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Hivatalos látogatásának
alkalmával Pavol Balzanka
selmecbányai polgármester
a városházán tárgyalt dr.
Fodor Tamással, Sopron pol-
gármesterével a testvérváro-
si szerzôdés kidolgozásának
részleteirôl. 

A megállapodás értelmé-
ben várhatóan a Soproni Ün-
nepi Hetek alatt ellátogat hoz-

zánk Pavol Balzanka, és  – a
képviselô-testületek döntését
követôen – aláírják a testvér-
városi szerzôdést. Mindkét
polgármester elkötelezett a
valódi tartalommal megtöl-
tött együttmûködés kialakítá-
sa mellett, melynek egyik elsô
lépéseként már az idei ünne-
pi hetekre érkezhet selmec-
bányai kulturális csoport. ��

Soproni KözéletImpresszum

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának lapja

Kiadja: dr. Fodor Tamás
polgármester
Szerkeszti a szerkesztô-
bizottság
Nyomdai munkák és 
elôkészítés: Lapcom Kft.

Levelezési cím:
9400 Sopron, Fô tér 1.
sopronikozelet@sopron.hu
Megjelenik havonta, 
25 000 ingyenes példányban. 
ISSN 1788-7658

Szôke hajú április mosolyogva borul vôlegénye,
a tavasz nyakába, szeszélyes könnyei csorognak,
cseppjeit szomjazva issza a szántóföld. Április,
Szent György hava. A sárkányölô lovag hófehér
paripán léptet a magyar költészet katedrálisába,
ahol babérkoszorút helyez el két oszlopnál, József
Attilánál és Márai Sándornál, 11-i születésnap-
juk alkalmából.

A költészet napja 1964-ben született. Jószán-
dék szülte-e az ünnepnapot, vagy önös politikai
szándék? – nem tudom. De a költôk, s a versba-
rátok ünnepeltek ettôl az évtôl minden esztendô-
ben, mert akár így, akár úgy, a költészet megér-
demelte az emlékezést, hiszen feltámadást into-
nált, a reményt üzente diktatúrában vagy de-
mokráciában egyaránt. Az emberiséggel egyi-
dôs tevékenység napja olyan országban szüle-
tett, ahol ma is értjük nyelvemlékeink közül az
elsôt, az Ómagyar Mária-siralmat. A költô meg a
nép elfogadta április 11-et annak jegyében, amit
József Attila így fogalmaz: „A bûntelenség vétek”.

A költészet zászlaját a legnyugatibb városban
a Soproni Fiatalok Mûvészeti Kollégiuma vitte,
hordozta, s tette azt, amire ifjakat egy zászló kö-
telez. Az egy-két generációval öregebbeket akti-
vizálta, társaságba fûzte. Tették ezt az SFMK egy-
kori „márciusi ifjai” hittel, üldöztetések közepet-
te, szakmai ellenjegyzéssel (vö.: Soproni ének;
Sopron 2003.; Új Magyar Irodalmi Lexikon, Bp.
1994.). Az SFMK indulatos bátorsága, az irodalom
megszentelt akarása repíti alakulásában a nagy-
szerû Soproni Füzeteket, de az egyre nagyobb fi-
gyelemre érdemes VÁRhely folyóiratot egyaránt.
Biztonsággal állítható, hogy az 1945 utáni sopro-
ni irodalomban, irodalmi életben minden és min-
denki az SFMK puttonyából, kincseszsákjából
bújt elô!

Isten éltessen sokáig bennünket, olvasókat
és költôket!

BÔSZE BALÁZS

Az Örményország Sopron-
ban címû rendezvénysorozat
alkalmából Sopronba látoga-
tott Ashot Hovakimian nagy-
követ, aki 2006 óta a közép-
európai régió örmény kül-
képviseleti feladatait látja el
Bécsben. A feleségével vá-
rosunkba érkezett nagykövet
elsô útja a városházára veze-
tett, ahol fogadta ôt dr. Fodor
Tamás polgármester, Abdai
Géza alpolgármester és Sass
László, a kulturális, oktatási
és sportbizottság elnöke. A
kötetlen megbeszélésen részt
vett még Ashot Bagdaszárján
szobrászmûvész is.

– Szoktunk azzal viccelôd-
ni Bécsben, hogy innen nincs
még egyórányira sem Jere-
ván – kezdte a jó hangulatú
beszélgetést Hovakimian
nagykövet.

– Mi annak örülnénk, ha a

két város, Jereván és Sopron
kapcsolata igazi tartalommal
töltôdne meg, felvennék egy-
mással a kapcsolatot a kama-
rák, és talán még a turisztika
sem kellene, hogy fehér folt
maradjon a kapcsolatunkban
– mondotta dr. Fodor Tamás.

