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Népszavazás 
– az emberek akarata Közel kétéves beruházás

befejeztével átadták a
soproni Erzsébet-kórházban

a Sürgôsségi Betegellátó
Osztályt (SBO).

– Mérföldkô az életünkben
az osztály átadása, tekintettel
arra, hogy teljesen más ala-
pokra helyezzük a sürgôs, sú-
lyos, akut betegeknek az ellá-
tását, valamint így lehetôség
nyílik arra is, hogy egy új be-
tegellátó egységben gondol-
kodjunk – mondotta beveze-
tô szavaiban dr. Baranyai
Tibor, a kórház fôigazgató fô-
orvosa. A mûtéti diagnoszti-
kai tömb földszintjén kialakí-
tott osztály célja, hogy a nap
24 órájában biztosítsa a szak-
avatott orvosi ellátást. A fej-
lesztés eredményeként el-
mondható, hogy Sopron és
vonzáskörzetének lakossága
érdekében magas színvonalú
járóbeteg-szakellátás jött
létre, mellyel a központi

ügyelet, a mentôszolgálat és
az SBO integrált egységet
képez. 

– Sopron önkormányzata
mindig is nagy erôfeszítése-
ket tett annak érdekében,
hogy városunk kórháza,
egészségügyi ellátása színvo-
nalában emelkedjék, a kor
kihívásainak megfeleljen. Ez
a mostani fejlesztés egyúttal
kihívás is a szakmának, hisz
ehhez hasonló ellátás eddig
Sopronban nem volt. Jelen-
tôs anyagiakkal jöhetett
mindez létre, hisz a miniszté-
rium részérôl pályázat útján
90 millió, a város részérôl
pedig 75 millió forint támoga-
tás kellett ahhoz, hogy ezt az
osztályt ma átadhassuk –
mondta köszöntô beszédében
dr. Fodor Tamás polgármes-
ter, aki ez alkalomból köszö-
netet mondott a kivitelezés-
ben részt vevôknek és sok si-
kert kívánt az új osztály dol-
gozóinak, élükön dr. Orbán
Ferenc fôorvosnak. (pluzsik)

Sürgôs esetek
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AA  ddeemmookkrráácciiaa  aazztt  aa  ttáárrssaaddaallmmii  rreennddsszzeerrtt  jjeelleennttii,,
aammeellyybbeenn  ffiiggyyeelleemmbbee  vveesszziikk  aazz  eeggyyeess  eemmbbeerr  aakkaarraattáátt,,
vvéélleemméénnyyéétt..  

MMáárrcciiuuss  99..  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  ddeemmookkrráácciiáárróóll,,  aa  nnéépp
aakkaarraattáánnaakk  éérrvvéénnyyeessííttéésséérrôôll  sszzóóll..  EEhhhheezz  sszzüükkssééggeess,,
hhooggyy  aa  nnééppsszzaavvaazzááss  éérrvvéénnyyeess  ééss  eerreeddmméénnyyeess  lleeggyyeenn..  AAzz
éérrvvéénnyyeessssééggeett  aa  rréésszzvvéétteellii  aarráánnyy  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg,,  aazz
eerreeddmméénnyyeessssééggeett  ppeeddiigg  aazz  iiggeenneekk  vvaaggyy  aa  nneemmeekk  ttööbbbb--
ssééggee..

MMoosstt,,  aammiikkoorr  lleehheettôôssééggüünnkk  vvaann  aa  ssaajjáátt  jjöövvôônnkkrrôôll,,
ggyyeerrmmeekkeeiinnkk,,  uunnookkááiinnkk  ssoorrssáárróóll  ddöönntteennii,,  nneemm  sszzaa--
bbaadd  kköözzöömmbböössnneekk  lleennnnüünnkk..  EEll  kkeellll  mmeennnnüünnkk,,  ééss  hhaann--
ggoott  kkeellll  aaddnnuunnkk  vvéélleemméénnyyüünnkknneekk!!

MMii,,  ssoopprroonniiaakk  nnaaggyyoonn  jjóóll  iissmmeerrjjüükk  aazztt,,  aammiikkoorr  aa  ppoo--
lliittiikkaa  aa  ppoollggáárrookk  eellôôzzeetteess  mmeeggkkéérrddeezzééssee  nnééllkküüll  ddöönntt,,
vvaaggyy  aammiikkoorr  aa  ffoorrmmáálliissaann  mmeegghhaallllggaattootttt  vvéélleemméénnyytt  ffii--
ggyyeellmmeenn  kkíívvüüll  hhaaggyyjjaa..

AA  nnééppsszzaavvaazzáássii  kkéérrddéésseekk  mmoosstt  eellôôsszzöörr  éérriinnttiikk  kköözz--
vveettlleennüüll  ééss  hhúússbbaa  vváággóóaann  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettüünnkkeett..
MMiinnddeennkkii  ttuuddjjaa,,  hhooggyy  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  lleeggmmaaggaassaabb--
bbaakk  aazz  aaddóókk..  AA  vviizziittddííjj,,  vvaallaammiinntt  aa  kkóórrhháázzii  nnaappiiddííjj  ttuu--
llaajjddoonnkkééppppeenn  rreejjtteetttt  aaddóó,,  hhiisszzeenn  aazz  áállttaalluunnkk  bbeeffiizzeetteetttt
eeggéésszzssééggüüggyyii  hhoozzzzáájjáárruulláássnnaakk  kkeelllleennee  ffeeddeezznniiee  aazz  eeggéésszz--
ssééggüüggyyii  eellllááttáássuunnkkaatt..  AA  mmii  aaddóónnkkbbóóll  ffeennnnttaarrttootttt  ookk--
ttaattáássii  rreennddsszzeerrbbee  ppeeddiigg  aa  ffiiaattaallookknnaakk  aa  ttuuddáássuukk,,  ttee--
hheettssééggüükk  ééss  sszzoorrggaallmmuukk  aallaappjjáánn  kkeelllleennee  bbeekkeerrüüllnnii--
üükk,,  nneemm  aa  sszzüüllôôkk  aannyyaaggii  hheellyyzzeettee  aallaappjjáánn..  AA  ttaannddííjj  eell--
zzáárrjjaa  aa  ggyyeerreekkeekk  ffeelleemmeellkkeeddéésséétt..  AA  jjeelleenn  aazztt  mmuuttaattjjaa,,
hhooggyy  mmeegg  aakkaarrjjáákk  oosszzttaannii  ééss  sszzeemmbbee  aakkaarrjjáákk  áállllííttaannii
eeggyymmáássssaall  aazz  eemmbbeerreekkeett,,  aazz  oorrvvoosstt  aa  bbeetteeggggeell,,  aazz  eeggyyee--
tteemmiissttáátt  aa  sszzaakkmmuunnkkáássssaall..  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  nneemm  ffoorrddíítt--
hhaatt  hhááttaatt  ssaajjáátt  ppoollggáárraaiinnaakk!!  
AAzz  eemmbbeerreekk  vviilláággooss,,  bbiizzttoonnssáággooss,,  eellôôrree  tteerrvveezzhheettôô  ééllee--
tteett  aakkaarrnnaakk,,  aahhhhoozz  ppeeddiigg  eeggéésszzsséégg  kkeellll  ééss  aa  ffiiaattaallookk--
nnaakk  ttuuddááss..

ÉÉlljjüünnkk  ddeemmookkrraattiikkuuss  jjoogguunnkkkkaall,,  aa  nnééppsszzaavvaazzááss--
ssaall,,  hhooggyy  nnee  mmáássookk  ddöönnttsseenneekk  hheellyyeettttüünnkk..

DR. FODOR TAMÁS polgármester

A város nevében dr. Fodor Tamás is lerótta kegyeletét Sel-
meczi Roland színmûvész emlékhelyénél, a polgármester a
maga és a soproni polgárok nevében elhelyezte az emléke-
zés virágát a teátrum elôcsarnokában kialakított kegyeleti
emlékhelynél. ��

Virágok, mécsesek 
Selmeczi Roland emlékének

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Felújítják 
az esernyôs házat

A Bástya utcában, a Bécsi út és az elkerülôút keresztezô-
désénél található esernyôs ház felújítását a Sopron Holding
Zrt. 1,8 millió forintból végzi. A munkálatok során felújítják
a homlokzatot, a tetôt, a lábazatot, továbbá pótolják a tetôn
lévô esernyô csengôit is. Az esernyôs ház helyi védettséget
élvez, a városvezetés az épület hasznosításának kérdésével
is foglalkozik. Lackner Kristóf a XVIII. század elsô negyedé-
ben kezdeményezte, hogy a házakhoz tartozó hosszú kertek-
ben a tehetôsebbek kerti házat építsenek. Az övé a mai Lack-
ner Kristóf utca tengelyében volt. A városnak 1700-ból való
madártávlati képén az Újteleki utca házsora mögött több
ilyen kerti ház látható. A Csányi-krónika szerint ezek a ku-
ruckorban elpusztultak, mert könnyû volt rájuk a várfalon
túlról csóvát dobni és lángba borítani. De a XVIII. század vége
felé ismét épültek a külsô várfal mentén ilyen kis kerti
házak, amelyek fôleg a mai Deák téren, a sûrûbb építkezés
következtében az idôk folyamán el-eltünedeztek. B. T. É.

– Törvényben elôírt köte-
lezettségeit az intézet mara-
déktalanul teljesítette azzal
együtt, hogy az utóbbi négy
évben a végrehajtó állomány
több mint 70 százaléka kicse-
rélôdött. Ezt a nagyrészt ta-
pasztalatlan állományt kell
szembeállítani, a – mondjuk

úgy – minden hájjal megkent
fogvatartottakkal, akik mö-
gött adott esetben pénz és
ügyvédek serege áll – kezdte
bevezetôjében dr. Pantali Zol-
tán dandártábornok, intézet-
parancsok.

A beszámolóból kiderült
az is, hogy zömében vagyon
elleni bûncselekmények mi-
att közel 700 elítélt tölti bün-
tetését a fegyház falai között,
az átlagítélet 7 év körül van,
az átlagéletkor pedig nem éri
el a 33 évet. – Nagyon fontos
az elítéltek oktatása, a vissza-
esés megakadályozásában
alapvetô a családi kapcsola-
tok megléte, valamint az élet-
ben való megfelelô elhelyez-
kedés, melyhez minden se-

gítséget próbálunk megadni.
Jellemzô adat, hogy a fogva-
tartottak mindössze négy szá-
zaléka rendelkezik középfo-
kú végzettséggel. 

Dömény Sándor országos
parancsnok az intézet összte-
vékenységét kiválónak érté-
kelte, majd kitüntetéseket

adtak át. Szabó János 90 éves
egykori fegyôrt alezredessé
léptette elô az országos pa-
rancsok, majd pedig a hagyo-
mányos „Év smasszere” ki-
tüntetô címet adták át Pálla
Gyula bv. fôtörzsôrmesternek.

Az ünnepséget követô fo-
gadáson dr. Simon István al-
polgármester a személyi állo-
mányon kívül a megjelent
társintézmények vezetôit is
köszöntötte. – A soproniak
nagyra értékelik az önök
munkáját, hogy ilyen rossz
gazdasági körülmények kö-
zött is kiváló értékelést kap-
nak felsô vezetésüktôl, mely
mindnyájuk áldozatos mun-
káját dicséri.

(pluzsik)

Dicséret 
a börtönben
Dicséret 
a börtönben

Év eleji állományértekezletet tartottak a Sopronkôhidai
Fegyház és Börtönben, melyen Dömény Sándor dandártábor-

nok, megbízott országos parancsnok mellett az önkormány-
zat dr. Simon István alpolgármesterrel képviseltette magát.

A Deák téri multifunkci-
ós létesítménnyel kapcso-
latban, annak átadását köve-
tôen több lakossági bejelen-
tés is érkezett a soproni ön-
kormányzathoz, illetve dr.
Fodor Tamás polgármester, a
tér átadása elôtti bejáráson
is jelezte, hogy a létesít-

ménynek a felszíni meden-
céhez tartozó részén foko-
zott balesetveszély áll fenn.
A balesetveszély megszünte-
tése céljából felszerelték el-
sôsorban a kisgyerekek, de
minden, a Deák térre látoga-
tó védelmét szolgáló korlá-
tokat. ��

Védôkorlát

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Spanyol, lengyel és
norvég iskolákkal együtt-

mûködve valósul meg a
Comenius-program elneve-
zésû uniós projekt, amely-

nek magyar partnere a
soproni Lackner Kristóf

Általános Iskola. 
A két évre szóló, mintegy

12 ezer eurós program célja
egymás iskolarendszerének
megismerése, a kölcsönös ta-
pasztalatszerzés és -hasznosí-
tás. A program uniós orszá-
gokból érkezett résztvevôit
Abdai Géza közösségi ügye-
kért felelôs alpolgármester
fogadta a soproni városhá-
zán. A Madrid melletti Hoyo
de Manzanares, a norvég
Trondheim-Hundhamaren és
a lengyel Elblag iskoláiból
érkezett pedagógusoknak
Abdai Géza részletesen be-
szélt a város történelmérôl, a
helyi kulturális értékekrôl. 

Elisabeth Susan Carmack, a
küldöttség vezetôje és prog-
ramkoordinátora elmondta: 

„fontos, hogy az unió-
ban élô diákok megis-
merjék egymás nyelvét,
kultúráját, gondolkodás-
módját. ”

A részt vevô országokban
szerzett tapasztalataikat ösz-
szehasonlítják, összegzik, hi-
szen a különbözô helyeken
élô diákok sokban hasonlíta-
nak és különböznek is egy-
mástól, de mindenképpen
számos tanulnivalót tartogat
minden egyes olyan helyszín,
ahol megfordulnak. ��

Központosított közbe-
szerzést követôen 24 képvi-

selô kapott használatra
hordozható számítógépet a

soproni önkormányzattól. 

A számítástechnikai fej-
lesztés – a szoftverekkel
együtt – mintegy 6,6 millió fo-
rintból valósul meg. Az össze-
get a tervezett hivatali költ-
ségvetésen belül oldotta meg
az önkormányzat, részben az
eddigi költséghatékonyabb
mûködésnek köszönhetôen.
– Az e-önkormányzatiság
egyik lépéseként rövidül az
anyagküldés elôkészítésére
fordított idô, és a képviselôk
tartózkodási helytôl függet-

lenül hozzá tudnak férni az
elôterjesztésekhez. Munká-
juk könnyebbé és hatéko-
nyabbá válik – mondta el dr.
Fodor Tamás polgármester. A
képviselôk az önkormányza-
ti feladataik ellátására, hasz-

nálatra kapják a laptopokat.
A számítógépek az önkor-
mányzat tulajdonát képezik,
mandátumuk lejárta után a
képviselôknek a készüléke-
ket vissza kell adniuk. 

B. T. É.

Három
országgal
közösen

A Nyugat-magyarországi
Egyetem és a Berzsenyi

Dániel Fôiskola egyesülése
révén 2008. január 1-jével

megalakult új Nyugat-
magyarországi Egyetem

alapítási ünnepségét
tartották az egyetem

közgazdaság-tudományi
karának aulájában. 

A jelenlévôk között voltak
a magyarországi egyetemek
társrektorai és vezetôi, a tör-
ténelmi egyházak képviselôi,
országgyûlési képviselôk és a
megyei közgyûlés vezetôi is.
Ünnepi beszédet Hiller Ist-
ván kulturális miniszter
mondott. Sopront dr. Fodor
Tamás polgármester képvi-
selte, aki a város nevében
örömét fejezte ki, hogy a sel-

meci hagyományokat tovább-
örökítô és megtartó rangos
intézmény bôvülésével Sop-
ron is gyarapodik. Sopron tá-
mogatja az egyetemet, és le-
hetôségei szerint minden se-
gítséget megad ahhoz, hogy a
jövôbeli együttmûködés az
itt lakók hasznára, Sopron
egyetemi és iskolavárosi
rangjának öregbítésére szol-
gáljon. ��

Alapítási ünnepség 
az egyetemen
Alapítási ünnepség 
az egyetemen

Laptop a képviselôknek

FOTÓ: MAGASI
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Dr. Fodor Tamás polgár-
mester a Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulla-
dékgazdálkodási Kft. telep-
helyére látogatott, ahol meg-
tekintette az eszközparkot,
valamint tájékozódott a cég
tevékenységérôl a hulladék-
kezelés különbözô fázisaihoz
kapcsolódó részlegeknél és
helyszíneken. A megbeszélé-
sen Kosztka László, a cég ügy-

vezetôje beszámolt a társa-
ság jövôbeli feladatairól és
terveirôl. A nyitott hulladék-
lerakó az életbe lépett EU-s
jogszabályok értelmében
2009 júniusáig fogadhat be
hulladékot, amely idôpontot
követôen megoldást kell ta-
lálni a térségi hulladék keze-
lésére. A lehetséges megol-
dásokról szintén szó esett a
látogatás alkalmával. ��

Huszonnyolc napirendi
pontot tárgyalt Sopron

képviselô-testülete 
februári ülésén. 

A legtöbb kérdést, hozzá-
szólást és egyben vitát kivál-
tó napirendi pont a 2008. évi
költségvetés tárgyalása volt,
amelyet végül is 17 igen, 8
nem, 1 tartózkodás mellett,
öt órán keresztül tartó vita
után fogadott el a testület.

A csökkenô állami nor-
matív támogatás és növek-
vô infláció mellett, azaz a
feladatok ellátásához ké-
pest alacsony finanszírozás
és központi megszorítások
nagyban nehezítik az önkor-
mányzatok költségvetésének
megalkotását, amit Havas
András, a költségvetésért fe-
lelôs alpolgármesternek a

vitát megelôzôen, a makro-
gazdaság aktuális feltétel-
rendszerérôl tartott elôadá-
sa is szemléltetett.

A soproni képviselôk el-
fogadták az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társasá-
gok üzleti terveit és titkos
szavazással, egyhangúlag
döntöttek arról, hogy a sopro-
ni Erzsébet-kórházat tovább-
ra is dr. Baranyai Tibor fô-
igazgató vezesse.

