornál
is megtartották az ünnepsé-
get, amelyet ezúttal a hirtelen
jött vihar és jégesô szakított
félbe.

– Megszámolhatatlan ele-
me, darabja, része, esemé-
nye, személye, szervezete, in-
tézménye, képviselôje, alko-
tója, hírvivôje van azoknak a
szellemi és tárgyiasult érté-
keknek, melyekre méltán
büszkék lehetünk, melyeket
örömmel vállalhatunk, a sa-
játunkénak érezhetünk, me-

lyekre azt mondhatjuk, hogy
méltók például Kölcsey mû-
vészi és közéleti életmûvé-
nek példájához – hangzott el
Sass László önkormányzati
képviselô ünnepi beszédé-
ben. És a gondolatmenetet
ugyan az idôjárás megszakí-
totta, de mindenképpen foly-
tatásra és egyben megfonto-
lásra érdemes: nemcsak az
számít, amit teszünk, hanem
az is közel annyit, amit ha-
gyunk, amit eltûrünk környe-
zetünkben. A szellemi –
mondhatjuk: kulturális – kör-
nyezetszennyezés veszedel-
mesebb. Beszivárog, leszivá-
rog, átitat, elôbb csak éme-
lyít, aztán rohad, rohaszt és
mérgez. „Vigyázzunk, hogy so-
káig legyen mit ünnepel-
nünk, hogy a kultúrának min-
den évben ünnepnapja s ne
emléknapja legyen.” ��

Simon Tibor fotográfusnak
nyílt bemutatkozó kiállítása
Marokkó címmel a Várkerü-
let Galériában. Precíz kom-
ponálás, a képekbe vitt tu-
datos rendszer, ritmus, a tó-
nusok közötti átmenetek
vagy éppen a kontraszt ma-
gas fokú és értô alkalmazása
teszi professzionálisan meg-
fogalmazott alkotásokká a fo-
tográfiákat, amelyek egyér-
telmûen sokkal többek an-
nál, mintsem úti képek. Kü-
lönösen a monokróm képe-
ken érvényesül a fény és az
árnyék játéka. Simon Tibor

meglátja és elkülöníti a kü-
lönféle látványok nagyon fi-
nom részleteit a zavaró, nél-
külözhetô, jelentéktelen mo-
tívumoktól. Fotói megmutat-
ják, hogy ,,az alkotó ember
képes különbözô mûfajok-
ban megmutatkozni, sôt azok
között, azokon kívül újat te-
remteni” – mondta Horváth
Endre, a kiállítást megnyitó
fotómûvész, a Soproni Fotó-
mûvészeti Kör alapítója és
vezetôje. A kiállítás munka-
napokon 10 és 16 óra között
tekinthetô meg a Várkerület
19. szám alatt. B. T. É. 

Marokkó képeken 

FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Maradjon meg ünnepnapnakünnepnapnak

FOTÓ: MAGASI
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Különbözô szervezetek,
egyesületek általában ilyen-
kor tartják báljukat, a mérnö-
kök mérnökbálon, a golfozók
golfbálon, az erdészek er-
dészbálon szórakozhatnak,
de természetesen létezik mé-
diabál, jogászbál, sôt mene-
dzserbál is. A legrangosabb
összejövetel idén is az opera-
bál, mely bizonyára senki
számára nem hangzik isme-
retlenül.

Bálok terén Sopronban is
sokféle összejövetelre kerül
sor, a Mediterranóban Cor-
vinus-bált február 9-én, lo-
vasbált február 16-án rendez-

nek. A Hotel Sopronban feb-
ruár 23-án rendezik meg az
Olimpikon Séfek Bálját. A
Pannonia M. Hotelben janu-
ár 26-án iparosbál, február
23-án Rotary-álarcosbál lesz.
A VasVilla’ szakképzôben

február 16-án Mercedes-bált
tartanak. Az iskolabálokra
ezúttal is a Gyermek- és Ifjú-
sági Központban került sor.

Ha bálról van szó, a leglé-
nyegesebb természetesen a
megfelelô öltözék. – Meghatá-

A bálokat világszerte farsangkor tartják (ez alól csak a nyári Anna-
bál a kivétel), farsangnak pedig a vízkereszttôl hamvazószerdáig
tartó idôszakot hívják, amelynek három utolsó napja, „a farsang
farka” a fékevesztett öröm és mulatozás ideje. Ez a vidám, tavasz-
elôzô ünnepség a nagyböjttel ér véget. A régi görögök Dionüszosz-
nak áldoztak, míg az ókori Rómában a február 15-én rendezett Lu-
percalia-ünnepeken kecskét szenteltek az isteneknek. A középkor-
ban is tovább éltek az álarcos, jelmezes felvonulások, melyek ma-
napság ismét nagy népszerûségnek örvendenek.

Irány a táncparkett!

Bá
li 

kö
rk

ép

Javában tart már a bálok szezonja. Ilyenkor sok iskola,
civil szervezet és egyesület megtartja a maga zenés-táncos

összejövetelét. Sopronban számos nyilvános bálon is
táncolhatunk, sôt, jótékonykodhatunk is. 

Báltörténelem

FOTÓK: MAGASI



rozó szempont, hogy a höl-
gyek ruhája hosszú legyen,
tehát semmi esetre sem aján-
lott miniszoknyát húzni, és a
nadrág sem elfogadott – véli
Horváth Árpádné, a Lady Exk-
luzív és Lord Divatüzletek
vezetôje. – A divatszínek ez-
úttal a mélybordó, a barna, a
zöld különbözô árnyalatai,
valamint az ezüst, melyek a
mindig népszerû feketével
jól kombinálhatók. Az egyré-
szes ruhák mellett a szoknya
és a míderes felsôrész egyre
inkább hódít. A legnépsze-
rûbb idén a taft, a szatén és
az organza, az exkluzív sely-
mes-szaténos viseletek elasz-
tikus, kényelmes anyagokkal
társulnak. Bár divatos a szép
dekoltázs és a mélyen kivá-
gott hát, fontos tudni, hogy
bálban nem ildomos fedet-
len karokkal és vállal meg-
jelenni. Ezért sokan választ-
ják a különbözô stólákat, bo-
lerókat, valamint hosszú szá-
rú kesztyûket.

A báli ruháknál lényeges
kitétel, hogy az alsórész csí-
pônél szûkül, lefelé finoman
bôvül. A díszítések szolid
csipkebetétek, hímzések,
strasszok lehetnek. A cipô-
választásnál dönthetünk ele-
gáns, lurex körömcipô mel-
lett, de léteznek szép csattal
ellátott velúr darabok is, va-
lamint hátul zárt, elôl nyitott
lábbelik is. A hölgyek – fô-
ként a sliccelt hosszú szok-
nyához – szép mintás haris-
nyák közül választhatnak fé-

nyes anyagokból, de a klasz-
szikus testszínû is igen nép-
szerû.

A férfiak báli öltözéke a
klasszikus öltöny vagy szmo-
king lehet, az igazán kiemel-

kedô eseményeken pedig a
frakk. A nadrágok csípés és
hajtóka nélküliek, a felsô

rész pedig egysoros gombo-
lású. A fehér, vajszínû vagy
fekete ing gombolása lehet
rejtett, de egyre divatosabb a
Magyarországon még kevéssé
elterjedt ékszerszerû fekete
gomb. A csokor-, francia- vagy
normál nyakkendô kiválasz-
tásánál ügyelni kell arra,
hogy ne csak a többi anyaggal
és színnel, de a hölgypartner
öltözékével is harmonizáljon.
A szmokinghoz úgynevezett
spanyol öv is társul, ez körül-
belül 12 centiméter széles és
hátul gombbal vagy kapocs-
csal záródik. A férfiak báli
cipôje fekete lakk, a zokni is
szigorúan csak fekete lehet.

C. V. 

2008. február �� 23

• 19 órától lovasbál a Me-
diterrano Toscana étteremben.
Zene: Csiszár Trió. Program: kínai
tombola, aperitív, vacsora. Be-
lépôjegy: 4.500 forint. Jegyelô-
vétel az étteremben, valamint
Kovács Andrásnál a 30/216 03
68-as telefonszámon. 

• Mercedes-bál a VasVil-
la’ gimnáziumban. Zenél a Ber-
gendy és a Juice. Belépôjegy:
4.500 forint. 

• 19 órától farsangi bál
a Hotel Fagusban. A programban
farsangi büfé, gálavacsora, tánc-
show, tombola és karaoke sze-
repel. Az est háziasszonya Gesz-
ler Dorottya, zenél a Party zene-
kar. Belépôjegy: 12.500 forint.

• 19 órától: Olimpikon
Séfek Bálja a Hotel Sopron-
ban. Reneszánsz udvari pompa
és lakoma ceremóniamesterrel,
alabárdosokkal, fanfárokkal, kö-
zépkori „tiltott” szerencsejáté-
kokkal, tánccal, zenével. Zene:
Galaxy Zenekar. Belépôjegy:
12.990 forint. 

• 18.30-tól Rotary-álar-
cosbál a BW Pannonia M. Ho-
telben. A programban a sopro-
ni táncklub bemutatója, vacso-
ra, jelmezverseny, tombola és
éjféli büfé szerepel. Belépôjegy:
10.000 forint. 

• 19 órától farsangi bál
a Hotel Vadvirágban. Zenél Ben-
dzsó. Belépôjegy 4500 forint. 

Február 16.

Február 23.

BÁLI NAPTÁR 
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A párbeszéd és a hídépí-
tés a célja és a lényege 

a keresztény-zsidó kapcso-
latteremtésnek és -építés-

nek, az annak helyet adó
soproni Keresztény–Zsidó

Szimpozionnak. 

A társaság legutóbbi ren-
dezvényén a helyi zsidó hit-
község nevében Sándor Péter,
a hitközség elnöke köszöntöt-
te a résztvevôket, utalva a
Biblia évében meghirdetett
célokra és elvekre, amelyek
mindenképpen a közös zsidó–
keresztény gyökerek megis-
merését és tudatosítását, egy-
más jobb megértését is szol-
gálják. A Jézus-korabeli tör-
ténelmi helyzetnek, életkö-
rülményeknek és viszonyok-
nak vázolásával kezdte „A
zsidó Jézus” címmel meghir-
detett elôadását dr. Vladár
Gábor, a Pápai Református
Teológiai Akadémia rektora,
aki hangsúlyozta: a történel-
mi Jézus személye olyan ösz-
szekötô elem a keresztény és

zsidó közösségek közötti pár-
beszédben, amely több szem-
pontból is lehetôséget és utat
kínál az egymáshoz való köze-
ledésben. Ebben a folyamat-
ban lényeges, hogy a párbe-
szédre való törekvés a másik
fél elfogadására irányuljon.
A keresztény–zsidó párbe-
széd soha nem kényszeríthe-

ti egyik felet sem arra, hogy a
saját önazonosságát feladja. 