A közgyûlés döntött egy
Soproni Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Zrt. lét-
rehozásáról is, amely tulaj-
donképpen az önkormány-
zat szervezeti eszköze komp-
lex városfejlesztési elképze-
lései megvalósítására, olyan
munkák elvégzésére, ame-
lyet egy hivatali rendszer
nem tud véghezvinni. ��

Ötórás vita
a költségvetésrôl

Marita néni 100 éves
A Szent Margit utcai peda-

gógusok otthonában a 100
éves Takács Jánosnét, Marita
nénit köszöntötte családja, az
otthon lakói és vezetôje, Os-
váth András. Sopron nevében
Abdai Géza alpolgármester
adott át ajándékot és emlék-
lapot az ünnepeltnek. – Min-
den mosolyt köszönök, és azt
a sok szeretetet, ami itt felém

árad. Boldogít a templom,
amit az otthonommal együtt
kaptam. Ha mindenki mosolyt
osztana maga körül, akkor a
világ is jobb lenne – mondta
Marita néni. Hihetetlennek
nevezte, hogy ezt a szép kort
megérte, amelyen végigkísér-
te a jóisten szeretete, az ôsök
gondoskodása és a család biz-
tonságot adó odafigyelése. ��

Marita néni 100 éves

A hulladéklerakó
fejlesztési lehetôségei

1985 óta a világ több helyén, így hazánkban is, február utol-
só vasárnapján tartják az idegenvezetôk világnapját. Ez
rendhagyó ünnep, azért, mert ezen a napon az ünnepeltek
ajándékozzák meg a vendégeket ingyenes városnézéssel,
úgy, hogy anyanyelvükön mutatják be az érdeklôdôknek lak-
helyük nevezetességeit. Sopronban két csoportot vezetett
végig a városon Kiss János idegenvezetô, akinek kezdeménye-
zésére idén elôször tartották meg Sopronban a világnapot.
A program sikeres volt, csaknem nyolcvanan vettek részt a
közös városnézô sétán, amely alatt sokan csatlakoztak menet
közben is a társasághoz. ��

Idegenvezetôk napja

FOTÓ: TÓTH ÉVA
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– Meddig kell visszamen-
nünk az idôben, ha a népszava-
zás múltját kutatjuk? 

– Messzire, az ôskorig kell
visszatekintenünk, hiszen
már akkor kis közösségben
éltek az emberek. Egy nem-
zetség, egy család, ha volt is
vezéralakja, a fontos kérdé-
sekben együtt döntött. Az
ókori demokráciákban pedig
már tökélyre fejlesztették a
népszavazás intézményét, az
akkori cserépszavazások már
a modern kori népszavazás
ôsének tekinthetôk. Persze
ne felejtsük el, hogy a nép-

akarat mögött nagyon soká-
ig kizárólag a nagykorú férfi-
ak döntése állt. 

– A népszavazás a többség
akartának megnyilvánulása...

– A demokratikus társa-
dalmakban minden döntés
alapja maga a nép. A közös-
ség legfeljebb átadja a hatal-
mát az arra alkalmasnak ítélt
személyeknek. A modern
kori alkotmányokban szinte
kivétel nélkül szerepel a nép-
szavazás lehetôsége. A dön-
tés joga és felelôssége oly-
annyira magától értetôdô volt
például az antik világban,
hogy aki nem élt a szavazás
lehetôségével, azt idiótának
nevezték. A mi szavunk is
innen ered…

– Magyarországon nincs
ezeréves múltja a népszava-
zásnak…

– Múltja azért van, hiszen
Hunyadi Mátyást például köz-
felkiáltással szavazta meg a

nemesség a Duna jegén. Nem
országos, de helyi döntés volt
például az 1921-es soproni
népszavazás. A szocializmus
idején persze szó sem lehett
népakaratról, az 1989-es úgy-
nevezett rendszerváltó tört-
vények ugyanakkor az elsô
között szögezték le a népsza-
vazáshoz való jogot. Az Ellen-
zéki Kerekasztal által 1989-
ban kezdeményezett négyige-
nes népszavazás ötven száza-
lék feletti részvételi arányát
azóta nem tudtuk felülmúlni,
hiszen 1990-ben eredményte-
len volt a voksolás, emiatt
azóta a Parlament választ köz-
társasági elnököt. 1997-ben a
NATO-, 2003-ban az EU-csat-
lakozásról döntöttünk ered-
ményesen, 2004-ben viszont
eredménytelen volt a népsza-
vazás a kettôs állampolgár-
ság és az egészségügyi intéz-
mények privatizációja ügyé-
ben. Érdekesség, hogy Gyôr-

Moson-Sopron megyében
minden voksolás alkalmával
az országos átlagnál jóval na-
gyobb számban járultak az
urnákhoz. 

– Elôfordult, hogy a nép-
szavazás alapjaiban változta-
tott meg egy társadalmat? 

– 1946-ban a görögök és az
olaszok is az államformájuk-
ról döntöttek. Görögország
akkor monarchia maradt
(csak a hetvenes években vált
köztársasággá), Olaszország
viszont már akkor köztársa-
ság lett a népakaratnak meg-
felelôen. 

– Nem várt fordulatokra is
akad példa? 

– Hogyne! Grönland 1979-
ben autonómmá vált, s így
1982-ben egyedülálló módon
dönthetett az unióból való ki-
lépésrôl. 2000-ben a dánok
az euró bevezetését utasítot-
ták el. A norvégok is gyakran
tartanak népszavazást, ôk
nem léptek be például az EU-
ba. Svájc és Franciaország is
élen jár, ugyanakkor Néme-
tországban csak tartományi
és települési szinten tarta-
nak népszavazást. 

N.  M. 

Fókuszban a népakarat

A nép morális presztízsét és történelmi megítélését jórészt
a francia forradalom idején tanúsított magatartásából szok-
ták levezetni. A kontinentális tapasztalatok például arra in-
gerelték a politikai demokrácia késôbbi hazájának, Angli-
ának a társadalmát, hogy rettegve ejtse ki a száján a nép, a
népuralom, vagyis a demokrácia kifejezéseket. Utóbbi a vik-
toriánus korszakukat élô angolok számára baljóslatú és fe-
nyegetô fogalomnak számított; egyet jelentett magával a for-
radalommal. Az elit számára mindeközben nem volt kér-
dés, hogy a „népet”, ezt a hatalmas és képzetlen tömeget
elôbb vagy utóbb integrálni kell a politikai közösségbe. Ezt
diktálta a stabilitás iránti vágy és a gazdaság érdeke is. A kér-
dés csupán az volt: hogyan? A megoldást nem a radikális jog-
kiterjesztésben, hanem a tömegek morális és intellektuális
felemelésében, és ami fontos: tulajdonossá tételében lát-
ták. A jakobinizmustól való félelem fokozatos anyagi és szel-
lemi erôsödéshez segítette az angol átlagembert, aki már nem

a nép nevû homogén massza egyik összetevôje volt, hanem
polgár, aki szavazatának leadáskor képes volt mérlegre tenni
mindazt, amit látott, hallott, tapasztalt, tanult, és amit érde-
kei parancsoltak. Érdekei – jobb esetben – nemcsak egyéni-
ek, tulajdonosiak voltak, hanem társadalmi felelôsségérze-
tébôl is fakadtak. Ma sincs annál rosszabb, mint amikor a po-
litikai, társadalmi felelôsségének gyakorlása alól felmentett
és tájékozatlan démosz jut döntéshez. Szavazni csak önálló
véleményalkotásra képes polgárokból álló politikai közös-
ségnek szabad. Tóth Imre

A nép szava(z)?A nép szava(z)?

Fókuszban a népakarat
A népakarat megnyilvánulásainak történelmérôl, a

népszavazások hazai és nemzetközi érdekességeirôl beszél-
gettünk Varga Norbert politológussal, a Nyugat-magyaro-

szági Egyetem pedagógiai karának tanársegédjével. 
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DR. ÉGER ISTVÁN, 
A MAGYAR ORVOSI KAMARA ELNÖKE:

– Március 9-én Magyaror-
szág polgárai hozzák meg a
döntést, olyan sorskérdések-
ben, amelyekben a kitartó til-
takozások ellenére is – a Par-
lamentben többségben lévô
pártok képviselôi – akaratuk
és érdekük ellenében dön-
töttek. Ugyanis az emberek
többsége jól tudja, hogy a
nyereségérdekelt biztosítók
nem a betegek érdekeit fog-
ják szem elôtt tartani, hanem
a profit lehetôsége vezérli
majd ôket. Az ellátórendsze-
rek átalakításához továbbra
is hiányzik a társadalom
többségének bizalma. Ezért
az emberek bizonyosan élni
fognak alkotmányos joguk-
kal, a népfelség elve alapján
pedig felülírják majd a Par-
lament döntését. Nagyon fon-
tos, hogy a legszélesebb kör-
ben és a legtöbben kinyilvá-
nítsák véleményüket ebbôl
az alkalomból.
DR. ÁRVAY GYÖRGYNÉ, 
A SOPRONI NAGYCSALÁDOSOK
EGYESÜLETÉNEK ELNÖKE: 

– Ezek a kérdések csak lát-
szólag anyagi jellegûek. Nem-
csak az a baj velük, hogy több

pénzt vesznek ki a zsebünk-
bôl, hanem az is, hogy telje-
sen jogtalanul. Mind a kór-
házi napidíj, mind a vizitdíj
kérdésében ugyanis az a
helyzet, hogy mindenki fizet
egészségügyi járulékot, sôt a
munkáltatója is fizet utána.
Így tehát az az álságos szö-
veg: „ne higgyük, hogy az
egészségügyi ellátás ingye-
nes, járuljunk mi is hozzá!”,
egyszerûen nem igaz . Ugyan-
is mi már elôre fizettünk a
járulékaink révén, vagyis
megelôlegeztük az orvosi el-
látásunkat.

Ugyanez a helyzet a vizit-
díjjal is. Elvontak egy tete-
mes összeget a kórházaktól
és a háziorvosoktól, és azt
mondták, szedjék be vizitdíj
formájában! Csakhogy az így
befolyt összeg töredéke an-
nak, amit elôzôleg elvontak.
Ugyanakkor százezrekkel do-
bálóznak, a hétköznapi em-
ber azt hiszi, hogy ez a pénz
az orvos zsebében marad, ho-
lott a praxisok fenntartásá-
ra sem elég. Aztán itt van a
felsôoktatásban fizetendô
tandíj. Már ma is nagyon ke-
vesen vannak azok, akiket
szüleik tudnak segíteni úgy,
hogy csak a tanulmányaikkal
kelljen foglalkozniuk. 
DR. BAKODY GYULA, 
A SOPRONI POLGÁRI NYUGDÍJAS 
KÖR ELNÖKE: 

– A bal-liberális koalíció
megszavazta a Parlamentben
az egészségügy több-biztosí-
tós törvényét a magyar társa-
dalom határozott tiltakozása
ellenére. A magyar nép egyet-
len rétege, sem szakmai szer-
vezete, nem támogatja a kor-
mány pénzbeszedô akcióját.
A nép egészsége a tôke kénye-
kedvére lett bízva. A népsza-
vazásra kitûzött három kér-
dés fôként az idôsebb, nyug-
díjas, kispénzû korosztályt és

az egyetemeken, fôiskolákon
tanuló fiatalokat érinti. Nem
lehet, hogy az egészségügyi
állapot, a fiatalok egyetemi
oktatása pénzfüggô legyen! 
OSVÁTH ANDRÁS, 
A SOPRONI ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE: 

– Fontos a minél nagyobb
számú részvétel, hogy tisztán
lássuk, mi az állampolgárok
véleménye. Valóban egyetér-
tünk a vizitdíj, a kórházi na-
pidíj vagy a tandíj fizetésé-
vel? Úgy emlékszem, ezek be-
vezetését a választási kam-
pányban valaki cáfolta. Van
megfelelô átlag európai bér,
amibôl mindezt fizetjük? Azt
mondták, azért fizetünk tb-t,
hogy  ha betegek leszünk,
ebbôl a pénzbôl látnak el
minket, kapjuk a táppénzt.
Csökken a gyógyszertámoga-
tás, emelkednek a gyógyszer-
árak, egyre kevesebbet ka-
punk vissza és még fizessünk
is? Ma háromszázat, és hol-
nap mennyit? Egy egyszerû
betegség kezeléséért hány-
szor is fizetünk a befizetett
tb-járulékon kívül csak há-

romszázat? Kik tudnak to-
vább tanulni az egyetemeken
a tandíj fizetésével? Azoknak
az átlagembereknek a tehet-
séges gyermekei, akik havi
80 000 forintból a napi megél-
hetésüket próbálják megol-
dani? Ebbôl a pénzbôl kell,
hogy fizessék a kollégiumot, a
hazautazást, mert nincs min-
denütt egyetem vagy fôiskola,
és akkor még a tandíjat is.
Kevesebb diák, kevesebb
tanár, kevesebb költség, még
több fiatal munkanélküli…

MESZJÁR ANDRÁS, 
A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ELNÖKE:

– A hallgatóság a március
9-i népszavazás kérdésében
nem egységes, sokan nem
tudják pontosan, hogy mi az
a hozzájárulási részösszeg,
mit takar a tandíj. A diákokat
a felsôoktatási reformok már
megosztották. A tandíj beve-
zetésének kérdésében a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem
Hallgatói Önkormányzata, a
Hallgatói Önkormányzatok
országos képviseletének ál-
láspontját fogadja el. Magya-
rországon a társadalom, és
ebbôl következôen a hallga-
tóság is nagyon differenciált,
a mély szakadék hátterében
az anyagiak állnak, ezért ne
feledkezzünk meg a szociáli-
san hátrányos helyzetû tár-
sainkról, akiknek nagy ne-
hézséget jelentenek az egye-
temi évek. K. Z.

Közélet-körkérdés – Ön szerint 
mi a tétje a népszavazásnak?

A választás közeledtével
azoknak a területeknek a

képviselôit szólaltattuk meg,
akiket a legkényesebben

érint a voksolás eredménye.

Népszavazás: 2008. március 9.



Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvôbe-
teg-intézeti ellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követô év janu-
ár 1-jétôl ne kelljen kórházi napidíjat
fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a há-
ziorvosi ellátásért, a fogászati ellátásért
és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kér-
désben megtartott népszavazást követô
év január 1-jétôl ne kelljen vizitdíjat fi-
zetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy az álla-
milag támogatott felsôfokú tanulmányo-

kat folytató hallgatóknak ne kelljen kép-
zési hozzájárulást fizetniük? Ezekre a
kérdésekre kell választ adniuk mind-
azoknak, akik március 9-én élnek a de-
mokrácia lehetôségével – és felelôsségé-
vel – és az urnákhoz járulnak. 

– Az értesítô, amit a választópolgárok
február 22-ig postai úton megkaptak, tar-
talmazza, hol és mikor voksolhatnak. Mit
kell még tudnunk a vasárnapi népszava-
zással kapcsolatban?

– Minden szavazókör reggel hattól
este hétig lesz nyitva. Sopronban 45 sza-
vazókörben adhatja le voksait a 46 290
választásra jogosult polgár. Szavazni
csak személyesen, a lakóhely szerinti vá-
lasztókörben lehet. Természetesen élhet
a szavazás jogával a polgár akkor is, ha
országon belül aznap éppen máshol tar-
tózkodik, ehhez azonban igazolásra van
szüksége. Az igazolást a lakóhely szerint
illetékes jegyzô adja ki, aki azt is közli,
pontosan hol található adott helyen az
a szavazókör, ahol leadhatja a voksait.
Ha mégis közbejönne valami – mégsem
utazik el –, a választást megelôzô harma-
dik napig (jelen esetben csütörtökig)
egyszer lehetôség van a visszavonásra,
azaz kérheti, hogy mégis a lakóhelyén
válasszon. 

– Mire van szükségünk a szavazáshoz? 

– Mindekinek szüksége lesz vagy a
régi típusú, lakcímet is tartalmazó sze-
mélyi igazolványára vagy lakcímigazol-
ványára és a személyi igazolványára,
illetve útlevelére vagy 2001. január el-
seje után kiállított jogosítványára. A
személyazonosság igazolása minden
esetben kötelezô! Ennek hiányában a
választópolgár akkor sem adhatja le a
voksát, ha a szavazatszámláló bizottság
tagjai ismerik. 

– A három kérdés külön szavazólapon
lesz? 

– Igen, a választók kérdésenként
külön lapot kapnak, és mindegyik té-
mában külön dönthetnek. 

– Az elôzô választásokhoz képest Sop-
ronban lesz-e bármilyen változás? 

– Az 1-es és a 2-es szavazókör új he-
lyen, a Szent Orsolya-iskola helyett a
Széchenyi-gimnáziumban (Templom
utca 26.) lesz. Változás az is, hogy a moz-
gásukban akadályozottak mozgó urnát
csak írásban kérhetnek a helyi válasz-
tási iroda vezetôjétôl vagy a szavazás
napján, a szavazatszámláló bizottság-
tól. Akik igazolással szavaznak Sopron-
ban, azok az 1-es szavazókörben, azaz a
Széchenyi-gimnáziumban adhatják le
voksaikat. 

– Hol tájékozódhatnak még a soproni-
ak a választással kapcsolatban? 

– Közleményeket és hirdetéseket je-
lentettünk meg már eddig is, valamint
száz darab, úgynevezett A-táblát helyez-
tünk ki a város közterületeire, melyek
ugyancsak tájékoztatnak. Az Országos
Választási Iroda postai úton terjeszt is-
mertetôt, s akiknek van internethozzá-
férésük, azok a soproni honlapon, vala-
mint a www.valasztas.hu honlapon is
tájékozódhatnak. Ugyanitt a választás
éjszakáján már a részeredmények is
nyomon követhetôk lesznek. ��

Mikor eredményes? 