– A zsidó Jézus személye
az a legkisebb közös nevezô,
amely bennünket, zsidókat
és keresztényeket összeköt,
de azt is tudomásul kell ven-
nünk, hogy ez egyik részrôl
sem a teljes valóság. Ugyan-
akkor ez nem jelentheti azt

sem, hogy Jézusról való külön
nézeteinket föl kellene hogy
adjuk – fogalmazott Vladár
Gábor a tudományos pontos-
sággal megalapozott elôadá-
sa bevezetôjében. B. Tóth Éva

Szinte közhelynek számít, hogy a
rendszerváltás óta az egyház keresi he-
lyét a magyar társadalomban, de az is
igaz, hogy maga a ,,világ” is keresi he-
lyét az egyházban. A Soproni Kálvin
Kör azzal a céllal alakult 1996 január-
jában, hogy helyet adjon a Sopronban
és környékén élô, gondolkodó reformá-
tusoknak, akik létfontosságúnak tart-

ják az ôseiktôl örökölt hit megôrzését,
egyúttal formálni szeretnék a környeze-
tüket és a világot annak az értékrendnek
a megtartásával, amely lételeme a ke-
resztyén ember mindennapjainak, és
amelyet korunk embere számára újra
meg kell fogalmazni, a tudatosítás szán-
dékával, tisztán, érthetôen és felelôsen. 

Az elmúlt tizenkét év alatt számtalan,

nagy formátumú személyiség elôadása
tudatosíthatta a körnek a Deák tér 2.
szám alatti református gyülekezeti te-
remben tartott rendezvényein a meg-
gyôzôdést, hogy nem az értékes gondo-
latokban van hiány a mai Magyarorszá-
gon, hanem azok közös és hatékony, ha-
tározott képviseletében és felvállalá-
sában – mondta el Fényes Ákos, a kör je-
lenlegi elnöke, aki az alapító elnöktôl,
Szarka Lászlótól vette át a kör irányítá-
sát 2004-ben. A kultúra, a tudományok,
a szûkebb és tágabb természeti és épí-
tett környezetünk, a tájegységek, a köz-
élet és a magyar sorskérdés elôadásai
mellett a kör a Magyarország határain
kívül élô reformátusokkal is élô kap-
csolatot ápol az Egyesült Államoktól
Felvidéken keresztül Erdélyig. 

B. T. É.

„A holokauszt 
nem teológiai véletlen” 

Radnóti Zoltán rabbi a hídépí-
tés fontosságát hangsúlyozta,
hogy egymást alaposan meg-
ismerhessék zsidók és keresz-
tények, mert amint mondta:
az ismerethiányból fakadó elô-
ítéletek az egymás elfogadásá-
nak legnagyobb akadályai. A
hídépítést szolgálja az a könyv
is, amelyet bemutatója alkal-
mából Radnóti Zoltán rabbit
követôen a kötet szerkesztôje-
ként Szécsi József is ajánlott a
jelenlévôknek. „A holokauszt
nem teológiai véletlen” címû
kiadvány a keresztény-zsidó
kapcsolatok fontos dokumen-
tumait tartalmazza.

A kultúra oltárán

A Kálvin Kör a magyar kultúra napján kezdeményezôje és a KÉSZ Soproni Szervezetével,
a Luther Szövetséggel szervezôje volt az ünnepi esteknek, amelyeken Nagy Gáspár, Je-
lenits István, Hegedûs Lóránt, Szokolay Sándor, Fülöp G. Dénes, Frenkl Róbert, Rédly
Elemér, Balog Zoltán, Korzenszky Richárd, Jáki Sándor Teodóz és Cs. Varga István, Fasang
Árpád, Kalász Márton, Csoóri Sándor voltak az elôadók. 

Felelôsen formálni a világotFelelôsen formálni a világot

Párbeszéd egymásért

RADNÓTI ZOLTÁN RABBI, ÉS DR. VLADÁR GÁBOR REKTOR.
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mit tart a hónap legfontosabb eseményének?

A kormány a profitérdeket
az emberek mindennapi éle-
téhez alapvetôen szükséges
szolgáltatások elé helyezi
akkor, amikor elvonja és fo-
lyamatosan csökkenti a hozzá-
járulásokat és támogatásokat
a közszolgáltatásokat ellátó
önkormányzatoktól éppen a
költségvetés-készítés idôsza-

kában. Teszi ezt akkor, ami-
kor az egészségügyi, a szociá-
lis és az oktatási feladatok egy
részét már a kormány helyett
látják el a helyhatóságok. A
központi kormányzati forrá-
sok kilenc százalékkal csök-
kennek, és kevesebb lesz az
önkormányzatok bevételeibôl
származó állami források
mértéke. Ez adó-, ár- és díj-
bevételek növelésére kény-
szeríti a helyhatóságokat. A

kormány 26 milliárd forinttal
csökkenti az oktatás norma-
tív támogatását. Az önkor-
mányzatok adósságállománya
összességében 140 milliárd
forinttal lesz több. A felelôt-
len és alkalmatlan kormány-
zati gazdaságpolitika eladó-
sodásba kényszeríti az önkor-
mányzatokat, akiknek az em-
berek mindennapi életéhez
alapvetôen szükséges szolgál-
tatásokat biztosítani kell. ��

Kedves Olvasó! Megszá-
molta-e már, hogy hány olda-
lon és hány képen szokta látni
Fodor Tamást, Simon Istvánt,
Abdai Gézát, Firtl Mátyást
ebben az újságban? Kevésbé
mulatságos lenne kiszámol-
ni azonban azt, hogy ez ha-
vonta mibe kerül Önnek. Ta-
valy nyáron az MSZP soproni

szervezete levélben szólítot-
ta fel a Közélet felelôs kiadó-
ját, Fodor Tamást, hogy az ön-
kormányzat lapját ne fideszes
pártpropagandára használ-
ják. Kértük, politikai súlyuk-
nak megfelelô arányban kap-
jon helyet a többi párt is, hogy
a szerkesztôbizottság munká-
jában vegyenek részt az el-
lenzéki pártok delegáltjai is.
Fodor Tamás felelôs kiadó
azonban nem válaszolt. A

város költségvetésébôl tízmil-
liókért, havonta 25 ezer pél-
dányban kiadott lap kizárólag
a fideszes pártvezetést és
nem a várost szolgálja. Ezért
az MSZP politikusai ezeken a
hasábokon többé nem szólal-
nak meg. Ha úgy tetszik, teret
adunk a „tisztességes szolgá-
latnak”, melyet Fodor Tamás
ígért, de jó, ha látjuk, ezt nem
Sopronnak, hanem a Fidesz-
nek ígérte. ��

A döntés jogát vissza kell
adni a népnek – ezért a Fi-
desz él a jog adta lehetôség-
gel, és megerôsítô népszava-
zást kezdeményez az egész-
ségbiztosításról szóló tör-
vényrôl, amely tavaly a ma-
gyar belpolitika legsúlyo-
sabb konfliktusa volt, s amit
maga a kormány idézett elô.

A törvény koncepciója, majd
az MSZP által átpréselt jog-
szabály megosztotta a társa-
dalmat: egyik oldalon áll a
kormány, vele szemben az
egész magyar társadalom.
Nem véletlen, hogy Sólyom
László köztársasági elnök
nem írta alá a törvényt, s át-
gondolásra visszaadta a Par-

lamentnek. Nem kétséges,
hogy a szocialisták és a li-
berálisok ismét megszavaz-
zák a társadalmi egyeztetést
teljesen nélkülözô, az embe-
reket kiszolgáltatott helyzet-
be kényszerítô törvényt. A
tavaszra kiírt, a vizitdíjról, a
kórházi napidíjról és a tan-
díjról szóló népszavazás
mellett az egészségbiztosí-
tási törvény lehet a negye-
dik eldöntendô kérdés. ��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Firtl Mátyás (KDNP)

Kránitz László (MSZP)

Sajnáljuk, hogy Kránitz képviselô úr, illetve az MSZP po-
litikusai kivonulnak a „Közélet”-bôl. Igazságtalanok a vád-
jaik, hiszen kezdettôl a politikai súlyuknak, létszámuknak
megfelelô arányban adtunk helyet az önkormányzat pártja-
inak. Másként nem is megy. Ha az egyiknek két országgyılési
képviselôje van a városból, a másiknak egy, akkor ezt erôszak-
kal sem lehet 2:2-re vagy 1:1-re kihozni. Önkormányzati kép-
viselôt sem lehet ugyanannyit bemutatni, ha itt kevesebb van,
mint amott. Ha a városi eseményeknek a polgármester vagy
az alpolgármesterek a résztvevôi, akkor nem lehet úgy tenni,
mintha nem ôk lennének. Sajnáljuk azt is, hogy nem vették
észre: a „Közélet” pontosan azokat a szerkesztési elveket kö-
veti, melyeket az elôzô városvezetés idejében a „Soproni

Lap”, amely a város költségvetésébôl tízmilliókért, havonta 24
ezer példányban jelent meg, s melynek munkájában az ellenzé-
ki pártok delegáltjai ugyanígy nem vettek részt: „hírt adni a vá-
rosban történt eseményekrôl, megismertetve a polgárokat a dön-
tések elôkészítésének, végrehajtásának folyamataival”, továbbá:
„ahhoz, hogy munkánkról (…) mindenki tudomást szerezzen,
szükség van egy jó és mindenki számára ingyenes újságra (…)
hogy mindenki megérthesse, mit miért tesz a város vezetése.”

Mi sem gondoljuk másként… S ha valaki azt hinné, hogy
akkoriban kevesebb oldalon és képen szokta látni a polgár-
mestert, alpolgármestereket (vagy az MSZP listás országgyılési
képviselôjét), keresse csak elô a Soproni Lapot, és számol-
gasson… ��

Válaszol a Soproni Közélet szerkesztôbizottsága
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– Többször jártam már ná-
latok Pista, ebben a nagyon is
élhetô múzeumlakásban, de
mindig megilletôdve ülök le,
most például ebbe a kis fo-
telba…

– …melynek elsô tulajdo-
nosa nem más volt, mint Jo-
seph Elssler, Haydn kottamá-
soló háziinasának Fanny
lánya, aki híres balerinaként
megjárta a párizsi operát is,
ünnepelték ôt Szentpétervá-
rott éppen úgy, mint New
Yorkban – gróf Zerdahelyi
Helén hagyatékából került
hozzám…

– Már bocsánat, hogy sza-
vadba vágok, tudom, minden
bútorod mögé egy-egy törté-

nelemóra is illeszthetô, de va-
lójában hogyan is kezdôdött a
mûtárgyak utáni rajongásod?

– Elsôsorban erre predesz-
tinált családi hátterem. Déd-
szüleim szentkirályszabad-
jai kúriájából a múlt század
fordulóján értékes relikviák
kerültek az Iparmûvészeti
Múzeumba, nagyszüleim bú-
torai közül pedig egy, az 1700-
as évekbôl való úgynevezett
majmos szekrény, mely töb-
bek között egy Rákóczi-kiál-
lítás becses darabja is volt,
ma is a Nemzeti Múzeum fô-
igazgató-helyettesének szo-
bájában található. Mindezen
túl, volt bennem egyfajta el-
idegenedés, hogy a variafal-
lal és a csôbútorral szemben
kialakíthassak magamnak
egy más stílusú otthont,
ahogy ezt a francia mondja:
voyage autour de ma chamb-
re, azaz utazás a szobám
körül. Mivel egy szekreter ki-
vételével a családi fészek
szétszóródott bútorait visz-
szaszerezni már nem volt
módom, elkezdtem hasonló-
kat keresni és vásárolni, ami
harminc-negyven évvel ez-
elôtt még közel sem volt ak-
kora luxus, mint manapság.
Legbüszkébb egyébként elsô
szerzeményeim egyikére, a
XVIII. század elsô felébôl
való barokk írószekrényre va-
gyok, a benne lévô bejegyzés