Az ügydöntô országos népszavazás esetében nincs érvényességi küszöb, csak eredmé-
nyességi – mondta el dr. Dobos József jegyzô. – Akkor lesz ugyanis eredményes a refe-
rendum, ha az érvényesen szavazóknak több mint a fele, de minimum az összes válasz-
tópolgár több mint egynegyede azonosan voksol. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kér-
désenként hozzávetôlegesen kétmillió igent vagy nemet kell a választás éjszakáján ösz-
szeszámolni. Az eredményes népszavazás az Országgyûlésre nézve kötelezô hatállyal bír. 

Március 9-én választ az ország. A köztársasági elnök három kérdésben rendelte
el az ügydöntô népszavazást. Az errôl szóló értesítéseket már megkapták a

választópolgárok. Dr. Dobos József, Sopron jegyzôje a vasárnapi voksoláshoz
adott a Közélet olvasóinak hasznos információkat. 

JEGYZÔ: A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELKÉSZÜLT

Három kérdésben
voksolunk
Három kérdésben
voksolunk
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– Sikeres népszavazáshoz
elsôsorban nagy számú részvé-
tel kell. Mit tart kulcsfontos-
ságúnak, ami motiválhatja a
választókat, hogy március 9-
én az urnákba dobják voksai-
kat? Mivel mozgósítja példá-
ul a vállalkozókat? 

– A jövôvel. A hazugság po-
litikáját utasíthatjuk el márci-
us 9-én – a vizitdíj, a tandíj és
a kórházi napidíj eltörlésével
pedig le is zárhatjuk a múl-
tat. Magyarországnak válto-
zásra és új irányra van szüksé-
ge. A vállalkozóknak is azért
érdemes szavazniuk, mert ki-
számítható, megbízható, ôszin-
te politikát és viszonyokat re-
mélhetnek, ha sikerül végre
magunk mögött hagynunk
mindazt a rosszat, amit az el-
múlt évek jelentettek.

– Mit tapasztal országjáró
körútja során? Nagy számban
elmennek majd a választók
voksolni? 

– Azt tudom mondani,
hogy az emberek dühösek,
csalódottak, mérgesek, be-
csapottnak és magukra ha-
gyatottnak érzik magukat. Ezt
az érzést átváltani alkotó
energiára, jövôt építô erôre,
nos, ez az igazi feladat. Meg
kell mondanom: húsz éve dol-
gozom a közéletben, de eny-
nyire elkeseredettnek és ma-
gára hagyatottnak még soha-
sem láttam Magyarországot,
mint most.

– A Magyar Háziorvosok
Egyesülete készíttetett egy
felmérést, amibôl kiderül: az
orvosok 80 százaléka elvárná,
hogy az igenek gyôzelme ese-
tén a költségvetés pótolja a
kiesett vizitdíjak és kórházi
napidíjak összegét. Bizonyta-
lan helyzetben vannak az or-
vosok…

– Így van, csapdába csal-
ták a háziorvosokat, hiszen a
kormány elvette a nekik járó

pénz tetemes részét, majd azt
mondta, hogy a hiányzó ösz-
szegeket szedjétek be a bete-
gektôl. Ez egy elfogadhatat-
lan, társadalmi békétlensé-
get eredményezô, az orvos és
a beteg közötti, a gyógyulás-
hoz elengedhetetlen bizalmi
viszonyt aláásó politika. Eu-
rópa második legmagasabb
járulékát és adóját fizetjük,
amiért cserébe joggal várják
el az emberek az egészség-
ügyi ellátás biztosítását. Ha
pedig március 9-én eltöröl-
jük a vizitdíjat, akkor a kor-
mánynak nincs más válasz-
tása, mint hogy visszaadja azt
a pénzt, amit korábban elvett
az orvosoktól. Az erre vonat-
kozó törvényjavaslatot a Fi-
desz már a népszavazás más-
napján be fogja nyújtani a
Parlamentnek, így a házior-
vosok biztonságban érezhe-
tik magukat. Vissza kell tér-
nünk ahhoz a rendszerhez,
hogy ne a háziorvosoknak
kelljen megadóztatniuk a be-
tegeket, hanem a járulékain-
kért cserébe a kormány biz-
tosítsa az alapvetô egészség-
ügyi ellátást. Ebben egyéb-
ként 2006-ban még közmeg-
egyezés volt Magyarországon.

– A Fidesz azt üzeni kampá-
nyában, hogy az igenek több-
sége a kormány legitimitását
kérdôjelezi meg. Ha gyôznek
az igenek – hogyan tovább? 

– A kormány legitimitása
már rég a múlté. A kormány
mûködésének ugyan megvan-
nak a jogi alapjai, de elfoga-
dottsága, társadalmi támoga-
tottsága már régen nincsen.
Ebbôl alakult ki a patthely-
zet: amit a kormány akar, azt
nem fogadják el a választók,
amit az emberek akarnak, azt
meg nem hallja meg a kor-
mány. Ezt hívják legitimációs
válságnak, ezt kellene felol-
dani, ebbe az irányba tehe-
tünk egy lépést a szociális
népszavazáson. Ha az ország

egyértelmûen kinyilvánítja
az akaratát és azt mondja,
hogy ragaszkodik a 2006-ban
kötött, közmegegyezésen ala-
puló társadalmi szerzôdés-
hez, akkor a kormánynak is
vissza kell ahhoz térnie. Már-
cius 9. fontos dátum: utána
már semmi sem lesz úgy, mint
ahogyan korábban volt.

– És mit tesz a Fidesz, ha a
nemek lesznek többségben
vagy eredménytelen lesz a sza-
vazás? 

– Nem készülünk ilyen for-
gatókönyvvel, hiszen a jövô
igennel kezdôdik. Nagy Márta

Vállalkozók a fórumon 

Orbán Viktor pártelnök a Sop-
ron Megyei Jogú Városi Ke-
reskedelmi és Iparkamara, a
Sopron és Vidéke Ipartestület
és a Soproni Borvidék Hegy-
községi Tanács meghívására
járt Sopronban, s részt vett a
Szót kér a gazdaság címmel
meghirdetett vállalkozói fó-
rumon.

A foci a gyerekeké

– A foci a gyerekekrôl szól,
nem a profikról. A legfonto-
sabb, hogy legyen utánpót-
lás. Hogy a vállalkozók fenn
tudnak-e tartani egy profi klu-
bot, azt mindenütt helyben
kell eldönteni. A lényeg az a
sok száz gyerek, akik az után-
pótlást jelentik – nyilatkozta
Orbán Viktor kedvenc sport-
ágáról.

A jövôrôl döntünk
Népszavazás: 2008. március 9.

FOTÓ: MAGASI

ORBÁN VIKTOR, A FIDESZ ELNÖKE INTERJÚT ADOTT A SOPRONI KÖZÉLETNEK.

Vállalkozói fórum vendége volt Sopronban Orbán Viktor,
a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke, aki a népszava-
zási kampány során járt a megyében. A Soproni Közéletnek

is ebben a témában adott interjút.
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Magán- és szakemberek
összefogásából született tíz
évvel ezelôtt az Együtt az Éle-
tért, Sopronért Mentôalapít-
vány. Elôször fôként a sopro-
ni mentôk munkakörülmé-
nyeinek javítása volt a cél,

de aztán sorra jöttek a szak-
mai, gyors megoldást igénylô
gondok. A kuratórium mun-
káját és a társadalom fogé-
konyságát jelzi, hogy eddig
számos sikert könyvelhet el
az alapítvány. A felajánlások-

nak köszönhetôen lett példá-
ul számítógép és internet az
állomáson. A mentôautók téli
gumikat kaptak, így nagyobb
biztonsággal közlekedhetnek
a csúszós utakon. Támogat-
ják a lövôi állomást is. Drága
mûszerekkel tudták ellátni
a soproni jármûveket, töb-
bek között a friss infarktuso-
sok számára olyan vérrögol-
dó gyógyszer-kombinációt ad-
hatnak, ami jelentôsen növe-
li életesélyeiket, míg a mentô

a gyôri szívcentrumba ér a
beteggel. Egy ilyen ampulla
300 ezer forint, de az alapít-
ványnak köszönhetôen min-
dig van a kocsiban. 

– Tavaly a sörgyári promó-
ciónak köszönhetôen igen si-
keres évet könyvelhettünk el.
Összesen 4,5 millió forint jött
be az alapítvány számlájára,
voltak tartalékaink is, így öt-
milliót költhettünk különbö-
zô gépekre, felszerelésekre.
Ma már elmondhatjuk, a sop-

– A januári vihar által oko-
zott károkat a parkerdôben,
parkokban már sikerült csak-
nem teljesen felszámolni, a
kidôlt fákat, letört ágakat fel-
daraboltuk, elszállítottuk,
hasznosításuk megtörtént. A
parkok tisztítására, az avar
gyûjtésére és elszállítására
is gondot fordítottunk. Folya-
matosan végezzük az utcai
sorfák nyesését, cserjék, ta-
lajtakarók ifjító metszését –
mondja Nagy Zsolt városi fô-
kertész, aki a holdingon belül

a Zöld- és Sportterület Gaz-
dálkodási Divízió vezetôje. –
Sorra járjuk a város utcáit, a
fasorokat, és ahol szakmai-
lag indokolt, illetve egyéb
okok miatt szükséges – köz-
mûvek építése, közlekedés
és lakossági igények –, ott el-
végezzük a munkákat. A fo-
lyamat során a beteg, baleset-
veszélyes egyedeket kivág-
juk, és az ôszi fásítás alkalmá-
val hazai nemesítésû és új-
fajta, a városi viszonyokhoz
jól alkalmazkodó fafajokkal

pótoljuk. Gömbostorfa, osz-
lopos csörgôfa, gömbkôris,
szil, lepényfa és hársfák ke-
rülnek kiültetésre. A kivá-
gott egyedeknél igyekszünk
2–3-szor többet elültetni,
ezért növekszik a város zöld-
vagyona, és az itt élô emberek
életminôsége is érezhetôen
javul. 

A tavaszi idôszak nagy fel-
adata az egynyári virágok ki-
ültetése a városban, valamint
az utcabútorok, padok, virág-
ládák, korlátok karbantartá-

sa és átfestése. Az idén vá-
rosszerte mintegy nyolcvan-
nyolcvanötezer darab, har-
mincféle nyári virágpalántát
ültetnek el az utak, járdák
mentén található virágágyá-
sokba és a parkokba. Ez tíz
százalékkal több a tavalyi
mennyiségnél. Hat közúti
körforgalom automata öntö-
zésének feladatait is megold-
ják a holding munkatársai,
még a tavaszi virágpalánták
kiültetése elôtt. 

K. Z.

Tízéves az Együtt az Életért, Sopronért Mentôalapítvány.
Hihetetlen, de igaz: bár az Országos Mentôszolgálat állami
feladatokat lát el, állami finanszírozásban, az életmentôk
munkájának, munkakörülményeiknek javítása érdekében

bôven volt, és van mit tennie az alapítványnak.

Életmentôk alapítványa

Megújulnak a játszóterek is

Sopronban összesen tizen-
nyolc, az uniós követelmé-
nyeknek mindenben megfele-
lô játszótér létesült az elmúlt
évek során, melyek karban-
tartása és felügyelete is a zöld-
területek gondozóinak felada-
ta. Az idén 4–5 játszótér fel-
újítását is tervezik, melyek
helyszíneit a késôbbiekben je-
lölik majd ki. 

MEGOLDJÁK A KÖRFORGALMAK AUTOMATA ÖNTÖZÉSÉT

Tavaszi munkák Sopronban

Megkezdôdtek a tavaszi munkálatok Sopron zöld- és sportterületein. A viszonylag enyhe
téli idôjárás következtében már folyik a közterekre kihelyezett kerti bútorok, játszóterek

felülvizsgálata, és a javítási, karbantartási munkálatokat is elkezdték. A város zöldterülete-
inek karbantartása, felújítása és tisztítása a Sopron Holding Zrt. feladatai közé tartozik.



Kikelet hava
Nemrég Mosonmagyaróváron volt dolgom. Ausztrián keresz-
tül mentünk. Pomogynál átléptük a képzeletbeli határt. A te-
lepülések rendjét, tisztaságát már megszokhattuk. Most a
derengô reggelben a határ, a mezô rendezettsége fogott meg.
Az út mentén az árkok növényzete rövidre vágva, sehol egy
aprócska szemét. Az egyes földeket facsoportok választják el.
Ezek nemcsak a vadak számára nyújtanak búvóhelyet, hanem
a hasznos élô szervezeteknek is telelô illetve életteret bizto-
sítanak. Nem áthatolhatatlanok a szúrós bokrok és aljnövény-
zet miatt, mint nálunk. 

A jánossomorjai határ egészen más képet mutat: elhagyott
állattartó helyek, rendezetlen épületmaradványok, gazdátlan
majorság. A szél papírfoszlányokat kap fel, és a tavaszi mun-
kálatokra váró földeken sem ritka hasonló szemét, sôt néhol em-
bermagasságú gazok. Pedig olyan jó, olyan megnyugtató a rend.
Rend a saját házunk táján, rend a környezetünkben, rend a vá-
rosunkban. Persze, mindehhez a belsô rend is szükséges. És az
akarat. A tél ugyan megfonnyasztotta kissé, de így is mosoly-
ra biztat a Deák tér színes árvácskáinak tömege. A szépen nyírt
fák és bokrok a városban. A körforgalmak változatos növény-
állománya és éven át való gondozása. Valami nálunk is elkez-
dôdött. Elôször a fejekben és szívekben kell ennek megtörtén-
ni, az egyes ember akarata szükséges a változáshoz. Ezt köve-
tôen minden természetes lesz.

Tele vagyunk várakozással. A korán fakadó növények rü-
gyei már duzzadnak, vázáinkba tehetjük a barkát. Elérkezett
a metszés ideje. Akinek sok gyümölcsfája van, már megkezd-
te ezt a nagyon fontos, idôigényes munkát. Én magam a met-
szést rügyfakadás idején végzem, esélyt adva a növénynek a
moníliákkal, tafrinákkal és egyéb súlyos károsítókkal szemben.
A nagyobb vágási sebeket sebkezelôvel kezelem (legjobban
a méhviasz alapút szeretem), majd 10 fok körüli hômérsék-
leten elvégzem a lemosó permetezést. Kitûnô, sokoldalú ké-
szítmények közül választhatunk (réz+kén+olaj), de kapha-
tó a mészkénlé és bordói lé is. A kert összes fáját, bokrát és sö-
vényét célszerû ilyenkor kezelni, megelôzve a károsítók felsza-
porodását. A lemosó permetezést az ún. ökológiai (=bio)
termesztést választóknak is bátran ajánlom, hivatalosan, a
Biokontroll által elfogadott mûvelet ez. Mindenkinek jó ker-
tészkedést, sok örömöt kívánok. Dr. Varga Mária

roni mentôkben minden meg-
van, ami a szakszerû és gyors
életmentéshez elegendhetet-
lenül szükséges – mondta el
a Közéletnek Lükô Péter men-
tôtiszt, az alapítvány titkára.

Idén is sokat remélnek az
egyszázalékos felajánlások-
ból és a városban több he-
lyen is kihelyezett egy-, illet-
ve kétforintos érmék gyûjté-
sébôl. ��

Virágos Sopronért 
A kulturált, szép város a gondozott természeti és az épí-

tett környezet mellett az infrastruktúra állapotán át a mû-
emlékeinket, kultúránkat is jelenti, mindazt, amit polgári ha-
gyományainkon keresztül örökségbe kaptunk – hangzott el
a Virágos Sopronért idei sorozatának elsô rendezvényén. A
kertészeti, faiskolai szakemberek, növénynemesítôk, szakte-
rületi diákság, egyetemi hallgatók, kertbarátok élénk ér-
deklôdése mellett tartott rendezvényen a résztvevôket dr.
Simon István, Sopron alpolgármestere köszöntötte, aki hang-
súlyozta: a városvezetés fontosnak tartja a környezetünk
szebbé tételére irányuló törekvéseket, az ezzel összefüggô
kezdeményezéseket, és nagy gondot fordít a város környeze-
tének, zöldfelületeinek, parkjainak a gondozására, ápolásá-
ra és fejlesztésére. A soproni emberek igényesek a környe-
zetükre, önmaguk is formálják, alakítják. A rendezvénysoro-
zat idei elsô elôadói Hárs Olivér, a Castanea egyesület társ-
elnöke és Horváth Sándor nyugalmazott fôkertész voltak. ��

Hogy ne legyen félreértés

Félreértésekre adhat okot, hogy a megyében Gyôrött is mûködik
mentôalapítvány, aki tehát telefonon érdeklôdik, annak hangsú-
lyoznia kell, hogy a soproni alapítvány érdekli. Segítjük az olva-
sót abban is, hogy közöljük a bankszámlaszámot, amin keresztül
a soproni mentést támogathatják: 11634007-07049400-34000003
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DR. POÓR LÍVIA

Dr. Poór Lívia Dr. Király
Jenô-díjban részesült. A pszi-
chiátriai járóbeteg-ellátás
csoportvezetô fôorvosa. A
Pécsi Orvostudományi Egyete-
men 1965-ben megszerzett
diplomájával már 1965 szep-
temberétôl a soproni kórház
ideg-elme osztályának, 1997
óta a pszichiátriai osztályá-
nak a dolgozója. Ideggyógyá-
szati szakképesítését 1968-
ban, elmegyógyászati szakké-

pesítését 1972-ben, addiktológiai szakképesítését 1992-ben
szerezte meg. Az 1970-es években az akkori osztályvezetô
fôorvos megbízására szervezte meg és indította el a pszichi-
átriai szakrendelést és gondozót. A késôbbiekben ez újabb
két gondozóval bôvült. Szorosan együttmûködve a fekvôbe-
teg-ellátó részleggel, vezette és irányította a pszichiátriai já-
róbeteg-ellátást, miközben folyamatosan képezte önmagát.
Az osztály fiatal orvosainak mentora. Empátiás készségé-
vel, szakmai felkészültségével, a hátrányos helyzetbe került
pszichiátriai betegek szociális gondjainak megoldásában
való segítôkészségével tekintélyt vívott ki magának betegei
és azok hozzátartozói körében. 

KATONA SÁNDOR

A „Sopron szolgálatáért”
díjjal kitüntetett Katona Sán-
dor az 1956-os forradalom ide-
jén Sopron rendôrfôparancs-
noka volt. Neki köszönhetô,
hogy városunkban és környé-
kén vér nélkül zajlottak a for-
radalmi események. 1956. ok-
tóber 22-én az összetartás el-
rendelése után személyesen
vett részt a SOTEX-nagygyûlé-
sen, ahol megismerte a diák-
ság követeléseit. A másnapi

felvonulást rendôreivel biztosította, megtiltván azoknak a
fegyverhasználatot. Október 26-án megtagadta felettesei
parancsát, és nem lövette szét golyószóróval a munkások, va-
lamint a diákok tömegtüntetését. Sôt, ô maga vezényelte le
a szovjet emlékmûnek, az elnyomatás és megszállás jelképé-
nek a ledöntését a Kisvárkerületen. 

A Forradalmi Katonai Tanács vezetôje lett. Megteremtet-
te a cselekvô összhangot a rendôrség és a diákság között. A
diákoknak fegyvereket adott ki járôrözéshez és objektu-
mok ôrzéséhez. A forradalom melletti kiállásáért a váci
fegyházban letöltendô börtönbüntetésre ítélték. Szabadu-
lása után a Tanulmányi Erdôgazdaság fafeldolgozó üzemé-
ben kapott munkát. 

DR. KOVÁCS JÓZSEF

LÁSZLÓ

Dr. Kovács József László iro-
dalomtörténész, Sopron szü-
lötte, az idei „Sopron Kultúrá-
jáért” díj kitüntettetje. Sop-
roni bencés diák, majd böl-
csészdiplomát szerzett. Csat-
kai Endre oltotta bele a hely-
történeti kutatás szellemét,
majd Mollay Károly profesz-
szor a magyarországi német
nemzetiség történetébe avat-
ta be. Bár több hazai fôiskolán
és egyetemen nemzedékeket nevelt a magyar és a német
irodalom szeretetére, szülôvárosától sohasem szakadt el.
Ma is azt vallja: „lélekben Sopronban élek”. Éppen ezért mun-
kássága javát Nyugat-Dunántúl és szülôvárosa kultúrtörté-
netének szentelte, pedig közben az egyetemi oktatás mellett
Ráckevén helytörténeti múzeumot alapított, az MTA Köztes-
tületének tagja, a budaörsi múzeum igazgatója. Mûvei kivé-
tel nélkül Sopronhoz kötôdnek. A legnagyobb szabású a
„Lackner Kristóf és kora” címû monográfiája, majd a váro-
sunk irodalmi életét napjainkig áttekintô „A soproni parnasz-
szus”, de ô az egyik szerzôje a „Fejezetek a magyarországi
német irodalom történetébôl” címû nagymonográfiának is.
„A szülôföld nem enged” címû gyûjteményes esszékötetében
irodalom- és mûvelôdéstörténeti tanulmányok sorával tett
hitet a felnevelô város és környéke örök értékei mellett. Ne-
véhez fûzôdik a Faut és Klein krónikák kétnyelvû kiadása is.
Az elmúlt évtizedekben rendszeresen tartott elôadásokat
szülôvárosa irodalmi múltjáról. Évekig szerkesztôbizottsá-
gi tagja volt a Soproni Szemlének, és szerkesztôje a VÁRhely-
nek és a Soproni Füzeteknek is. 

SZALAI TAMÁS

„Sopron Ifjú Tehetsége”
díjas lett Szalai Tamás, jelen-
leg a Szegedi Tudományegye-
tem csillagászhallgatója. Ta-
lán még sokan emlékeznek
arra a licista diákra, aki ifjú
csillagászként eljutott a Har-
vard Egyetemre is. Nos, azóta
és azelôtt is számos szakmai
verseny gyôztese, különféle
megfigyelési gyakorlatokat

végez és tanulmányai mellett oktat. Aktív tagja a Magyar Csil-
lagászati Egyesületnek, alapító tagja a soproni Stella Egye-
sületnek. A Soproni Tudós Ismeretterjesztô Társaság kere-
tében megszervezte és mûködteti a Fényi Gyula Szabad-
egyetemet, amely Magyarország egyetlen csillagászati sza-
badegyeteme. 

F. G. 

A Soproni Közélet márciusi számában tovább folytatjuk
a városért tett munkásságuk elismeréseként  a hûség

napján kitüntetett soproniak bemutatását.Kitüntetettek



2008. március �� 13

Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc Magyarország

újkori történetének meghatározó
eseménye, a nemzeti identitás

egyik alapköve. 

Társadalmi reformjaival a
polgári átalakulás megindító-

ja, önvédelmi harcával a nem-
zeti mitológia részévé vált.

Eredményességét mi sem
mutatja jobban, minthogy

csak a cári Oroszország
beavatkozásával lehetett

legyôzni. 1848. március idusán
megszületett a tizenkét pont,
amely a magyar nemzet követelé-
seit tartalmazta. 

Táncsics Mihályt és még sok
más foglyot kiszabadítottak a bör-
tönbôl. Március 17-én Batthyány
Lajos megbízást kapott a kormány-
alakításra, amely április 7-én meg
is történt. 

Megalakult az elsô független fe-
lelôs magyar kormány, amelyben
Kossuth Lajos is szerepet kapott
mint pénzügyminiszter. A kormány
elsô komoly fellépése az áprilisi

törvények megfogalmazása volt.
Ebben követelték a cenzushoz kö-
tött választójog eltörlését, a cenzú-
ra megszüntetését, a közterhek
közös viselését. Végbement egy
vérontás nélküli polgári átalaku-
lás. Ezek voltak a sikerek, ame-
lyek után sajnos a véres megtorlás
következett.

Az oroszok beavatkoztak az
osztrákok oldalán a szabadságharc
eseményeibe, amely a magyar csa-
patok vereségéhez vezetett. Au-
gusztus 13-án a magyar csapatok
Világosnál letették a fegyvert. El-
esett Petôfi, Kossuth számûzetés-
be került, és kivégeztek 13 jeles
katonai vezetôt, akiket aradi vér-
tanúk néven tisztelünk. ��

1848-ra emlékezünk

!Kérjük városunk polgárait, az intéz-
ményeket, hogy nemzeti ünnepünk
tiszteletére lobogózzuk fel házainkat
és a középületeket!

!Akik koszorút kívánnak elhelyezni a
Széchenyi téren, szándékukat márci-
us 12-ig jelezzék az 515-108 vagy 515-
243 telefonszámon. 

Ünnepeljük együtt 
a „fiatal márciust”!

A Fô téri ünnepi események a www.sopron.hu oldalon élô internetes közvetítésben megtekinthetôk.

Petôfi naplójából 
„A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy

sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Elôször az
orvosokhoz mentünk. Szakadt az esô, amint az
utcára léptünk, s ez egész késô estig tartott, de
a lelkesedés olyan, mint a görögtûz: a víz nem
olthatja el. Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd
a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedés-
ben egyaránt percenként növekedô sereg. Jókai
fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem
elszavaltatták a Nemzeti dalt. Mindkettôt ki-
törô lelkesedéssel fogadták, s a refrénben elô-
jövô »esküszünk«-öt mindannyiszor vissza-
harsogta az egész sereg, mely a téren állt. Lan-
derer nyomdájához mentünk, amely a legkö-
zelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a Nemze-
ti dalt rögtön nyomni kezdték (…) A szakadó
esô dacára mintegy 10000 ember gyûlt össze a

múzeum elé, onnan a városházához mentünk.
A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel.
Rövid tanácskozás után a polgármester aláír-
ta a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!... -
Budára! Budára! Nyittassuk meg Táncsics
börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és leg-
többször hallható kiáltásai. A választmány
legalább húszezer ember kíséretében fölment
Budára a helytartótanácshoz és elôadta kívá-
natait. A nagyméltóságú helytartótanács sá-
padt vala és reszketni méltóztatott, s ötpercnyi
tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A
katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet,
a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja
megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a tömén-
telen sokaság Pestre.

Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok,
melyek e napot örökre nevezetessé teszik a ma-
gyar történelemben.”

„FIATAL MÁRCIUS – SOPRON”
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyugat-magyarországi Egyetem 

az 1848–49. évi magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére városi ünnepséget rendez.

11 óra – FÔ TÉR

Ünnepi mûsor 
a szabadságharc hôseinek emlékére a Honvéd Színház, a Honvéd
Táncszínház és a Hegedôs Együttes közremûködésével, majd Petôfi
Sándor hôskölteménye alapján A helység kalapácsa címû táncjáték
a Honvéd Táncszínház elôadásában.
(Rossz idô esetén az ünnepi mûsor helyszíne: a Liszt Ferenc
Konferencia- és Kulturális Központ)

Zenés 
ébresztô
Sopron Város 
Fúvószenekara, 
Juventus Koncert
Fúvószenekar

10 óra – SZÉCHENYI TÉR

Koszorúzás
a Széchenyi-szobornál
Beszédet mond: dr. Fodor Tamás
polgármester
Közremûködnek:  Szépligeti
Mátyás egyetemi hallgató és a
Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar
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A Nyugat-dunántúli Régió
Kereskedelmi és Iparkama-

rai Szövetségének soros
elnökeként az idei évben
kamaránk rendezte meg 

a regionális gazdasági
évnyitót. 

A rendezvény házigazdá-
jaként Horváth Vilmos, a Sop-
ron Megyei Jogú Városi Ke-
reskedelmi és Iparkamara
elnöke, majd dr. Fodor Tamás
polgármester köszöntötte a
résztvevôket, majd dr. Par-
ragh László, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara elnö-
ke és Simor András, a Magyar
Nemzeti Bank elnöke adott
helyzetelemzést a magyar
gazdaságról.

Parragh László kritikus
szavakkal illette a honi gaz-
daságpolitikát, felhívta arra
a nemzetközi trendre a fi-
gyelmet, hogy a gazdasági
célok megvalósítása érdeké-
ben néhány országban a po-
litikai elit képes az együtt-
mûködésre. Példaként emlí-
tette Ausztriát és Németor-

szágot, ahol nagykoalíció
hozta meg a gazdasági fel-
lendülést. Magyarországra
viszont minden szinten a du-
alizmus jellemzô. A politi-
kai elit megosztott, a kor-
mány és a javarészt ellenzé-
ki önkormányzatok között
ugyancsak tapintható a fe-
szültség, közmegegyezésnek
nyoma sincs. A gazdaságra
is a dualitás jellemzô: a mul-
ticégek dübörögnek, a kis- és
középvállalkozók célja vi-
szont a túlélés. A gazdaság-
fejlesztési intézményrend-
szer rossz hatásfokkal mûkö-
dik, a gazdaságpolitika hem-
zseg az ellentmondásoktól, s
az elvonási szint növekedése

is nehezíti a vállalkozók éle-
tét. Az elnök szerint az uniós
források nagy lehetôségeket
jelenthetnek, ha gazdaság-
élénkítésre használjuk fel a
támogatásokat, de sajnála-
tos módon a pályázatok
döntô többsége infrastruk-
túrával kapcsolatos. 

A rendezvény folytatásá-
ban Simor András, a Magyar
Nemzeti Bank elnöke tartott
elôadást. Reményei szerint
az infláció 2009-re 3 száza-
lékra csökkenhet, ehhez
azonban a kockázati ténye-
zôket kell kiiktatni a magyar
gazdaságpolitikából. Fontos
a versenyképességünk meg-
tartása, az országra jellem-

zô foglalkoztatási gondok or-
voslása, amelyek közvetlenül
megakadályozzák a kvalifi-
kált munkaerôt igénylô kül-
földi beruházások megvaló-
sulását. 

Az elôadások után Hor-
váth Vilmos átnyújtotta az
idei Lackner-díjat – a sopro-
ni kamara elismerését – dr.
Parragh Lászlónak a magyar
kamarai rendszer egységé-
nek megteremtéséért, a ma-
gyar gazdaság folyamatainak
szakértô elemzéséért és fe-
lelôs véleménynyilvánítása-
iért, a GYSEV és NYME
munkájában való aktív rész-
vételéért, a régió gazdasági
és tudományos szerepvállalá-
sának erôsítéséért és nem
utolsósorban soproniságának
példás vállalásáért.

Ezután került sor a Regi-
onális Minôségi Díjak átadá-
sára, majd Horváth Vilmos, a
soproni kereskedelmi és
iparkamara elnöke, a régiós
szövetség soros elnöke a ren-
dezvény zárásaként átadta az
elnökséget nagykanizsai kol-
légájának. ��

Mestervizsgák
A szakképzésrôl szóló törvény, valamint a gazdasági ka-

marákról szóló törvény alapján a kamara végzi a mesterkép-
zési és vizsgáztatási tevékenységet. A soproni kamara az el-
múlt év végétôl folyamatosan szervezi mestervizsgára felké-
szítô tanfolyamait különbözô kézmûves – fodrász, kozmeti-
kus, ács-állványozó, kômûves, szobafestô és mázoló, tapétá-
zó, gázvezeték- és készülékszerelô, lakatos, szakács, illetôleg
villanyszerelô – szakmákban. Mind a felkészítô tanfolyam-
ok, mind pedig a vizsgák Sopronban kerülnek megrendezés-

re, a szakmájukban elismert szakemberek közremûködésé-
vel. 2008 áprilisában tervezik indítani a mesterlevél megszer-
zéséhez szükséges vállalkozási és pedagógiai ismeretek rész-
mestervizsgára felkészítô kurzust, amelyre még várják az
érdeklôdôket. Terveik között szerepel, hogy a fogtechnikus
szakmában is mestervizsga-felkészítést és vizsgát szervezze-
nek. A mestervizsgára jelentkezés feltételeit (szakmai alap-
képzettség, legalább 5 év, illetve szakács szakmában 8 év szak-
mai gyakorlat) teljesítô mesterjelöltek a részvétel további fel-
tételeirôl dr. Darázs Andor szakképzési vezetônél érdeklôd-
hetnek (tel.: 99/523-581, e-mail: darazs-svkik@t-online.hu). A
szakmákhoz tartozó konkrét elvárások megismerhetôk a
www.mestervizsga.hu internetes oldalon. ��

Parragh: reformbarkácsolás és Ôszöd-szerû hatásfok
Az országban jelenleg ,,reformbarkácsolás zajlik”. A reformokra szükség van, a kérdés, hogy ezek mögött van-e
társadalmi támogatottság és szakmai megalapozottság. (…) A programok hatásfoka kétséges, de ha a lényegét
össze akarom foglalni, akkor a miniszterelnök urat kell idéznem, aki az ôszödi beszédében egyetlenegy szóba
sûrítve megragadta a jelenlegi gazdaságpolitika lényegét, és az eredményességét is …” (Parragh László) ��

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”

Regionális gazdasági évnyitó
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Évekig bozót ölelte, sokan
nem láthatták azt a parányi
kápolnát, ami még mállado-
zón is a bánfalvi kôfejtô csú-
csát uralja. Ma már – a TAEG
munkatársainak hála – a
bozót eltûnt, s ha minden a
tervek szerint halad, legké-
sôbb október 23-ra megújul
az épület, ugyanis 1938-ban
ezen a napon szentelte fel
Papp Kálmán, az akkori vá-
rosplébános Thurner Mihály
polgármester, valamint a
cserkészek gyûrûjében a
cserkészkápolnát, aminek a
története egyszerre drámai
és kalandos.

A XX. század harmincas
éveiben, a gazdasági válság
és a létbizonytalanság hatásá-
ra sokan vetettek véget éle-
tüknek a bánfalvi kôfejtô te-
tejérôl. Ennek a sokkoló tény-
nek a hatására polgári gon-
dolatként vetôdött fel egy
olyan emlékhely vagy kápol-
na létesítése, ami a szándé-
kuktól visszafordítaná a ha-
lálra szántakat. Az 1937-es
Soproni Hírlapban megjelent
cikk ötletén felbuzdulva Ge-
reben Vilmos tanító, a 382.
számú cserkészcsapat veze-
tôje hihetetlen ötletekkel és
energiával látott a feladat-
nak. Cserkésztársával, Gallus
László építészmérnökkel
kezdtek neki a tervezésnek.
Volt gondolat többféle is: a
kereszttôl az oszlopig, végül
egy apró kápolna körvonala-
zódott a papírokon. Ennek
látványrajzát aztán a Röttig-
Romwalter nyomdában bar-
nított képeslapra nyomták, és
trafikokban, könyv- és papír-
kereskedésekben árusították.

Mellette Gereben Vilmos és
cserkésztiszttársai – Horváth
József, Rádonyi Géza – végig-
járták a tehetôsebb polgáro-
kat, hogy adakozzanak a ká-
polnára. Sôt, még éttermi szá-
molócédula-tömböket is
nyomtattak, amikre két fillé-
res felülnyomat és köszönet-
mondás került. Ezt a vendég-
lôsökhöz a fiú, Gereben Lász-
ló hordta szét biciklivel. A
vendéglôsök – a Jäger, a Keg-
lovich, a Perkovátz, a Schma-
user – örömmel vették át a
feláras számolócédulákat, és
gyûjtötték az adományokat.

Az építést Radits József
vállalta, és a falnyílásban Mi-
halovics János tanító Mária-
képe kapott helyet egy kis
rács mögött, ami März laka-
tosmûhelyébôl került ki. A
kápolna hat méter magas,
még ma is ép keresztjét a
GYSEV akkori cserkészei –
többek között a Gangl testvé-
rek, Varjú József, Agg Pál –
sínvasból készítették.

Aztán a hitehagyott évti-
zedek a kápolnát is romossá
tették: kövek mozdultak ki a
helyükbôl, eltûnt a vasrács,
a Mária-kép, megnôtt körü-
lötte a dudva meg a csalán, és
felgyülemlett a szemét.