szerint: „Schármár Károly
építészmérnök 1916-ban Rup-
recht Mihály hagyatékából
vásárolta Sopronban”. Meg-
jegyzem, gyermekkorom óta
mûvészettörténész szerettem
volna lenni, így ha szabad ezt
mondanom, ez lett nekem
Ingres hegedûje – ezt a kife-
jezést arra a helyzetre szo-

kás alkalmazni, amikor egy, a
maga területén is jelentôset
alkotó ember, valami más te-
rületen elért teljesítményére
a legbüszkébb, így például
arra, hogy házi hangverse-
nyeket, Schubertiádákat
szervezhetek barátaimnak,
az 1830-ból származó asztal-
zongorán. 

– Mi az, amire most nagyon

vágysz, szeretnéd magadénak
tudni?

– Nahát, nem kérdezel egy-
szerût: két darab nádazott,
barokk szék, a XVIII. század
közepérôl,  már rájuk is lel-
tem, de egyelôre nem el-
adók… Egyébként minden-
evô vagyok, a kora bronzkor-
tól 1850-ig, a római üvegtôl az

Árpád-kori pénzeken át a bie-
dermeier kandallóóráig min-
den érdekel, ami lakberen-
dezésnek, régiségnek számít.
Megjegyzem, egy gyûjtô, aki
ráadásul mûgyûjtô, soha nem
elégedett. Még ha száz éves
is, akkor is kutat, keres, vásá-
rol és – ajándékot kap!

Pluzsik Tamás

Horváth István (68)

– Bánfalván született, az
Oroszlán jegyében

– A Berzsenyi-gimnázium-
ban érettségizett

– Diplomáit Szombathelyen
a Tanárképzô Fôiskolán,
majd az ELTE magyar, illet-
ve francia szakán szerezte

– Nyugdíjazásáig a vendég-
látóipari szakközépiskolá-
ban tanított.

Horváth Istvánt évtize-
dek óta ismerem, csodálom és

irigylem. Irigylem, hogy nemcsak
különlegességeket tud a francia

kultúrhistóriából, hanem gyönyörûen beszéli is ezt a számomra
lenyûgözôen szép nyelvet. Csodálom szuverenitását, megingathatatlanságát!

És az a Mária Terézia korabeli tabernákulum – csodálatos…

Utazás 
a szobám
körül

Utazás 
a szobám
körül

FOTÓK: PLUZSIK
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Bár a stand-up comedy
ôsapjaként Nagy Endrét em-
legetik, és bár a lényeg nem
változott azóta, jóllehet Kel-
lér Dezsô a függönybe ka-
paszkodott, Hofi Géza a „fi-
gyelj, haver”-ba, Woody Allen
pedig a szemüvegkeretébe,
2004-ben páran mégis talál-
tak a mûfajnak új magyar
nevet, a Dumaszínházat, és
fiatal magyar arcokat, akik
azóta üzembiztosan szórják
a poénokat.

A Dumaszínház ugyanak-
kor nem pusztán poén-
közlô mûhely, hanem
fórum, egy újfajta
kapcsolat a beszélô
és a közönség kö-
zött, ahol mindenki
levezetheti a fe-
szültséget: a be-
szélô kibeszélheti
szíve minden
gondját, a közön-
ség pedig ebben
magára ismerhet és
egy jót nevethet saját
magán, úgy, hogy köz-
ben valami különös
agyalapi bizsergés is
hatalmába keríti. Ezek
a poénok ugyanis csak
úgy hatnak, hogy ha el-
gondolkodunk rajtuk.
A nézô intellektusa,
empátiája és humor-
érzéke legalább olyan
fontos, mint a fellépôé.
Furcsa együtthatás ez,
ahol a nézô azzal vesz

részt a produkcióban, hogy
felszabadul, megbarátkozik,
kacag, tapsol – ez az, ami fel-
tüzeli a fellépôt, ami adja alá
a lovat, amitôl ô is meré-
szebb, közvetlenebb lesz. Itt
nem mûködnek az internetes
poénok, sem a bohózatok pár-
beszédei és manírjai. A kö-
zönség rögtön megérzi, ha az
elôadó nem úgy viselkedik,
ahogy az természetes lenne.

A Sopronban fellépô Du-
maszínház két Péterje, Ara-
nyosi Péter és Kovács András

Péter az improvizatí-
vabb, párbeszéde-

sebb komédiá-
sok közé tar-
toznak. Bár
külön-külön
járják útjaikat,
ha párba sodor-
ja ôket egy-egy
felkérés, gyak-

ran elôfordul,
hogy nem tudják

végigvárni egymás
negyvenperces mon-

dókáját, és történetet
történetbe öltve válto-
gatják egymást, folya-
matosan kérdezgetve
a közönséget. Ha
pedig a nézôk hajlan-
dók visszaszólni, ak-

kor aztán elszabadulhat a
pokol, az oda-visszaszólá-
sokból igazi, friss, helyben
improvizált jelenetek szü-

letnek. 
K. Z.

Sikert arattak
a dumagépek

Fején a szög

Kovács András Péter egyike
azon humoristáknak, akik
jogot végeztek. Hogy mi az
összefüggés, maga sem tudja,
de már egyszer próbálta az
anyagát paragrafusokba ren-
dezni. Az ô élete kevésbé iz-
galmas, mint Aranyosié, vi-
szont abban a kevésben is
meglát és kifiguráz minden
fonákságot: a testépítô ma-
gazinok pozôrjeit, az idióta be-
telefonálókat, és mindent,
amit a mi orrunk alá is odadör-
göl az élet nap mint nap, ezek-
ben viszont hajszálpontosan
fején találja a szöget. Amellett,
hogy vaskosakat nevetünk tré-
fáin, kíméletlenül belénk nyi-
lall: milyen igaz! És nagyon
valószínû, hogy a jövôben
mindkettôjükkel még több-
ször is találkozunk majd Sop-
ronban.

Az autentikus hobbit

Aranyosi Péter Sopronban
messzirôl jött ember: Miskol-
con nôtt fel, Diósgyôr-meccse-
ken szocializálódott, ahol nem
kevés élményt szerzett, csak-
úgy, mint késôbb a nyíregyhá-
zi tanárképzô fôiskolán. Ko-
rábban szakács volt, de egy-
szer ugrott ejtôernyôvel is,
öccse pedig temetkezési vál-
lalkozó – ez már önmagában
elégséges információ ahhoz,
hogy sejtsük: a Péter által sza-
vakban felvázolt életpályaív
meglehetôsen abszurd és mu-
latságos. Alacsony, piknikus
termete, vele született boros-
tája, finom selypítése miatt a
többiek a Dumaszínház hob-
bitjának hívják. Mindehhez
párosul furcsa asszociációs ké-
pessége és szabadszájúsága,
ami a Dumaszínház egyik leg-
karakteresebb, legautentiku-
sabb elôadójává teszi.

Belopták magukat a közönség szívébe a pesti szöveglá-
dák, akik egy idô óta vidéki városokban mutatkoznak be

nem kevés sikerrel. A Dumaszínház két fiatal humoristája,
Aranyosi Péter és Kovács András Péter januárban lépett fel a

Liszt Ferenc  Konferencia- és Kulturális Központban, ahol
bizonyára sokáig emlékezetes estével ajándékozták meg a

soproniakat.
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Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk február 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:  Krista Mihályné (S., Vas-
vári u. ). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…
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Eseménydúsak voltak az
elmúlt napok a soproni
labdarúgás háza táján.

Nagyrészt az már köztudott
volt, hogy az ôszi tulajdo-

nosváltás után olasz befek-
tetôi kör többségi tulajdo-

nába került FC Sopron az
idény végére válságos

helyzetbe került. 

Pályán elért eredményei
sem nevezhetôk éppen acé-
losnak, hisz megszerzett pont-
jai alapján is kiesô helyen
zárta az ôszi szezont, majd el-
indult egy lavina, melyre
senki sem fog szívesen vissza-
emlékezni a soproni labda-
rúgást szeretôk közül. Pon-
tok elvonása, kizárás az át-
igazolásból, majd az újabb
hír: Gertner Zoltán, az MLSZ
licenceljárási igazgatója be-

jelentette, hogy az Elsôfokú
Licencadó Testület által 2008.
január 4-én az FC Sopron
ügyében hozott kizáró határo-
zat ellen nem érkezett felleb-
bezés, ehhez való jogáról az
FC Sopron Kft. írásban le-
mondott, így a licenc megvo-
nása jogerôs. Mindezen túl
nincs pénz a csapatot mûköd-
tetô gazdasági társaság szám-
láján, az APEH részérôl in-
kasszó van érvényben, sôt az

átvilágítás során az is kide-
rült, hogy az elmúlt hónapok
során közel 250 millió forint
követelés is fölhalmozódott.

Az adott kényszerhelyzet-
ben lépni kellett, hisz a város
vezetésének eltökélt szándé-
ka, hogy Sopronnak elsô osz-
tályú labdarúgócsapata le-
gyen. Erre nemcsak az elmúlt
évek sikerei, a Nemzet Sport-
városa cím kötelezi, hanem
elsôsorban az a 400 utánpót-

láskorú fiatal, akiknek nem
lehet perspektíva egy morá-
lisan szétesett, a harmadik
vonalba számûzött csapat. Az
önkormányzat továbbra is
hathatósan támogatja az
utánpótlás szakmai munká-
ját, és természetesen lehetô-
ségeihez mérten a nôi csapa-
tot is. 

Ebben a helyzetben egy
sokak számára meglepô,
mondhatni váratlan fordulat

történt: budapesti sajtótájé-
koztatóján dr. Fodor Tamás
polgármester, Abdai Géza
sportért felelôs alpolgármes-
ter és Kutasi Róbert, a REAC
labdarúgócsapatának ügyve-
zetôje bejelentette, tovább-
ra is lesz Sopronnak elsô osz-
tályú labdarúgócsapata, me-
lyet ugyan nem FC Sopron-
nak fognak hívni, hanem Sop-
ron–REAC néven kezdi meg,
pontosabban folytatja a ta-

vaszi pontvadászatot. A sajtó-
tájékoztatón elhangzott egy
talán nem meglepô érzelmi
momentum is: a  rákospalotai
együttes és Sopron között szo-
ros érzelmi kötôdés alakult ki
Simon Tibor halála után, hi-
szen a korábbi labdarúgó és
edzô éppen a REAC-tól ke-
rült Sopronba, sôt a két csa-
pat együtt is gyászolta ôt.