Gereben László mozgósí-
totta az erdészetet, jelezte
szándékát a város felé, és már
megvan a felújító csapat is.
A munkák költségét Gereben
László állja, és ô az, aki egy
másik Mária-képet ajánl fel
az eltûnt helyére. Szeretné a
kápolnát úgy felújítani, ahogy
az fénykorában volt, de na-
gyon kevés dokumentum ma-
radt róla. ��

F. G.

Megújul 
a cserkész-
kápolna

Gereben László – Bécsbe szakadt
hazánkfia – elhatározta, hogy ha a

jóisten és az anyagiak megengedik,
édesapja, a volt soproni cserkészparancs-

nok és cserkészei, valamint a bánfalvi
kôfejtôrôl önmagukat levetôk emlékére
felújítja a szikla tetején magasodó apró

kápolnát. Az idô most elérkezett… 
Ã pedig megkeresve minket, elmeséli a

kápolna történetét…

Segíthet egy régi kép

Gereben László nem a hírné-
vért keresett meg a történet-
tel minket, hanem azért, hogy
lapunk hasábjain keresztül is
megkérjen minden sopronit:
akinek van a birtokában a cser-
készkápolnáról fénykép, rajz,
bármilyen korabeli emlék,
annak másolatát a Közélet
szerkesztôségén keresztül jut-
tassa el hozzá!

FOTÓ: MAGASI
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Más európai országban Os-
tara istennô ünnepének ne-
vével találkozunk Oster vagy
Easter formában. Ostara a
germán istenek közül az alvi-
lág felett uralkodott, tavaszi
ünnepét pedig a napéjegyen-
lôség napján ülték meg. 

A húsvét minden évben
más és más napokra esik.
Ennek egyszerû a magyará-
zata, mivel a tavaszi napéje-
gyenlôség utáni elsô holdtöl-
tét követô vasárnap és hét-
fôn ünnepeljük. A húsvét
nem két nap csupán, hanem
több napból álló ünnepségso-
rozat. Manapság azonban a
húsvétvasárnapot, valamint
a húsvéthétfôt ünnepeljük
szeretteink körében. Az ün-
nepet hajdanán végigkísérte
a szigorú böjti étrend, vala-
mint a megszentelt ételek so-
kasága. A régi idôkben a böjti
napokon csak kenyeret, sót
és száraz növényi ételeket
ehettek. Voltak olyan parasz-
ti közösségek is, melyek a
halat nem számítva csak nö-
vényi táplálékot vettek ma-
gukhoz. Sok helyen böjt alatt
még tejet, túrót, sajtot sem
fogyasztottak. Olajjal fôztek,

s a böjti eledelek számára
külön edényeket használtak.
A magyar népi konyhának
tájegységenként különbözô
jellegzetes böjti ételeit is-
merjük. Babgánica, fôtt aszalt
szilva és alma az édes fôzôlé-
vel együtt, aszaltszilvaleves,
rántott leves, tejfölös bab,
vadsóska és gomba fôzve, gá-
nica mákkal, tejjel, száraz-
bab tökmagolajjal és hagy-
mával, mézeslaska, tejfölös
szilva, aludttej és túró. Finom
böjti vacsorának számított a
csírás bab és a szaladós. Or-
szágszerte elterjedt böjti étel
volt a bableves, tojásleves,
rántás nélküli krumplileves,
babsaláta, krumplisaláta és a
fôtt tészták. A katolikusok
húsvéti ünnepének évszáza-
dok óta egyik kiemelt mozza-
nata a jellegzetes húsvéti éte-
lek, a kalács, sonka, bárány,
tojás megszentelése. E húsvé-
ti eledelek jellegzetes régi
neve a kókonya. A kókonya
szó a népnyelvben a húsvét-
hoz kapcsolódva sokféle vál-
tozatban és jelentésben máig
él. Legtöbb helyen a húsvéti
ételek összefoglaló neve, míg
máshol a húsvéti megszen-

telt kemény tojást, a húsvéti
kalácsot, vagy az ôsi húsvéti
játékot, a tojásütést értik
alatta. A keleti egyházaktól
származik a megszentelt éte-
lek másik elnevezése, a
páska, pászka. Tudjuk, hogy a
pascha egyházi nyelven a
húsvétot, illetôleg a testét,
vérét feláldozó Megváltót je-
lenti. A magyarságnál mind-
két elnevezés ismert.

A húsvéti ételek mágikus,
misztikus
e r ô v e l
bíró ét-
kek. A hús-
véti bárány az
ünnep áldozati
jellegû étele, amelyet
már az ószövetségi zsidók is
fogyasztottak keserû salátá-
val és kovásztalan kenyérrel
Egyiptomból való megmene-
külésüknek és elsôszülöttje-
ik emlékezetére. Másik igen
régi húsvéti elede-
lünk, a

tojás az élet és újjászületés
archaikus jelképe. Keresz-
tény magyarázat szerint,
amint a tojásból új élet kel,
úgy támad föl Krisztus is sír-
jából az emberek megváltá-
sára. A sonka pedig mágikus
hiedelemforrásként régóta a
jellegzetes húsvéti eledelek
közé tartozik, sok helyen ki-
szorítva az eredetileg szoká-
sos bárányt. Az étkezés köz-
ben a karácsonyhoz hasonló-
an rituális szertartások is elô-
fordulhattak. A palócoknál
szokás volt egy szentelt tojást
annyi felé osztva elfogyasz-
tani, ahány családtag volt,
hogy ha eltévednének,
jusson eszükbe, kivel
ették a tojást. A

szentelt éte-
l e k n e k

Húsvéti étekrend:
Babcsírától az illatos kalácsigBabcsírától az illatos kalácsig

A húsvét magyar elnevezése arra utal, amikor 40 napig tartó böjt után elôször vettek
magukhoz húst az emberek. A nagyböjt Jézus negyvennapos sivatagi tartózkodásának

emléke, míg a nagyböjt utolsó hete, a nagyhét Krisztus diadalmas jeruzsálemi 
bevonulásának ünnepe. 

FOTÓK: MAGASI
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még a morzsáját, maradékát
sem dobták ki, mert különle-
ges erôt tulajdonítván nekik,
mágikus célra használták
ezeket. A morzsát például a
tyúkok elé szórták, hogy a kö-
vetkezô évben jobban tojja-
nak. A szentelt sonka csont-
ját gyümölcsfára akasztották,
hogy sokat teremjen. 

A nyúl jelképe Németor-
szágból ered. Eredetileg
madár volt, de Ostara germán
isten haragjában négylábú
állattá változtatta. Más ma-
gyarázat szerint egyszerû té-
vedésrôl van szó, melynek
oka egyetlen betû. Egyes
német területeken húsvétkor
szokás volt ugyanis gyöngy-
tyúkot ajándékozni tojásai-
val együtt. A gyöngytyúk
német neve röviden Hasel, a
nyúl neve Hase. Mi az igaz-
ság? Mindenki döntse el ma-
gában! Üdvözlettel:

Mészáros Tibor 
Schnitta-díjas éttermi mester – Corso étterem

HÚSVÉTI KALÁCS

Hozzávalók: 1  kg liszt, 2
db tojás, 7 dl tej, 3 dkg élesz-
tô, 1 evôkanál tejföl, só, 2 evô-
kanál porcukor,  11 dkg vaj.

Elkészítés: a langyos liszt-
ben elvegyítjük egy tojás

sárgáját, egy kávés-
kanál sót, a lan-

gyos tejben
felfuttatott

é l e s z -
tôt,

egy evôkanál porcukrot, egy
evôkanál tejfölt, öt deka-
gramm vajat és a maradék
langyos tejet. Mindaddig
gyúrjuk, míg el nem válik a
tészta a kezünktôl. Ezután a
maradék vajat három részlet-
ben beledolgozzuk. Ha ezzel
is elkészültünk, kicsit belisz-
tezzük, majd ruhával letakar-
va pihenni hagyjuk. Ha meg-
kelt, lisztezett gyúródeszká-
ra borítjuk, és három vagy öt
cipóra osztjuk fel. Ezekbôl
egyforma rudakat sodrunk.
Ezután kezdôdik a kalács fo-

nása, melyet a hajfonás mes-
terei könnyû szerrel tesznek
meg. Jól kizsírozott tepsibe
kelni tesszük, s ha a duplájá-

ra nôtt, bekenjük to-
jássárgájával.

Lassú tûznél
süssük át

jól. Amíg

ki nem hûlt, ne vágjuk fel,
hogy minôségében, szépségé-
ben ne sérüljön.

TÁRKONYOS

BÁRÁNYLEVES

Hozzávalók: 25 dkg bá-
ránycomb, 1 kisebb vörös-
hagyma, 20 dkg vegyes zöld-
ség (sárgarépa, zöldség, zöld-
borsó), 1 kisebb fehérpapri-
ka, 1 dl tejszín, 1 citromkari-
ka, só, bors, morzsolt tárkony.

Elkészítés: az 1x1 cm-es
kockára vágott báránycom-

bot, zöldséget, sárgarépát, fe-
hérpaprikát, valamint a zöld-
borsót lassú tûzön világos ra-
gulevesnek megfôzzük, köz-
ben fûszerezzük. Eperlevél
tésztát teszünk bele. A kész
levesbe végül lassú keverés
mellett beleöntjük a tejszínt.
Forrón tálaljuk, citromkari-
kát teszünk rá. (A leves bor-
júhúsból és fiatal birkahús-
ból is elkészíthetô.)

BÁRÁNYCOMB MÉZES

KÉREGBEN

Hozzávalók: 1,2 kg-os bá-
ránycomb, 3 evôkanál olaj, 5
dl húsleves, 2 dl vörösbor, 1
kg burgonya, 30 dkg sárgaré-
pa, 25 dkg zeller, 25 dkg hagy-
ma, 15 dkg méz, 1 dl tejszín,
2 evôkanál vörösbor, 2 evô-
kanál étkezési keményítô. A
pácléhez 3 gerezd fokhagy-

ma, 5 evôkanál olaj, 6 dkg
méz, 1 citrom héja, 1,5 dl vö-
rösborecet, kakukkfû, ôrölt
rozmaring. 

Elkészítés: a báránycom-
bot megmossuk, leitatjuk róla
a nedvességet, majd a követ-
kezô páclébe tesszük: össze-
keverjük a zúzott fokhagymát
az olajjal, a zöldfûszerekkel,
a citrom vékonyra vágott hé-
jával, a mézzel és a borecet-
tel, majd erôsen kikavarjuk.
A húst egy éjszakára a hûtô-
be rakjuk pácolódni. Másnap
a húst lecsöpögtetjük, meg-

fûszerezzük, ráöntjük az ola-
jat, és a sütôbe tesszük. Köze-
pes hôfokon 2 óráig sütjük.
Közben többször meglocsol-
juk a páclével, a húslevessel
és a 2 dl vörösborral. A bur-
gonyát megtisztítjuk, kockára
vágjuk és a felszeletelt hagy-
mával együtt, a hús mellé
tesszük a sütôbe. A megma-
radt mézet összekeverjük a
borral és a szójaszósszal,
majd fél órával a sütés befe-
jezése elôtt bekenjük vele a
combot. 

Kivesszük a zöldségeket,
és melegen tartjuk. A pecse-
nyelevet átpaszírozzuk, fel-
öntjük a tejszínnel és hozzá-
keverjük a keményítôt. Tála-
láskor a felszeletelt hús alá
öntjük a mártást és mellétesz-
szük a megpárolódott zöldsé-
geket. Fanyar vörösborral kí-
sérve kiváló ünnepi fogás. ��
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8. szombat 19.30 Szomorú vasárnap Premier előadás 
9. vasárnap 19.30 Szomorú vasárnap Nádassy-bérlet 

13. csütörtök 19.30 Szomorú vasárnap Medgyaszay–bérlet
15. szombat 19.30 Szomorú vasárnap Lackner–bérlet
16. vasárnap 15.00 Szomorú vasárnap Jakab–bérlet 
29. szombat 19.30 Szomorú vasárnap Löszl–bérlet 

KISSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)

1. szombat 19.00 Döglött aknák Lackner-bérlet
2. vasárnap 19.00 A padlás Bérleten kívül
5. szerda 18.00 Vitéz lélek Vas- Villa’ -bérlet
5. szerda 20.30 Vitéz lélek Egyetemi-bérlet
6. csütörtök 18.00 Vitéz lélek Ifjúsági „C” bérlet
7. péntek 19.00 A padlás Bérleten kívül
9. vasárnap 15.00 Döglött aknák Jakab-bérlet
9. vasárnap 19.00 Döglött aknák Madách-bérlet
11. kedd 19.00 A padlás Bérleten kívül
13. csütörtök 19.00 Döglött aknák Palotay-bérlet
14. péntek 19.00 Egy pohár víz Jávor-bérlet
15. szombat 19.00 Vitéz lélek Löszl-bérlet
23. vasárnap 19.00 Légy jó mindhalálig Bérleten kívül
24. hétfő 19.00 Légy jó mindhalálig Bérleten kívül
27. csütörtök 19.00 Egy pohár víz Rajz-bérlet
28. péntek 19.00 Döglött aknák Csatkai-bérlet
29. szombat 19.00 Döglött aknák Blaha-bérlet

Müller–Seress

SZOMORÚ
VASÁRNAP

Zenés játék két részben

Seress Rezsô – Mikó István
Helén, a felesége – Piros Ildikó

Jani, a pincér – Gyôri Péter
Zongorán közremûködik 

Neumark Zoltán
Díszlet: Horesnyi Balázs

Jelmez: Darvasi Ilona
Koreográfus: Andrássy Imre

A rendezô munkatársa: Tatár Eszter
Rendezô: Huszti Péter

„Az öngyilkosok
himnusza” – így nevez-
ték a harmincas évek
végén a Szomorú va-
sárnap címû dalt,mely
az egész világot bejár-
ta. Sikeréhez semmi
sem fogható.

A dal szerzôje,
Seress Rezsô, akit megidéztem ebben a játék-
ban, s akit Pesten csak úgy becéztek, hogy a
„Füttyös muzsikus”, mivel a kottát nem is-
merte s a zongorát is csak két ujjal tudta pö-
työgtetni egy füstös kis csehóban: valóban ön-
gyilkos lett. Közel hetvenedik születésnapjá-
hoz, 1968 januárjában kiugrott lakásának
ablakából.

Pedig tériszonya volt. Nemcsak vertikálisan
– horizontálisan is. Egy életen át nem mozdult
ki Budapestrôl. Kivéve, amikor vitték, mint
munkaszolgálatost. Szegényen élte le életét –
miközben a New York-i Irving Trust bankban
több millió dollárja maradt befagyasztva. Vi-
lághíres volt – de még Budapesten sem tud-
ták, hogy ô szerezte a legszebb slágereket.

Nem tudott énekelni. Rekedt hangján in-
kább csak mondta, mint énekelte dalait –
mégis olyan varázslatos hangulatot tudott te-
remteni, mint senki sem azóta. Otto Klempe-
rer, aki 1947 és 1950 között számtalan hang-
versenyt és operaelôadást dirigált Budapes-
ten, a következôket írta a vendégkönyvbe: 
„Er ist kein Musiker – er ist ein Genie.”
(Nem muzsikus – csak zseni.)

Müller Péter

Bérletes nap változás! Felhívjuk Egyetemi bérleteseink figyelmét a bérletük kezdési időpontjának változására!

Kisszínházi elôadásainkat 14 éves kor alatt nem ajánljuk! 

Jegyek korlátozott számban a bérletes előadásokra is kaphatók!

27. csütörtök 18.00 
BENCZE ILONA színmûvésznô beszélget  KONCZ GÁBORRAL 
hobbijáról, munkájáról,
magánéletérôl és a szerepeirôl

SZÍNÉSZPORTRÉK sorozat (Liszt-központ)
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LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Támogatónk: Médiapartnereink:

Március 14. péntek 19.00
Liszt-központ

3B-KONCERTEK/1. Bach, Buxtehude, Byrd 

Március 16. vasárnap 19.00
Petőfi Színház

RICHARD ALFIERI:

HAT HÉT, HAT TÁNC
Szereplők: Vári Éva, Kulka János

Március 16. vasárnap10.00–17.00
Gyermek- és Ifjúsági Központ

HÚSVÉTI INTERAKTÍV 
CSALÁDI JÁTSZÓNAP

Március 18. kedd
19.00
Petőfi Színház

ESZENYI ENIKÃ: 
A gyönyörben 
NINCS középút

Március 20. csütörtök
10.00 és 16.00
Gyermek- és Ifjúsági Központ  

HALÁSZ JUDIT 
lemezbemutató
koncertje: 
SZERESD A TESTVÉRED!