A város képviselô-testüle-
te január 28-án rendkívüli

közgyûlés keretében tárgyal-
ta a soproni futball körül ki-
alakult helyzetet és határoza-
ti javaslatot fogadott el, mely
lényegében arról szól, hogy a
REAC a tavaszi hazai mérkô-
zéseit a Káposztás utcai sta-
dionban játssza le. A határo-
zati javaslat kitér egy olyan
szándéknyilatkozatra is, mi-
szerint ha a REAC Kft. már-
cius 15-ig Sopron városának
eladja tulajdonjogát, ezzel
együtt az új tulajdonosra át-
ruházza az elsô osztályban
való induláshoz szükséges li-
cencét is, akkor egy adott vé-
telár részeként az önkor-
mányzat átutal  49 millió fo-
rintot, mely összeg egyben a
REAC reklámjogainak is be-
tudható. 

Amennyiben az adásvétel
nem jön létre, akkor a köz-
gyûlés által hozott támogató
határozat semmisnek tekint-
hetô, és csupán a stadion bér-
beadásáról van szó. Fenti ha-
tározati javaslatot a Fidesz
összes képviselôje, valamint
Németh Árpád (Civil Összefo-
gás) szavazta meg, a többi
képviselô tartózkodott. Fen-
tiekhez szükségeltetik még
az MLSZ elnökségének jóvá-
hagyása, majd ezt követôen
bízhatunk abban, hogy hama-
rosan nemcsak NB I-es mecs-
cseket láthatunk a Káposz-
tás utcában, hanem rövid
idôn belül ismét zúgni fog a
HAJRÁ SOPRON!

Pluzsik Tamás

TOVÁBBRA IS LESZ ELSÔ OSZTÁLYÚ FOCI SOPRONBAN

FC SOPRON NEM,  SOPRON–REAC IGEN!

A REAC ÉS A SOPRON CSAPATA EGYÜTT GYÁSZOLTA SIMON TIBORT.

FOTÓK: PLUZSIK
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Január közepe táján
nagyjából az évad közepén

járnak a kosárlabdázók. 
Az öt soproni NB-s csapat

összességében a várakozás-
nak megfelelôen, sôt a két

egyetemi együttes az
elôzetes elvárások fölött

teljesít. 

VÉGLETES JÁTÉK

Ami az MKB-Euroleasing
Sopron bajnok és kupagyôz-

tes együttesét illeti – a cen-
terposzton

75 szá-

zalékban kicserélôdött társu-
lat (távozott Cserny, Horváth
Zsófi és Matovic, érkezett
Horti, Milovanovic és Slisko-
vic, Branzova jelenti az állan-
dóságot) –, egészen a január
10-én Nápolyban kivívott ide-
genbeli Euroliga-sikerig a
maga szintjén semmi extrát,
kiemelkedôt nem tett. A baj-
nokságban összességében
gond nélkül hozta a kötelezô
gyôzelmeket, az Euroligában
pedig otthon nyert, idegen-
ben viszont nem volt képes

bravúrra. Aztán volt egy olyan
hét, amikor pár napon belül
két végletes játékot produ-
káltak Székely Norbert tanít-
ványai. Az Euroligában hazai
pályán a szezon egyik legjobb
játékát nyújtva kis híján meg-
lepte a végsô gyôzelem egyik
legnagyobb esélyesét, a
CSZKA Moszkva csapatát,
majd a bajnoki csúcsrang-
adón, Pécsett rá sem lehetett
ismerni a pár napja még re-
meklô soproni együttesre. Kü-
lönösebb ellenállás nélkül
adták meg magukat, s asszisz-
táltak a sima 20 pontos pécsi
gyôzelemhez a zöld-sárgák.
Ettôl aztán hullámvölgybe is
került a társaság, s ezt jelez-
te a nyögvenyelôs siker a nem
túl acélos Lille, valamint a
vártnál jóval nehezebben ki-
vívott bajnoki gyôzelem a Sze-
ged ellen. 

Az idei év aztán remekül
indult, hiszen az Euroligá-
ban végre megszületett az
elsô idegenbeli diadal Ná-
polyban, majd a sokáig felejt-
hetetlen harmadik negyed-
beli „lehengerlô” játékkal fö-
lényes siker a Riga ellen. Itt
tartunk most, a neheze azon-
ban csak eztán következik. 

VÉRÁTÖMLESZTÉS UTÁN

A legjobb nyolc közé, azaz
a felsôházba jutás a célja a
Soproni sÖrdögöknek, amely-
nek szakmai munkáját a Sop-
ronba négy év után visszatért
Meszlényi Róbert irányítja.
Jelen pillanatban „helyen”
van a soproni csapat, méghoz-
zá a 7. helyen, tehát „félidô-
ben” az elôzetes elvárások-
nak megfelelô a szereplés. A
sÖrdögök – szokásukhoz hí-
ven – ismét teljes „vérátöm-
lésztést” hajtott végre az ide-

genlégiósoknál. A csapat sze-
replését nagy bravúrok – gyô-
zelem a bajnok Szolnok ottho-
nában és Kecskeméten, ma-
gabiztos gyôzelem Sopronban
a Pécs ellen – és váratlan ki-
siklások – vereség Sopronban
a Nyíregyházától – jellemzik.
Ahhoz, hogy a célt elérjék a
sÖrdögök, amellett, hogy ha-
zai pályán „hozni” kell a
meccseket, egy-két idegenbe-
li bravúrra is szükség lesz. 

MÁSODIK HELYEN

A nyáron több kulcsem-
ber távozott, s sok új játékos
érkezett a SMAFC-hoz. Veté-
si Imre gárdája remekül me-
netel, a második helyen áll,
mindössze egy vereséggel le-
maradva a listavezetô Veszp-
rémtôl. Az egyetemieknél –
nemcsak magassága miatt –
óriási „fogás” a tavaly még a
sÖrdögöknél kosarazó cen-
ter, Csaplár-Nagy Arnold, aki
nemcsak a pontok és a lepat-
tanók megszerzésében, ha-
nem társai kiszolgálásban is
kiemelkedôen teljesít. 