Március 25. kedd 19.00
Liszt-központ
KLEZMER VARÁZS 

A BUDAPEST KLEZMER BAND 
KONCERTJE

Március 28. péntek
19.00
Liszt-központ

ADAGIO 
EGYÜTTES 
KONCERTJE

Március 29. szombat 16.00
Liszt-központ

JUVENTUS KONCERT FÚVÓS-
ZENEKAR tavaszi hangversenye

Április 5. szombat 19.00
Liszt-központ

PALYA BEA – 
WEÖRES SÁNDOR: PSYCHÉ 
Előadja: 

PALYA BEA 
QUINTET

Április 6. vasárnap 18.00
Liszt-központ

3B-KONCERTEK/2. Borogyin, Bartók, Bernstein

Április 4–6. 
Liszt-központ

„ADONIS” ÜNNEP 
Kertészeti kiállítás és szaktanácsadással 
egybekötött vásár

� Soproni Tavaszi Napok �

ARANYALMA

Március 3., 17.00
Hajdu Ildikó óvónŒ: 
A gyermekrajzok 
üzenete

Március 31., 18.00
Szabó Antónia 
festômûvész: 
Viselet és viselkedés

AMI A TANKÖNYVEKBÃL
KIMARADT…

Márc. 28., 9.00,11.00
A magyar nyelv 
mint a világot 
modellezŒ rendszer
– Géczy Gábor fizikus, tanár

SOROZATOK: Információ és jelentkezés: Farkas Anikó 511-208

VILÁGOKON ÁT sorozatMárcius 7. péntek 18.00
SOPRONI TÁNCFÓRUM Csobolyó és Sopron Táncegyüttes 

Március 8. szombat 10–18.00
SOPRONI UTAZÁSI BÖRZE 

Március 10. hétfŒ 19.00
FILHARMÓNIA-RAIFFEISEN 
HANGVERSENYBÉRLET Haydn, Mozart, Pergolesi

Március 7. péntek 18.00 
CSERNUS IMRE elŒadása 
A nő címû könyvének témájához

Március 18. kedd 15.00 ÉNEKLÃ IFJÚSÁG – KÓRUSFESZTIVÁL

Március 2. 
vasárnap 16.00
Ãselemek, 
ôstörvények: 
a mindenség pillérei 
Prof. Dr. Tóth Tibor 
informatikus, egyetemi tanár

Március 16. 
vasárnap 16.00
Tér, idŒ, tudat: 
dimenziók hálója
Paulinyi Tamás 
parapszichológus, közíró

Március 30. 
vasárnap 16.00  
Az érzŒ élet 
Dúl Antal teológus

KIÁLLÍTÁSOK: Március 16–30. ÖRMÉNYORSZÁG SOPRONBAN
Liszt-központ: Örményország múltja és jelene képekben – fotókiállítás 

Festőterem: Ashot Baghdasaryan és Juhos László szobrászművészek kiállítása
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Hálás volt a bemutató
közönsége, nagy sikert

aratott Csurka István
Döglött aknák címû tragiko-
médiája. A darabot rendezô-

ként Cseke Péter jegyzi, aki
így vall az elôadásról:

– Csurkát a rendszerváltás
óta nem merik, vagy egyálta-
lán nem akarják játszani,
azóta lényegében ez az elsô
színházi verzió. A bemutató-
nak ezenkívül van egy szemé-
lyes indíttatása is: az egyko-
ri Nemzeti Színháznak volt
egy Lejtényi Éva nevû legen-

dás súgónôje. Nyugalomba
vonulása után meglepett
engem a Döglött aknák ere-
deti, 1971-es súgópéldányá-
val. Akkor Major Tamás és
Kállai Ferenc játszották a fô-
szerepeket. Éva annyira pre-
cíz volt, hogy lejegyezte a szí-
nészek improvizációit, sôt
minden olyan apróságot,
amit ez a két színészzseni a
saját egyéniségébôl hozzá-
adott a darabhoz.

Elkezdtem olvasni, le sem
tudtam tenni, s úgy döntöt-
tem, ezt nekem is meg kell
rendeznem. Nyomban felke-
restem a darab íróját, akivel

ezután rengeteget beszélget-
tünk, és rá kellett jönnöm
arra, amit egyébként is tud-
tam: Csurka fantasztikusan
nagy drámaíró, aki egészen
elképesztôen fog meg az élet-
bôl helyzeteket, pillanatokat
és nem utolsósorban, mivel
magam színész is volnék, ô
olyan kiváló színészdarabo-
kat írt, melyekben úgymond
lubickolhatnak a kollégák.
Így van ez most is, a két ellen-
pólust, az öreg kommunistát
és az öreg reakcióst két nagy-
szerû színész, Koncz Gábor és
Ujlaky Dénes játssza, valami
elképesztôen szuggesztíven.

A további szerepekben Kiss
Zoltánt, Nyírô Beát, Hûvösvöl-
gyi Ildikót, Szóka Júliát, Nagy
Gábort, Horváth Tamást és
Madár Tamást láthatja a kö-
zönség.

Az egész rendszert elsö-
pörném egy nevetéssel! –
mondja Moór Jenô szerepé-
ben Koncz Gábor az egyik je-
lenetben.

– Ennél aktuálisabb darab
a világon nincs, mintha Csur-
ka negyven évvel ezelôtt is-
merte volna a mai helyzetet!
– mondja a Kossuth-díjas mû-
vész az egyik próba szüneté-
ben. Ez a két antagonisztikus
ellentét, ez a két látszólag ki-
békíthetetlen ember a végén
összeborul… Ez a mi népünk-
nek a nagy rákfenéje, hisz lát-
ható, hogy a világban minden
náció a nagy célok érdeké-

ben össze tud fogni. Úgy lát-
szik, mi nem… A darabban
is elhangzanak Gyóni
Géza szavai: nekünk Mo-
hács kell… Most március
15-én szavalok egy ver-
set: Bizony mondom,
hogy gyôz most a ma-
gyar, / Habár ég s föld
ellenkezôt akar! / Azért

nem gyôzött eddig is e
hon, / Mert sohasem volt
egy akaraton – ezt írta 160
évvel ezelôtt Petôfi. Tudni

kell, mi ilyenek voltunk és
most is ilyenek vagyunk, de

nekem, neked, nekünk ezt a
hazát kell szeretni, ki más
tegye ezt, ha nem mi? 

Pluzsik Tamás

Az egész rendszert 
elsöpörném 
egy nevetéssel…
– PREMIER A SOPRONI PETÔFI SZÍNHÁZBAN

FOTÓ: PLUZSIK
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Zentai László, soproni születésû költô legújabb kötete
négy évtized verstermésébôl összeválogatott „vallomások”,

„szívbéli versek” gyûjteménye. 

Szelíd, de határozott, egyben megalkuvást nem tûrô tisz-
tánlátása a köz ügyeinek és állapotának, „az igazi huszonegye-
dik századi magyar bacchanáliák” tulajdonképpeni áldoza-
tainak a hazát, a világot és benne az azt megérteni akaró em-
bernek a „krajcáros reményeik érlelôdésében” talán még bí-
zóknak szóló üzenet. „Négy évtized verstermésébôl válogat-
tam, mert – vallomásaimmal – adósa vagyok otthon maradt
társaimnak, szeretteimnek, barátaimnak »A vers félszárnyú
madár közönség nélkül« – mondta a XX. század második fe-
lének egyik legnagyobb költôje, Nagy László. Szeretném
megszerezni verseim másik félszárnyát. Ezért adom közre
ôket” – írja Zentai László, a Soproni Fiatalok Mûvészeti Kol-
légiuma névvel jelentkezô írásmûvészeti csoport második
nemzedékéhez tartozó költô, író, akinek elsô versei az 1960-
as években jelentek meg megyei és egyetemi lapokban, majd
a Dunatáj, a Somogy, a Napjaink, a Mûhely, az Életünk, a Sop-
roni Füzetek címû kiadványokban. 1989-ben jelent meg a
Szépirodalmi Könyvkiadónál Kökényhúsú ég alatt címû vers-
kötete. A csúcsok megközelítése címmel megjelent esszékö-
tetét a Xénia Kiadó 1995-ben adta ki, 2000-ben Rendszervál-
tó gazda(g)ságunk címmel megjelent könyve a közgazdaság-
tan területére tett kitérô. B. Tóth Éva

Az 1956-os emlékhelyek
nyomában itthon és a nagyvi-
lágban címmel összeállított
tárlat anyagát Messik Miklós,
a MEVE elnöke mutatta be, a
kiállításhoz kapcsolódóan
Szalay Róbert történelemta-
nár tartott elôadást. 

„Még mindig sunyi és
féligazságokat tartalmaz
az utóbbi másfél évtized
történelemtanítása.”
– fogalmazott Szalay Róbert.
,,A féligazság nem az igazság
fele, hanem a hazugság maga,
amit jelenünkben is megta-
pasztalunk, akkor, amikor az
egykori hazaárulókat hôsök-
nek próbálják feltüntetni”.
Az 1956-os eseményekrôl
szólva hangsúlyozta: a kom-
munizmus bizonyíthatóan
132 millió áldozatot – köztük
650 ezer magyart – követelt
világszerte. ��

Porban aranyrögök 

Március 15-ig látható a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) fotódokumen-
tumaiból nyílt kiállítás, amelynek a Berzsenyi-líceum díszterme ad helyet, és amelyre

várják a helyi és környékbeli iskolák diákcsoportjait is. 

1956-os emlékhelyek  
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A Liszt Szalonban Liszt
Ferenc nyomában címmel 

nyílt meg Tárnoki Ildikó
festômûvész kiállítása. 

– Liszt Ferenc, aki a vir-
tuóz játékmódjával és haladó
eszméivel rokonszenvezô, ôt
ünneplô hangverseny-látoga-
tó közönség mellett a magyar
társadalmi és irodalmi élet
vezéralakjaira is hatást gya-
korolt, a jelenben is, a mai
alkotókra is hat. Ennek bizo-
nyítékai a kiállítás képei –
mondta Abdai Géza alpolgár-

mester megnyitóbeszédében.
A portrék sajátos környezeté-
ben jellegzetes tárgyak, épü-

letek, külsô és belsô terek,
és Liszt Ferenc életében fon-
tos személyek is megjelen-

nek. Tárnoki Ildikó képeit egy
Liszt-életrajzíró idézetével
ajánlotta Abdai Géza a kiál-
lítás közönségének: ,,Liszt
ezer arca közül talán meglát-
tam néhányat. Hiszem, hogy
azokat az arcvonásokat, me-
lyeken rajta felhôzik még a
múlt legendája, rajta csillan
kíváncsi jelenünk reflektor-
fénye, de rajta izzik egy szen-
tebb sugár is: a holnap, a hal-
hatatlanság ragyogása.” ��

Liszt Ferenc munkássága máig hat

– Az adott lehetôségeken
belül, ebben az évben is gaz-
dag programkínálatot bizto-
sítunk a Soproni Tavaszi
Napok közönségének – fogal-
mazott Nyerges Ferenc, a Pro
Kultúra Sopron Kht. ügyveze-
tôje. – A palettát hangverse-
nyek, nagy- és kisszínházi elô-
adások, kiállítások és tánc-
est is színesíti. – A teljesség
igénye nélkül, ízelítô a már-
cius 14-én kezdôdô rendez-
vénysorozatból: nyitányként
a 3 B-koncert – Bach-, Buxte-
hude és Byrd hangszeres és
kórusmûvei után – április 6-
án folytatódik a „3 B”, ekkor
Borogyin-, Bartók- és Bern-
stein-mûvek szólalnak meg. 

Elôzetesen is nagy érdek-
lôdés övezi a Petôfi Színház
március 16-i, Hat hét, hat tánc
címû elôadását – Vári Éva és
Kulka János fôszereplésével
–, valamint Eszenyi Enikô A
gyönyörben nincs középút
címû, március 18-án rende-
zendô estjét. Ismét Sopron-
ban lép fel a Palya Bea Quin-
tet, Weöres Sándor Psyché
címû mûsorával, és újra hall-
hatjuk a Budapest Klezmer
Band, illetve a Juventus Kon-
cert-fúvószenekar, valamint a
Liszt Ferenc Szimfonikus Ze-

nekar koncertjét. A Gyôrúj-
baráti Csobolyó és a Soproni
Táncegyüttest április 7-én lát-
hatja közönség a Liszt-köz-
pontban. 

Újdonság az Adonis – ta-
vaszi ébredés elnevezésû, há-
romnapos kertészeti kiállí-
tás és szaktanácsadással egy-
bekötött vásár. 

A tavaszi napok GYIK-beli
programjai közül kiemelen-
dô a március 16-i Legyél te is
nyuszi! interaktív húsvéti csa-
ládi játszónap, illetve Halász
Judit Szeresd a testvéred
címû lemezbemutató kon-
certje. 

A Festôteremben Ör-
ményországról láthatunk ki-
állítást, amelynek keretében
Ashot Baghdasaryan és
Juhos László szobrászmûvé-
szek alkotásait is megtekint-
heti a közönség. ��

Hasonlóképpen az elôzô évekhez, idén is mintegy tízmil-
lió forintból hozzák létre a Soproni Tavaszi Napok program-

ját. A március 14-tôl kezdôdô rendezvénysorozaton minden-
ki talál kedvére való mûsort.

Soproni Tavaszi Napok

TÁRNOKI ILDIKÓ FESTÔMÛVÉSZT
VIRÁGCSOKORRAL KÖSZÖNTÖTTE ABDAI GÉZA.
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– Igen, találkoztam már
azzal, hogy én vagyok a „tánci
bácsi”, pedig örök életem-
ben zenész, ha úgy tetszik,
csak zenész voltam. Az egy
másik kérdés, hogy évtize-
dek óta, egészen pontosan
1970-tôl kezdôdôen nélkülem
nincs tánciskola, ebbôl kö-
vetkezôen koszorúcska sem.
Akkor még Sógor Erzsi vezet-
te a tánciskolát, de ehhez
kellett egy zongorista is.

Mivel ebben az idôben es-
ténként éppen a Liszt bár-
ban, vagy ahogy ezt a sopro-
ni szleng nevezte, az Almatá-
rolóban zongoráztam, kézen-
fekvô volt, hogy délutánon-
ként a tánc- és illemórák ze-
neszolgáltatója is én legyek.
A nyolcvanas években min-
den, ami társastánc, az Ri-
mányi névvel kezdôdött, így
a mai koszorúcskás apukák
és anyukák nagy részét is 

Rimányiné Kiss Anikó oktatta
a tánc alaplépéseire. Szom-
bathelyrôl járt ide, ô volt a
„tánci néni”. Természetesen
a társasági tánc is része a di-
vatnak, ennek ellenére az
úgynevezett standard tánco-
kat ma sem lehet kihagyni a
tanrendbôl. Az angol és a
bécsi keringô, a csacsacsa, a
mambó, a tangó negyven
évvel ezelôtt éppen úgy része
volt a koszorúcskáknak, mint

manapság. A beat és diszkó-
táncokat a gyerekek pedig
maguk megtanulták, nem
emlékszem, hogy valaha is
oktattuk volna például a
twistet vagy a haligalit, ez
utóbbi nevére is kevesen em-
lékeznek ma már. 

– Egyébként pedig, hogy
úgy mondjam, régi zenész va-
gyok. Az idôsebb generáció
talán még az édesapámra is
emlékszik, hangszerboltos
volt és éppen úgy hívták, mint
engem. Hozzám hasonlóan ô
is négy hangszeren játszott,
de arra már bizonyára na-
gyon kevesen emlékeznek,
hogy a háború elôtti koszo-
rúcskáknak zenészként ô is
résztvevôje volt. 

Hatéves koromban kezd-
tem el harmonikázni, kilenc-
évesen pedig az elsô zongora-
leckéimet Kossow Mária né-
nitôl kaptam. Általános isko-
lás korunkban Giczy Kurttal
már zenekarunk volt, ahol
vagy a klarinét, vagy a szaxo-
fon volt az én hangszerem.
Manapság már csak a zongo-
ra elé ülök le, azt is nyugdí-
jasként teszem, és bizony
néha eszembe jut Kern And-
rás egyik dala:

Az Árva bárban, zongorázva
jó nekem, / ázva-fázva, zongo-
rázva keresgetem a kenyerem.
/ Mûvész úrnak nem szólítnak,
csak a részegek, / Az Árva
bárba' zongorázva nem jön
össze rengeteg…

Lejegyezte: Pluzsik Tamás

„Ismeretlen ismerôs”

„Tánci bácsi” – Pandur Antal

Koszorúcska: a tánciskola keretében megtanult táncok ismétlése, alkalmazása egy bál
keretében. Lexikonszerûen így lehetne meghatározni mindazon iskolabálokat, melyeket
ebben az idôszakban rendeznek, jellemzôen Sopronban és környékén. Az évtizedek során

többször változott a helyszín, változtak a tanárok. Egy valami, pontosabban valaki nem
hiányozhat: a zongoránál Pandur Antal, sokaknak ô a TÁNCI BÁCSI… 

A soproni Civitas Pinceszínház márciusi  mûsora
MÁRCIUS 1-JÉN, SZOMBATON 20 ÓRAKOR:
Aki söntésben ácsorog (kocsmaszín-
ház Ladányi Mihály írásaiból.) 

MÁRCIUS 7-ÉN, PÉNTEKEN 20 ÓRAKOR:
Tündérmesék az ántivilágból
(zsörtölôdô, csipkelôdô nosztaliaka-
baré a pesti vicc történetébôl.)

MÁRCIUS 8-ÁN, SZOMBATON 20 ÓRAKOR:
Tündérmesék az ántivilágból. 

MÁRCIUS 12-ÉN, SZERDÁN, 20 ÓRAKOR:
Pilvax 2008 – szatírikus dokumen-
tummûsor Petôfi Sándor utóéleté-
rôl napjainkig bezárlóan. 

MÁRCIUS 13-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN, 20 ÓRAKOR: 
Pilvax 2008. 
MÁRCIUS 14-ÉN, PÉNTEKEN, 20 ÓRAKOR:
Pilvax 2008. 
MÁRCIUS 15-ÉN, SZOMBATON 20 ÓRAKOR: 
Pilvax 2008. 
MÁRCIUS 29-ÉN SZOMBATON 20 ÓRAKOR: 
Átkelt a vándor az atomkoron. 

FOTÓ: PLUZSIK
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A római katolikus egyhá-
zat Horváth Imre városplébá-
nos, az evangélikus egyházat
Gabnai Sándor esperes, a
zsidó hitközséget Sándor
Péter elnök, a református egy-
házat pedig dr. Vladár Gábor
lelkipásztor, a Pápai Refor-
mátus Teológiai Akadémia
rektora képviselte. 

A párbeszéd mindkét 
fél gyarapodására szolgál 
– mondta bevezetôjében dr.
Fodor Tamás polgármester –,
de mindenekelôtt a város la-
kóinak gyarapodását segíti.
Mi mindannyian a város la-
kóinak a javát szeretnénk,
nemcsak anyagi és szellemi
értelemben, hanem lelkiek-

ben is, és ez utóbbiban az
egyházak jelentik az alapot.
A jelen értékválsága köze-
pette erre szükség is van, kü-
lönös tekintettel az ifjúság, a
felnövekvô nemzedék neve-
lésében. A soproni történel-
mi egyházak és a város kö-
zötti együttmûködés eddig is
példaértékû volt. A városi
rendezvényeken a történel-
mi egyházak jelenléte nem
csak tartalmassá tette az ün-
nepeket, de üzenet is az em-
berek számára. – Csak annak
az embernek és csak annak a
közösségnek vannak hosszú
távú tervei és céljai, akik bíz-
nak a jövôben – mondta Sop-
ron polgármestere, aki a ha-

sonló jellegû találkozókat
rendszeressé szeretné tenni. 

HORVÁTH IMRE

VÁROSPLÉBÁNOS

szerint akikre sokat bíz-
tak, azoknak sokat is kell
tenni, és ehhez szükség van a
közös célok lélek oldaláról
való megvilágítására. A vilá-
gi oldallal való párbeszéd se-
gíti az egyházat a városi dön-
tések megértésében. Az ün-
nepeken való jelenlét a veze-
tôk részérôl az alkalmak, a
közösségük megbecsülését
jelenti. 

GABNAI SÁNDOR

EVANGÉLIKUS ESPERES

nagyon fontos jelzésnek
nevezte, hogy a városvezetés
egy asztalnál kínált helyet az
egyházak képviselôinek egy
olyan korban, amikor az em-

berek egyre kevésbé nyitot-
tak az egyházak üzenete irá-
nyába. 

Nem mindig látványos az,
amiben az egyházak tudnak
segíteni, de hosszú távlatok-
ban a munkájuk beérik, hi-
tükkel, gondolkodásmódjuk-
kal az emberekre hatnak.
Fontos az együttgondolkodás
a közös célok érdekében. 

SÁNDOR PÉTER, 
A ZSIDÓ HITKÖZSÉG

ELNÖKE

elmondta: pozitívan érté-
keli a beindult keresztény–
zsidó párbeszédet, amelynek
immár harmadik elôadására
került sor, mert szükség van
a párbeszédre, egymás elfo-
gadására. Közösen kell elér-
ni egy félelem nélküli világ
megteremtését, azt, hogy
minél tájékozódottabbak le-
gyenek az emberek a folya-
matokat illetôen, miután a
helyi zsidóság része a város-
nak, a város közösségével
együtt közösek az örömeik és
közösek a gondjaik. 

Amit ma szószékrôl el le-
het mondani, arra odafigyel-
nek az emberek, ezért szük-
ség van az ôszinte beszédre.
A testvéri kapcsolatot kell
ápolni a különbözô egyházak
és felekezetek között. 

DR. VLADÁR GÁBOR

REFORMÁTUS LELKÉSZ,
REKTOR

szerint fontos az informá-
ciócsere, és az, hogy egy asz-
talhoz leülhettek közösen az
egyházak vezetôi. A refor-
mátusság mindig is igyeke-
zett a közéletben számará-
nyához képes hangsúlyozot-
tan részt vállalni. Ugyanak-
kor példamutató az, hogy a
városvezetés fontosnak tart-
ja, ünnepein az egyházak is
jelen legyenek. B. Tóth Éva

Egymás megbecsüléséért

DR. VLADÁR GÁBOR, HORVÁTH IMRE, SÁNDOR PÉTER, GABNAI SÁNDOR

Szükség van a folyamatos párbeszédre, a vélemény-
cserére – hangsúlyozták annak a találkozónak a résztvevôi,

amelyen a városvezetés részérôl dr. Fodor Tamás polgármes-
ter, Abdai Géza és Havas András alpolgármesterek és a

történelmi egyházak helyi vezetôi vettek részt. 
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mit tart a hónap legfontosabb eseményének?

Három igen szavazattal
megszabadulhatunk attól a
sarctól, amellyel a kormány
az embereket sújtja  a vizit-
díjjal, a kórházi napidíjjal
– amelyeket már egyszer
megfizettünk – és a tandíj-
jal, ami hazánk jövôjét ássa
alá. Március 9-én véget vethe-

tünk annak is,  hogy a kor-
mány a már bevezetett díja-
kat tovább emelje, és hogy
újabb díjakat, adókat, sarcot
vessen ki az emberekre. De a
három igennel megállíthat-
juk azt a hazugságáradatot
is, amellyel a szocialisták gát-
lástalanul  átverték, szembe-
behazudták az egész orszá-
got, kizárólag a hatalom meg-
szerzése céljából. Március 9-

én egyértelmûen kifejezzük:
hazugsággal, újabb és újabb
ígérethalmazzal nem hagy-
juk magunkat átverni, mert
nem hihetünk már azoknak,
akik ,,hazudtak reggel, dél-
ben és este”. 

Március 9-én kifejezésre
juttathatjuk, hogy nem ké-
rünk azokból, akik miatt az
emberek érdeke ellen tény-
kednek. ��

IGEN! Március 9-én az em-
bereknek végre lehetôségük
lesz arra, hogy népszavazá-
son mondjanak véleményt a
Gyurcsány-kormány tevé-
kenységérôl. A kormány más-
fél éve folytatja az egészség-
ügyi reformnak nevezett
ámokfutását úgy, hogy lépé-
seit az emberek felhatalma-
zása ellenére, a szakma meg-
kérdezése nélkül teszi meg. A
szomorú  eredmény: bezárt
kórházak, megszüntetett osz-
tályok, adósságcsapdában
vergôdô intézmények, a mû-
ködésképtelenség határán
mûködô mentôk, drasztikus
forráskivonás, káosz a beteg-
beutalási rendben, szétvert

egészségbiztosítási rendszer
és új betegsarcok: a vizitdíj
és a kórházi napidíj.

A vizitdíj és a napidíj be-
vezetése óta egy év telt el:
mára kiderült, hogy csak ér-
telmetlen pénzbehajtásról
van szó, amely ráadásul sem-
milyen kormányzati célnak
nem felelt meg. A vizitdíj egy-
általán nem szüntette meg a
hálapénzt, nem hozta be a kí-
vánt bevételt, ugyanakkor
nemcsak az indokolatlan
orvos-beteg találkozásokat
csökkentette le, hanem
éppen a leginkább rászoru-
lók ellátását veszélyezteti.
Az ingyenességgel való szakí-
tás kormányzati víziója is

alapvetôen elhibázott – a ma-
gyar egészségügy soha nem
volt ingyenes, hazánkban
nemzetközi összehasonlítás-
ban is magas járulékterhet
kell fizetni. A kormány céljai
elérése érdekében nemtelen
eszközöktôl sem riad vissza:
tájékoztatás helyett félreve-
zet, közpénzbôl dicséri ön-
magát, a minisztériumhoz
tartozó álfüggetlen házior-
vosokkal kampányol, és azzal
fenyegetôzik, hogy a kiesô vi-
zitdíj- és napidíjbevételeket
nem fogja pótolni. A kormány
megpróbálja elfeledtetni,
hogy a háziorvosoktól és a
kórházaktól is jelentôs ösz-
szegeket vettek el az elmúlt
évben. A vizitdíj és a napi-
díj megszûnése után a kor-
mánynak kötelessége lesz

biztosítani az egészségügyi
rendszer mûködését, és visz-
szaadni a korábban elvett
pénzt. A Gyurcsány-kormány-
zat elhibázott, felesleges és
káros lépéseit az emberek
népszavazáson korrigálhat-
ják, ha IGEN szavazatukkal
támogatják a vizitdíj és a kór-
házi napidíj eltörlését és a
kormány egészségügyi ámok-
futásának megállítását. ��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Firtl Mátyás (KDNP)

Fiatal „igenek”
A tandíj bevezetése csak a gazdag szü-

lôk gyermekeinek továbbtanulását teszi
lehetôvé – fejtette ki Ágh Péter, a Fidelitas
ügyvezetô elnöke soproni sajtótájékoztató-
ján. A Fidelitas ügyvezetôje rámutatott: a
fiatalok korosztályát eddig minden alka-
lommal azért verhette át az MSZP–SZDSZ,
mert a fiatalok közömbösek a politika iránt.
Most tehát eljött az ideje, hogy a népsza-
vazással a fiatalok kifejezhessék vélemé-
nyüket, és megtapasztalhatják, hogy szava-
zatuknak igenis van következménye, mert
az ,,igen” szavazattal meg lehet állítani a
kormányzati ámokfutást, amely az embe-
rek ellen irányul. Az ,,igen” szavazattal
mindenki a saját lehetôségeire mond igent,
a saját jövôjére szavaz igennel. ��

Kövér László: A népszavazás 
saját önbecsülésünkrôl is szól

Vagy eltûrjük, amit „Gyurcsány
Ferenc és bandája” 2006 tavasza óta

csinál velünk, vagy három igennel
megüzenjük, hogy nem, köszönjük,

elég volt – mondta Kövér László. 

Az ellenzéki politikus leszögezte:
nincs helye az ország vezetésében
annak, aki „a saját választóit is ilyen
gyalázatos módon becsapja és az át-
verés eredményeképpen ki is fosztja”.
Az ellenzéki képviselô szólt az állam
piacgazdaságban betöltött szerepé-
rôl. Mint mondta, „az áldemokratikus

szocikból álló párt az ultraliberális
parányi kisebbség diktátumának kö-
vetkezményeit érvényesíti a magyar
társadalom többségén”. Hozzáfûzte:
öngondoskodásról beszélnek, miköz-
ben az adókat, a járulékokat tovább-
ra is elveszik. Kövér László úgy vélte,
nem a nép érdekében történik a kor-
mányzás. A kormány álláspontja sze-
rint retteg a választók  véleménynyil-
vánításától. Magyarországon a demok-
rácia tartalmi elemei nem érvényesül-
nek az országos politika szintjén, Ma-
gyarországon egy többpártrendszerû
,,nem-demokrácia” van. ��



Dr. Fodor Tamás elmondta:
2007 november közepétôl
2008 januárjáig több témá-
ban rendezett workshopok
eredményét összegezi a be-
mutatott anyag, ami kiindulá-
si pont a városfejlesztésben.
A tanácskozások sok hasznos
információt szolgáltattak, a
szakértôk több problémát, le-
hetôséget feltártak, de sok
olyan kérdés is volt, melyet a
városon belüli szakértôk is
másként-másként ítéltek meg.
Konklúzióként elmondható,
hogy a várost mindenképpen
fejleszteni kell, de nemcsak a
belvárosi területeket, hanem
a történelmi külterületeket
és a külvárosokat is, de több
szempontból a városmag fej-
lesztése az elsô, legfontosabb
fejlesztési pont. 

LEHETÔSÉGEK

ÉS TERVEK

Az IVS kidolgozásával
megbízott szakember felvá-
zolta a város jelenlegi helyze-
tét, a jövôképet, mindazokat
a nehézségeket, amelyekkel
a városnak meg kell küzde-
nie, illetve azokat a lehetôsé-
geket, amelyekkel rendelke-
zik, különös tekintettel gaz-
dasági helyzetére és a turiz-
musra, továbbá az infrastruk-
túra állapotára. Az önkor-
mányzat nagyvárosi szolgál-
tató intézményrendszert tart
fenn, ugyanakkor ennek
pénzügyi alapjait a város gaz-
dasága nem termeli ki – vonta
le a következtetések egyikét
a szakember, egyben megha-
tározva azokat a célokat,
amelyek a továbbfejlesztés
lehetôségeit jelentik. Ezek
között szerepelt, hogy Sop-
ron Liszt városaként legyen
olyan határ menti kapu és
térségi központi funkciókkal
rendelkezô város, egyben a
CENTROPE régió kulturális
központja, amelyben a minô-

ségi életkörülmények hátte-
rét modern szerkezetû gaz-
daság mûködése adja. A gaz-
daság fejlesztése területén
fontos elemként jelent meg
az ipari és üzleti szolgáltató
vállalatok letelepedésének
ösztönzése, az egyablakos
ügyintézés, önkormányzati
szervezet fejlesztése, rend-
szeres egyeztetés az önkor-
mányzat és a nagyvállalatok
között, multifunkcionális
csarnok a befektetésösztön-
zés érdekében. Szintén a to-
vábbi célok között szerepelt
az egyetem bevonása a város
fejlesztésébe és életébe. 

A BELVÁROST ÉLÔVÉ

KELL TENNI

A városrehabilitáció kér-
désének külön fejezetet szen-
telt a szakmai anyag. A meg-
határozott cél a történelmi
belváros élôvé tétele, a gazda-
sági-közösségi funkció erôsí-
tése, amelyhez több projekt
megvalósítása járulna hozzá:
többek között elsô ütemben a
Tûztorony szerkezeti mege-
rôsítése, egy múzeumi infor-
mációs és fogadó központ ki-
alakítása, a Fô tér burkolat-
cseréje, a Várfal sétány ki-
alakítása és különbözô szem-
léletformáló akciók, amelyek-
hez csaknem 900 millió forint
támogatás nyerhetô, termé-
szetesen még további szüksé-
ges kapcsolódó magánberu-
házásokkal együtt. A II. ütem
(2009–2010) részeként a Vár-
kerület rehabilitálását hatá-
rozza meg az anyag, amely-
hez szintén több projekt kap-
csolódna. A részletek ismer-
tetését követôen építô jelle-
gû, egyben élénk hozzászólás-
sorozat hangzott el a fórum
résztvevôi részérôl, olyan ja-
vaslatokkal, amelyek között
több, a városfejlesztésben
minden bizonnyal hasznosít-
ható is lesz. B. T. É.

A TÛZTORONY SZERKEZETI
MEGERÔSÍTÉSE IS SZEREPEL 

A TERVEK KÖZÖTT

Városfejlesztési stratégia 

Az elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégiához
kapcsolódóan tartotta meg ülését a városfejlesztési tanács.
A társadalmi vitán a városvezetés – dr. Fodor Tamás polgár-
mester, Abdai Géza, Havas András és dr. Simon István alpol-

gármesterek – mellett a városháza szakemberei is jelen
voltak. Az elkészült városfejlesztési stratégiát dr. Bartucz

Sarolta külsô szakértô mutatta be az érdeklôdôknek, 
amelyet követôen a megjelentek kérdéseire válaszolt 

a városvezetés. 

FOTÓ: PLUZSIK
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Kiváló minôsítést kapott
az önkormányzat fenntartá-
sában mûködô két mûvésze-

ti iskola, a Horváth József
Alapfokú Mûvészeti Oktatási

Intézmény, rövidebb nevén
a zeneiskola, valamint a
Petôfi Sándor Általános

Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény. 

A szülôk bátran rábízhatják
mindkét iskolára gyermekük

mûvészeti képzését. 
A döntésnek, hogy mit és

hogyan tanuljon a diák, épp
most van itt az ideje. 

A zenei képzettség, a hang-
szeres tudás része az alap-
mûveltségnek, ahogy az is,
mennyit és mit tudunk nem-
zeti kultúránk alapvetô pillé-
rérôl, a népzenérôl és a nép-
táncról. Számos magán, ala-
pítványi és egyházi finanszí-
rozású lehetôség mellett Sop-

ron önkormányzata is fenn-
tart két intézményt annak ér-
dekében, hogy biztosítsa a
felnövekvô nemzedék mûvé-
szeti oktatását. Ráadásul
mindkét iskola kiváló minô-
sítést kapott az Oktatási Mi-
nisztérium szigorú és min-
den részletet megvizsgáló el-
lenôrzésén. 

– Nemcsak az oktatás szín-
vonalát nézték, hanem a mû-
ködés feltételeit, a hangsze-
rek állapotától a pedagógu-
sok szakképzettségén át az
optimális idôbeosztásig min-
denre kiterjedt a vizsgálat –
meséli a két igazgató, Sipos
Ferenc, a Petôfi vezetôje és
Horváth Rudolf, a zeneiskola
irányítója. A minôsítés per-
sze egyrészt a tanulók érdekét
védi, hiszen általa, illetve az
ennek következtében felállí-
tott rangsorból egyértelmû-
en kiderül, hol kaphatják meg
a színvolanas képzést. De –
mint mindennek – ennek is
vannak, lesznek anyagi vonza-

tai is. A mûvészeti iskolák
ugyanis eddig kivétel és mi-
nôségi szûrô nélkül megkap-
ták az állami támogatást, 2008
szeptemberétôl azonban csak
a kiváló minôsítést elnyertek-
nek fizetik ki a normatíva tel-
jes összegét, ráadásul a „leg-
jobbak” nyilván a pályázati
lehetôségeknél is elônyhöz
jutnak. Legalábbis ez lenne a
logikus és követendô... Mind-
ez, a gyemeküket mûvészeti
iskolába járató szülôk számá-
ra garancia. 

Hogy döntésüket segítsük,
illetve kedvet csináljunk a
zene- és néptánctanuláshoz,
a Soproni Közélet megkér-
dezte a két kiváló iskola igaz-
gatóját, mit tudnak nyújtani
a gyerekeknek. 

Horváth Rudolf elmond-
ta, a soproni zeneiskolában
húsz hangszer közül választ-
hatnak a tanulók, akik két év
elôkészítô után négy, illetve
hat évig alapfokon, majd
négy év továbbképzôben tud-

hatnak meg mind többet a
hangok világáról. Legna-
gyobb létszámmal zongorát
tanulnak a gyerekek, de szé-
les a választék, és az iskola
igyekszik rugalmasan alkal-
mazkodni a diákok igényei-
hez (nagy segítség például a
szülôknek, hogy az óraren-
dek összeállításánál figyel-
nek arra is, a szolfézs és a
hangszeres óra idôben közel
legyen egymáshoz). Jelenleg
628 diákot 33 pedagógus oktat
a zeneiskolában, ebben a cso-
dálatosan felújított épület-
együttesben. 