SIKERES ÚJONCOK

Üde új színfolt a soproni
kosárlabdázás palettáján a
SMAFC „testvércsapata” a
SMAFC–NYME NB II-ben in-
duló nôi csapata. A Galavics
Edina irányította társulat
újoncként az elsô körben vé-
gigverte a mezônyt, s vezeti a
bajnoki tabellát. Elégedet-
tek lehetnek a szerepléssel
a Soproni Tigrisek NB II-es
fiúcsapatnál is, Sopronban
veretlen maradt Katona And-
rás együttese, és a középme-
zôny elsô felében található,
ami egy újonctól több, mint
elfogadható. Botár

Félévi értesítô
a soproni kosárlabdában

FOTÓK: NÉMETH PÉTER
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Ki tudja, talán sosem derül ki, milyen
tálentum – és persze szorgalom és alá-
zat – „mocorog” a fiatalemberben, ha
édesanyja véletlenül nem az egyik sop-
roni biliárdszalonban dolgozik. Pieler
Gergely édesanyja – szerencsére – az
egyik ilyen létesítményben dolgozott, s
fia úgy 3–4 éve be-belátogatott hozzá, s
ha már ott volt, el is kezdett játszogat-
ni. Volt ott a szalonban rendezett helyi
junior versenysorozat, tulajdonképpen
ezeken a versenyeken indult útjára a

soproni fiatalember ígéretes
karrierje. Kezdet-

ben még

Balogh Gábor személyében volt, aki csi-
szolgatta tudását, tanítgatta különbözô
fogásokra, trükkökre, ám egy idô után
Pieler Gergely átállt saját maga autodi-
dakta módon való képzésére. S hogy
mennyire komolyan gondolja, hogy nem-
csak egyszerû „kocsmai” biliárdjáté-
kos, hanem valóban ismert és elismert
versenyzô legyen, azt jól jelzi: annak
érdekében, hogy fejlôdjön, az internet-
rôl töltött le edzés-gyakorlatokat. 

Egyre több versenyen vett részt, s ta-
valy a juniorbajnokságon elért máso-
dik helyével bekerült a magyar junior-
válogatottba, amelynek tagjaként Eu-
rópa-bajnoki bronzérmes csapat tagja
lehetett. Már kész, kialakult felfogása,
véleménye van a játékról. Mint mondta,
a technikai tudás szerepe a sikeres,
eredményes versenyzésben csupán 40

százalék, a többi viszont koncentrá-
ció kérdése, 60 százalékban tehát
„fejben” dôl el, ki milyen jó bili-

árdversenyzô. Természetesen nem
csak a technika, a koncentráció fej-

lesztésére is vannak gyakorlatok. 

A soproni fiatalember helyzetét ne-
hezíti, hogy az országos csapatverseny-
ben nem indul soproni csapat. Nincs,
aki felkarolná, támogatná a soproni bi-
liárdsportot, s a csapatbajnoki mérkô-
zésekre Debrecenbe, Szegedre, Salgó-
tarjánba kellene utazni, ez viszont saját
zsebbôl nem megy. Az e városokban élô
versenyzôk jelentôs helyzeti elônyben
vannak Gergellyel szemben, állandóan
versenyezhetnek egymással, rutint sze-
rezhetnek, fejlôdhetnek. Sopronban
azok, akikkel annak idején Gergely ját-
szani kezdett, már tanulnak, dolgoznak,
ezért a soproni biliárdtehetség csak
egyéni versenyeken áll rajthoz, a juni-
orok és a felnôttek között egyaránt. Pi-
eler Gergely napi három-négy órát edz,
s elszántságát megismerve, nem lehet
azon csodálkozni, hogy országos szin-
ten a felnôttek között is rendre ott van
a legjobb nyolc között. 

A közeljövôben ugyan az érettségi
elôtt álló fiatalember kicsit „visszább
vesz” a játékból, ám azután újult erôvel
áll majd az asztal mellé. Botár

Tehetség az asztal mellett

Biliárd. Sokak kedvelt szabadidôs
szórakozása a kis golyók „eltevése”.
Mindenütt, így Sopronban is. Olykor

remek „vérre menô” partikat lehet
látni a szalonokban, s sokan egészen
ügyesen megtanulnak játszani. Van

azonban Sopronban egy fiatalember,
aki ott van az ország legjobb játéko-

sai között, sôt Európa-bajnoki
bronzérmesnek is mondhatja magát. 

FOTÓ: MAGASI



32 �� Soproni KÖZÉLET

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: Storno-ház kopogtatója, nyertese: Szabó Ferencné (IV. László ki-
rály u.). 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

LÁTTUK, ÉS NEM TETSZETT…
A radiátor az ablakba.  A csizma az asztalra. Milyen szó juthat a
látványról az eszünkbe?  Furcsa? Rendhagyó? Sajátos? Érdekes?
Megmosolyogtató? Mulatságos? Váratlan? Különös? Zavarba
ejtô? Meghökkentô? A megoldás persze semmi esetre sem világ-
ra szólóan szörnyû, természetesen nem is botrányos, valószínû-
leg a szerelés is szakszerû – de mégis csak olyan… olyan izé. Még
akkor is, ha nemcsak itt lehet ilyent látni. Kintrôl egyfajta
…ság, de bizonyára bentrôl is legalább egy kicsit  …ség. Bár ki
tudja? Ha mondjuk, a csillár a padlóból áll ki, vagy a kilincs az
ajtólap közepén van, esetleg a képek a mennyezetre vannak rög-
zítve, még rendszer is lehet a dologban. (–só–)
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