Sipos Ferenc intézménye
6-tól 22 éves korig kínál dél-
utáni tanulmányokat a Ha-
lász utcai iskolaépületben,
illetve három másik telephe-
lyen. Ebben a tanévben 375
gyerek és fiatal tanul itt nép-
táncot, ezen belül népi játé-
kot, folklórismeretet, tánc-
történetet, népdalokat és ha-
gyományokat heti kétszer
másfél órában. ��

Mûvészeti oktatásban csillagos ötös

FOTÓ: MAGASI
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Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk március 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: P.-Holl Imréné (Madách
u.). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…
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A fiatalasszony atlétiká-
val kezdte a pályafutását, kü-
lönösen a rövidtávú futószá-
mokban jeleskedett. Kossá-
nyi Márta hihetetlenül gyors

és robbanékony volt már pá-
lyája kezdetén is. A követke-
zô állomás már egy soproni
kosárlabdacsarnok, az SVSE
létesítménye. Hôsünk villám-

gyorsan bekerült a Soproni
Postás NB I-es együttesébe,
ahol Gárdai Gábor edzô irá-
nyításának is köszönhetôen
tagja lett az egyesület kezdô-
ötösének. Az atletizálásban
kifejlôdött gyorsaságából
profitált igazán Kossányi
Márta, aki ekkor már Alpár
Gyula mûszaki doktorátussal
is rendelkezô mérnök ifjú fe-
lesége „címet” is magáénak
mondhatta. A Postásnak ek-
kor már remek gárdája hívta,
várta a soproni publikumot a
csarnokba, ahol nagyszerû
gyôzelmeket szerzett a hölgy-
koszorú, olyannyira, hogy
Sopronba félve jöttek az NB
I. élcsapatai is. 

Aztán változott a kép. Tibi-
ke után az Alpár családba
megérkezett Mártika is, a csa-
lád pedig a fôvárosba költö-
zött. Márti, immáron dr.
Alpár Gyuláné, Budapesten
új sportág, a tenisz „kapuit
kezdte döngetni” – méghozzá
teljes sikerrel. A férje által
kitûnôen menedzselt sport-
lady korosztályában sorra le-
gyôzött mindekit, így aztán
amikor hétfôn reggelente ke-
zembe vettem a Népsportot,
azonnal az ismerôs soproni
sikereirôl olvashattam.

Az évek gyorsan elszálltak
az egykori fényképész fölött
is, aki napjainkban hetven-
kedésbe kezdett. Túl a hete-
dik ikszen Alpár Márti vál-

tozatlanul végigveri tenisze-
zô kortársait, s jelenleg is egy
fedett pályás viadalra készül. 

– Tudja, Feri, szinte vala-
mennyi ellenfelemet legyôz-
tem már az idôsebb korosz-
tályban, csak egy valakivel
nem boldogultam. Szabó Évá-
ról, az egykori magyar baj-
nokról van szó, akit egyszerû-
en nem lehet legyôzni…”

Kérdésemre, hogy meddig
sportol még, Kossányi Márta
azt felelte: – Addig tenisze-
zem, amíg ki nem esik az ütô
a kezembôl… Weisz Ferenc

Az asztal színe itt is zöld,
ám ezúttal nem tárgyalóter-

mek falai mögötti „száraz”,
unalmas tanácskozásokról

adunk hírt. A történet
szerencsére sokkal mozgal-

masabb ennél.

A címben említett zöld asz-
talon ugyanis háló van, körü-
lötte pedig nem ülnek, hanem
ütôkkel a kezükben állnak az
emberek. Sopronban a mosta-
ni szezonban régesrég nem
látott nagy létszámban indul-
tak el csapatok a városi aszta-
litenisz-csapatbajnokságban.

Tizenöt „egység” nevezett, és
a váratlanul nagy létszám
miatt a szervezôk úgy döntöt-
tek: az elsô kört követôen két
részre, alsó- és felsôházra
osztják a mezônyt. A résztve-
vô csapatok többsége a Kô-
szegi úti pályán játszik, de
vannak vállalati együttesek,

amelyek saját intézményei-
ken belül fogadhatják ellen-
feleiket. Van csapata például
a kórháznak és a vízmûnek. S
ami még ezen is túlmutat, a
városi bajnokságban minden
korosztály képviselôi ütôt ra-
gadnak s aztalhoz állnak, ját-
szik a tinédzsertôl kezdve a
középkorúakon át a nagypa-
pákig minden generáció. Itt
valóban a mozgás öröme, a
részvétel a fontos. ��

„Nagyüzem” a zöld asztalnál

A család

S hogy mi történt a családdal?
A mûszaki doktor, ma már
nyolcvanéves férj, Alpár Gyula
felesége menedzsere lett, s al-
kalmasint kiváló edzôpartner.
Az évtizedekkel korábban ké-
szült fotón megörökített Tibi-
ke ma már a Magyar Rádió
zenei rendezôje, három egye-
temista fiatal édesapja. Testvé-
re, Márti az Egyesület Államok-
ba ment férjhez, alkalmazott
matematikát tanít. Ugyancsak
három gyermek anyukája. 

Évtizedekkel ezelôtt egy fiatal soproni fényképész,
Kossányi Márti csodálatos fényképet készített kisfiáról. 

A fotó kikerült a Széchenyi téri kirakatba, ahol soproniak
ezrei csodálták meg a kis Tibikét, akinek arcán még a

legördülô könnycseppet is megörökítette édesanyja. Ez volt
Alpár Gyuláné, Márti elsô látványos sikere, amelyet a

sportpályákon követtek újabb és újabb bravúrok. 

Tenisz mindhalálig
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A többségi tulajdonosoknak hónapok
óta hírük-hamvuk sincs, a közelmúltban
tartott közgyûlésen az ügyvezetô, Köteles
Zsolt lemondott, s mérlegbeszámolót kel-
lett készítenie. Kinevezték ügyvezetô-
nek Wischy Pétert, a Sopron Holding Zrt.
sportrészlegvezetôjét, akinek gyakorla-
tilag a felszámolást kell levezényelni.
S ott a sok-sok tartozás a labdarúgók, a
beszállítók felé, s a klub helyi, soproni
munkatársai felé, akiket viszont min-
den – elsôsorban a családjuk – ide köt
Sopronhoz, s akik számára nagy-nagy
kérdés, hogyan tartják el családjukat.
A kft.-ben 21 százalékos tulajdonos ön-
kormányzat a REAC révén próbálja meg-
menteni, életben tartani az élvonalbe-
li labdarúgást Sopronban. 

AZ ELSÔ DÖBBENET

Érdekes egy helyzet! A REAC-nak
van – legalábbis a 2007–2008-as szezon-
ra – licensze, vannak játékosai, viszont
az élvonalra alkalmas villanyvilágítá-
sos pályája nincs. Sopronnak viszont
csak a viszonylag új, villanyvilágítással
ellátott stadion maradt, no meg az önkor-
mányzat, amely minden követ megmoz-
gat azért, hogy életben tartsa a városban
az élvonalbeli labdarúgást. A két szük-

séghelyzetben lévô fél egymásra talált.
Az biztos, hogy az MLSZ áldását adta
rá, hogy a rákospalotai klub a tavaszi
hazai bajnoki mérkôzéseit Sopronban
rendezze. A hûség városában a szurko-
lói reakciókat figyelve az elsô döbbe-
net után a drukkerek kezdenek megba-
rátkozni a gondolattal – és a REAC-cal.
Annál egyébként, ami az utolsó ôszi for-
dulókban volt, hogy – jó esetben – hár-
masával vagy négyesével, ötösével kapta
a gólokat a gárda – ez csak jobb lehet!

A NÉV MÉG NEM BIZTOS

Ez az, ami jelen pillanatban biztos-
(nak tûnik). Az viszont korántsem, hogy
az eredetileg elképzelt néven, Sopron-
REAC-ként teheti-e a csapat. Erre
ugyanis még nem bólintottak rá az
MLSZ-nél. Kérdés: lehet-e egyáltalán
egy adott szezon közben nevet választa-
ni. Ez azonban csak a kisebb, kevésbé
fontos kérdés. 

A soproni városvezetés kinyilvánítot-
ta szándékát: megvenné a REAC-ot üze-
meltetô gazdasági társaságot, a REAC
Sport Kft.-t. Éppen a soproni élvonalbe-
li labdarúgás életben tartása érdeké-
ben. Az önkormányzat – a közgyûlés jó-
váhagyása mellett – 49 millió forintot

adna a REAC-nak a tavaszi szezonra rek-
lámköltségek címén. Az elsô hallásra fél
évre horribilisnek tûnô összeg azonban
amolyan elôleg lenne abban az esetben,
ha valóban tetô alá kerülne a gazdasági
társaság megvásárlása, akkor abba ez
az összeg beszámítana. Most gyakorlati-
lag a kft. vételárán egyezkednek a felek.
A REAC-ot mûködtetô gazdasági társa-
ságnak vannak értékei, labdarúgói, akik-
nek hosszabb távra szól a szerzôdésük.
Úgy tudjuk, Abdai Géza és Simon István
alpolgármesterek  nemegyszer vasár-
nap, szabadidejüket erre áldozva jár-
nak tárgyalni az ügyben Budapestre. Fo-
lyamatosan jönnek az optimista kicsen-
gésû, ám érdemi információt nem tartal-
mazó hírek: az álláspontok közelednek...
Miközben az önkormányzat potenciális
befektetôjelöltekkel is tárgyal. 

AZ IDÔ FONTOS TÉNYEZÔ

És itt jön közbe a nagyon fontos idô-
tényezô. A következô, a 2008–2009-es
bajnokságra ugyanis a nevezést, a li-
censz-kérelmet 2008. március 15-ig kell
beadni. Reméljük, a felek nem élnek
vissza azzal, hogy az idô az egyre fogy,
egyre kevesebb. És persze az idô – pénz.  

Botár László

Az idô és a pénz

Nemzetközi teljesítményéért elismerésben részesült pél-
dául az óceánt átevezô páros: Rakonczai Gábor és Pálos 
Andrea, de a Mozgás Ritmus Lendület Club táncosai, Babos
Tímea teniszezô, Németh László tekézô, a Soproni Kick-Box
SE sportolói, ifj. Lázár István és Király Beáta terepíjász, 
Cuibus János bokszoló, Rozsenich Gábor BMX-versenyzô, 
Kalmár Sándor modellezô, valamint a Jazz Dance Academy
is. Ezenkívül számtalan díj talált gazdára, többek között a
2007-es magyar bajnokságon elsô, második vagy harmadik
helyen szereplô kosarasok, síelôk, úszók, karatésok, atléták,
teniszezôk, tekézôk, szinkronúszók, BMX-versenyzôk, triat-
lonisták, mountainbike-osok, vitorlások, valamint a Sopro-
ni Rádióamatôr Club egy tagja is. Kitüntettek még bokszo-
lókat, bowlingozókat, repülômodellezôket, tájfutókat is, ösz-
szesen 120 díjat adtak át. ��

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megtartották 
a sportgálát Sopronban. A polgármesteri hivatal sportfel-

ügyeleti csoportja 2007. év legkiemelkedôbb sportolóit
méltatta az eseményen. 

A kiemelkedô sportolókat díjazták

Sakk-kifejezéssel élve: egy partit már elbukott a soproni
futball. Amint az köztudott, az FC Sopront üzemeltetô

gazdasági társaság gyakorlatilag ellehetetlenült, se licen-
sze, se pénze, se játékosa, a klubot kizárták az élvonalból. 



Évekkel ezelôtt a Visegrádi Palotajá-
tékokon láttam elôször solymászbemu-
tatót. Lenyûgözött, pedig az „csak” egy

vörös vércse volt. Egy barátom Mongó-
liában dolgozott, ô mesélte: ott ez

mindennapos dolog, Ural motorkerék-
pár, hátul a madár és mennek 

vadászni…
– Olyannyira tájékozatlan vagyok, hogy

magát a kérdést is nehezen fogalmazom:
a solymászat sport, hobbi vagy egy szak-
ma? – kérdezem Geiger Kálmántól. 

– Természetesen sport, de hobbi is, il-
letve ezek összefonódásából egy olyan
szenvedély, amit csak úgy lehet csinál-
ni, ha az ember az életét szinte csak
ennek szenteli. Nekünk solymászoknak
csak a madarak vannak, ki merem jelen-
teni, esetenként megelôzik még a csalá-
dot is. Nincs szabadság, többnapos ki-
rándulások, hisz a madarakkal minden
nap foglalkozni kell, repíteni kell ôket.
Idegenektôl félnek, másra bízni ôket
nem lehet, úgymond személyre szabott

állatok. De visszatérve az alapkérdésre:
a madarakkal való foglalkozás egy igen
erôs ôsi ösztön, amit nyilván van, aki
nem tud leküzdeni, így vagyok ezzel én
is, ami aztán egy olyan erôs szenvedély-
lyé alakult, amihez foghatót nagyon
nehéz találni. A solymászat nem egy-
szerûen madártartást jelent, hanem a
ragadozó madarak idomítását és a velük
való vadászatot. Ha valakinek ez sok,
az tartson kanárit… Szinte hihetetlen,
de állítom, sem a lovas, sem a kutyate-
nyésztô nem tud olyan közel kerülni az
állatához, mint egy solymász a mada-
rához.

– Hogy kezdôdött, hogy lehet erre rá-
kattanni?

– Biztos nem hihetô, ha azt mondom:
a génjeimben hordozom a solymászat
szeretetét. Természetesen gyerekko-
romban kezdôdött, egy meghatározó él-
ménnyel, amikor egy galambász héja
elôttem ejtett el egy gerlicét, ami rám
igen nagy hatással volt. Már általános is-
kolás koromban tartottam vércsét, majd
késôbb egerészölyvet, sôt Pregencen,

katonaéveim alatt is mellettem lehettek
a madaraim. 

– Mennyien ûzik ezt a sokunk számá-
ra ismeretlen, különleges, de egyúttal
varázslatosan szép sportot?

– Magyarországon két egyesület ke-
retében 160 solymász van, de mindösz-
sze talán harmincan lehetünk azok,

akik nap mint nap röptetnek és
egyúttal vadásznak is, hisz lénye-

gében ez a sava-borsa a mi mun-
kánknak. A többiek, mondjuk

úgy, szurkolnak nekünk, a szak-
irodalom ápolói, no meg eljár-

nak velünk a solymászbe-
mutatókra, találkozók-

ra, melyek leginkább
az Alföldön vannak.

Itt, a Dunántúlon
egész évben mind-
össze egy közös va-
dászat van, és
akiknek nincs re-
pítôhelyük, nem
tudnak hol va-
dászni, azok
ilyenkor csatla-

koznak hozzánk. 
– Mivel mérhetô

egy solymász sike-
re, mondjuk úgy: ami-
vel az egyikük jobb a
másiknál?
– A solymászat ma-

gyarságunk gyökerébôl táplálkozó örök-
ségünk, egyfajta mûvészet, hisz a kirá-
lyi udvaroknak is megbecsült méltósá-
ga volt a solymász. Egy élet kell hozzá,
hogy bevallhassuk magunknak hiányos-
ságainkat. A lényeg: a tenyésztett vagy
vadon befogott madár – mert erre is van
lehetôség – olyannyira együttmûködik
gazdájával, hogy a vadászat során sza-
badon elrepülhet, majd 4–500 méter
magasból zuhanórepülésben, melynek
során elérheti a 350 km/óra sebességet,
szinte belecsapódik zsákmányába. Ha
hibázik a solymász, véglegesen elrepül-
het madarunk, vele együtt mintegy fél-
millió forintunk is…

– Elôfordult már ilyen esete?
– Két évvel ezelôtt a vállam fölött ki-

repült egy vándorsólyom, néhány nap
múlva találtuk meg egy trafó alatt, áram-
ütés végzett vele. Egyébként minden
röptetéskor egy néhány grammos rádi-
ós adóvevô van a sólyomra erôsítve,
ennek segítségével lényegében mindig
megtalálhatóak. Jelenleg két galam-
bászhéjám és két vándorsólymom van –
ez a szûkebb családom… Pluzsik Tamás
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Királyi mûvészetKirályi mûvészet

Geiger Kálmán (54)

– Bánfalván nôtt fel, itt is járt iskolába
– fiatalkorában eredményes 

atléta és ökölvívó 
– állatpreparátor
– két kislány édesapja. FOTÓ: PLUZSIK
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SOPRON REJTETT KINCSEI
A fotón megörökített részlet Sopronban található. Ha tudják, hol, írják meg nekünk!
Címünk: Soproni Közélet, 9400 Sopron, Fô tér 1. „Sopron rejtett kincsei”. Elôzô szá-
munk megfejtése: Várkerület 79., nyertese: Nemes Pál (Lehár F. u. ).
Nyereményét, az önkormányzat könyvajándékát átveheti a Kisalföld Médiaköz-
pontban (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

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
GYSEV ZRT.
Belföldi: 99/517-212, 
nemzetközi: 99/517-156
www.gysev.hu
GÁZSZOLGÁLTATÓ: (99) 513-240
ÚTINFORM (közúti informá-
ciók éjjel-nappal): Tel.: (1)
322-7052, fax: (1)322-9831
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

AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT: 
188
POLGÁRMESTERI HIVATAL:
9400 Sopron, Fô tér 1., 
telefon: (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

Egyre szaporodnak régi épüle-
teinken az ilyen és hasonló mû-
anyag ablakok. Vagy nevezzük
csak Œket a saját nevükön:
NYÍLÁSZÁRÓK. Köszönet az is-
meretlennek, aki az elneve-
zést megalkotta. Ez a kifeje-
zés ugyanis pontosan (s bár a
szándék vélhetŒen nem az
volt) kíméletlenül világít rá a
lényegre. Szerencsére még sok
helyütt látható annak a bizo-
nyítéka, hogy valaha az ablak
– formájával, anyagával, szí-
nével, díszítésével – szerves,
meghatározó eleme volt egy
épület homlokzatának. A ház
látványának tervezésekor óri-
ási mûgondot igénylŒ feladat
volt. (És lenne.) Ha a homlokzat
az épület „arca”, akkor rajta az
ablak a szem. Úgy látszik, el-
jött a mûszemek ideje…

(–só–)

LÁTTUK, ÉS NEM TETSZETT
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