(pluzsik) 

Nagyköveti látogatás

Együttmûködés
Selmecbányával

FOTÓ: PLUZSIK
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A támogatást relaxáló szo-
bára költik. Firtl Mátyás, a me-
gyei közgyûlés alelnöke el-
mondta: az intézetben folyó
munka példaértékû. A lélek-
tôl lélekig ható szeretet je-
lenlétét tapasztalja az ide lá-
togató – tette hozzá. Németh
József, az OTP ügyvezetôje –

mint fogalmazott – a társadal-
mi összetartozás és felelôs-
ségvállalás jegyében hozta az
adományt. Nem csak a pénz-
intézet lehetôségeibôl adó-
dóan, de az embernek belsô
indíttatásból sem nehéz
adnia oda, ahol látni, hogy
helye van a segítségnek. ��

A városvezetés a helyi tö-
megközlekedést igénybe ve-
vôk támogatását célzó prog-
ram sikerességére és a to-
vább növekvô állami terhek-
re való tekintettel bôvíti a
kedvezményezettek körét
úgy, hogy a támogatás a ház-
tartásban élô legkisebb gyer-
mek 6. életévének betöltésé-
ig járhasson – jelentette be
Abdai Géza alpolgármester.

2007-ben a soproni önkor-
mányzat, látva a családokra
nehezedô növekvô terheket,
úgy döntött, hogy átvállalja
a kisgyermeket nevelô csalá-

dok egy tagja után a helyi tö-
megközlekedés bérletének
díját – fogalmazott Abdai
Géza. A Családbarát Önkor-
mányzat cím és elismerés kö-
telez – tette hozzá. 

Tavaly 260, hároméves kor
alatti gyermeket nevelô sze-
mély, illetve család kapott tá-
mogatást a soproni önkor-
mányzattól. 

Támogatásra jogosult a tö-
megközlekedésben az állan-
dó soproni lakhellyel rendel-
kezô szülô, illetve más törvé-
nyes képviselô, aki háztartá-
sában egy vagy több, 6. élet-

évét még be nem töltött gyer-
meket nevel és a helyi tömeg-
közlekedést igénybe veszi. A
támogatás nem jár automa-
tikusan, tehát a kedvezmény-
re jogosultaknak is meg kell
váltaniuk a bérletet. A támo-
gatási kérelmet legkésôbb a
bérlet felhasználását követô
60 napon belül kell benyújta-
ni a polgármesteri hivatal
szociális csoportjához, külön-
ben a támogatás összegére
való jogosultság megszûnik.
A jogosultság és a költségek
igazolásának megállapítása
érdekében a kérelemhez

mellékelni kell: a kérelme-
zô állandó lakhelyet igazoló
hatósági igazolvány másola-
tát; a gyermek állandó lakó-
helyét igazoló igazolványa
másolatát; a törvényes kép-
viseletet igazoló dokumentu-
mot; illetve a kérelmezô ne-
vére kiállított, már felhasz-
nált tömegközlekedési bér-
letet. A soproni önkormány-
zat ezzel a döntésével azt sze-
retné elôsegíteni, hogy a
gyermeket nevelô családok
terhei mérséklôdjenek –
mondta az alpolgármester.

B. T. É.

Ingyen buszbérlet a szülôknek

Pénzadomány
gyerekeknek

A szabad sajtó
napja Sopronban

Március 15. egyben a sza-
bad sajtó napja is, hiszen
1848-ban ezen a napon nyom-
tatták ki Petôfi Sándor és
Jókai Mór saját felelôsségé-
re Petôfi versét, a „Talpra
magyar”-t és az Irinyi József
által megfogalmazott Tizen-
két pontot. 

A szabad sajtó egyik elsô
termékeként a Tizenkét pont
1. pontja volt: Kívánjuk a

sajtó szabadságát, a cenzúra
eltörlését. 

A szabad sajtó napján a
soproni városházán Firtl Má-
tyás, Sopron országgyûlési
képviselôje és Sopron város
vezetése – dr. Fodor Tamás
polgármester, Abdai Géza,
Havas András és dr. Simon Ist-
ván alpolgármesterek – a
helyi média munkatársait
együtt köszöntötték. ��

A soproni Fogyatékos Gyermekek Otthonának szánta a
fenntartó, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat azt

az adományt, amelyet az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
ajánlott fel 250 ezer forint értékben. 

FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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A Fáy András-szakközép-
iskolában tartottak fogadó-
órát Balogh Judit és Varga
Szabolcs önkormányzati kép-
viselôk. Az eseményen jelen
volt dr. Fodor Tamás polgár-
mester is. A Jereván-lakóte-
lepen lakók több, megoldás-
ra váró gondot is megemlí-
tettek. A közeli vasút okozta
zaj miatt már tett az önkor-
mányzat intézkedéseket, de
újból megkeresik a GYSEV-
et. A jelenlévôk több, a kör-
nyékkel kapcsolatos közleke-
désbiztonsági problémát is
felvetettek, amelyekre szin-
tén megoldást ígért a város-
vezetés. ��

Az önkormányzat és az in-
tézmények biztosítják a gyer-
mekek, tanulók igényeinek
megfelelô oktatáshoz jutás
szervezeti feltételeit. Az álla-
mi normatíván felül a fenn-
tartó jelentôs mértékben tá-
mogatja a közoktatási feladat-
ellátást, ugyanakkor érzékel-
hetô az önkormányzati hozzá-
járulás egyre növekvô tenden-
ciája is – hangzott el a város-
házán tartott gyermekvédelmi
tanácskozáson, ahol bemutat-
ták Sopron közoktatási esé-
lyegyenlôségi helyzetelemzé-
sét és tervét is. ��

Gyermek-
védelem

Jereváni
problémák

Kormorán-koncertre vár-
ják az érdeklôdôket április
25-én, pénteken 20 órakor a
Gyermek- és Ifjúsági Köz-
pontba. Jegyelôvétel a Szkí-
tiánosz Könyvesboltban (Elô-
kapu 5.) vagy a koncert nap-
ján a GYIK-ban. ��

Kormorán
Hogyan válhat a pedagógus (a pedagó-

gustársadalom) ismét harmóniát sugárzó,
kultúrát, mûveltséget hordozó mintává?

Hogyan válhat a pedagógusszakma ismét
életformává, hivatássá? 

Ezekre a kérdésekre keresték a választ a
Többcélú Gyógypedagógiai Intézmények VII.
Regionális Konferenciáján részt vevôk,
amelyre a régió összes gyógypedagógiai intéz-
ményén kívül az ország minden nagyobb in-

tézményébôl, és külföldrôl  – Szlovákiából,
Csehországból, Horvátországból, Szlovéniá-
ból – is érkeztek érdeklôdôk. 

A tanácskozáson  a válaszkeresésben se-
gítô rangos elôadók között volt: dr. Korzenszky
Richárd teológus-tanár, Jókai Anna író, Misz-
livetz Ferenc szociológus, Bagdy Emôke egye-
temi tanár. A gyógypedagógiában a közös-
ségnek betöltött szerepérôl, továbbá a fej-
lesztôiskoláknak az oktatási rendszerbeli
helyérôl is hangzottak el elôadások, és öt, ré-
gióbeli fejlesztôiskola is bemutatkozott. ��

A Pro Kultúra Kht. Gyer-
mek- és Ifjúsági Központja a
korábbi évek hagyományai-

hoz híven 2008-ban is
meghirdette az Éneklô
Ifjúság Kórusfesztivált

Sopron és környéke általános
és középiskolai kórusai

számára. 

– Kodály, a „legyen a zene
mindenkié” elvbôl kiindulva
országossá szélesítette a közös
éneklést. A magyar példa nyo-
mán világszerte elterjedt a

kórusmozgalom. Az Éneklô If-
júság résztvevôi ennek a ha-
gyománynak ôrzôi még akkor
is, amikor a mûvészetek egyre
kevesebb támogatást és elis-
merést kapnak. Sopron büsz-
ke arra, hogy évrôl évre töret-
len hittel ôrzik e térség kóru-
sai a közös éneklés örömét –
fogalmazott Abdai Géza alpol-
gármester a megnyitón.

A fesztiválon öt általános
iskolai kórus lépett fel: a lövôi
Általános Iskola és Óvoda (kó-
rusvezetô: Sopronyi Mária), a
Hunyadi János Evangélikus
Óvoda és Általános Iskola (kó-

rusvezetô: Nagy-Stinner Ág-
nes), a Szent Orsolya Római
Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium (kó-
rusvezetô: Horváthné Kemény
Tünde), a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola (kórusvezetô:
Makkos Ágnes) és a Horváth
József Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény (kórusveze-
tô: Kiss Vidor). Az énekkarok
bemutatkozását kéttagú zsûri
– Nagy Alpár nyugalmazott fô-
iskolai docens, a zsûri elnöke
és Karner Vilmos nyugalma-
zott megyei ének-zene szak-
tanácsadó – értékelte. ��

Éneklô Ifjúság

Gyógypedagógiai konferencia

FOTÓ: TÓTH ÉVA
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A Soproni Idegenvezetôk
Egyesületének részvételével
tartott immár rendszeressé
vált szakmai egyeztetésen a
város turisztikai terveirôl tá-
jékozódhattak az idegenve-
zetôk, akik javaslataikat is
megosztották a városvezetést

képviselô dr. Simon István al-
polgármesterrel, a Tourin-
form-iroda vezetôjével, és
több városházi szakember-
rel. Hasznos információcse-
rének nevezte Sopron alpol-
gármestere a találkozót,
amely hozzájárul ahhoz, hogy

Sopron turisztikai értékeit,
a természeti és az épített kör-
nyezetben rejlô lehetôségeit
a lehetô leghatékonyabban
kiaknázzák. Ebben a tevé-
kenységben a helyi idegen-
vezetôkre nagy feladat hárul,
hiszen az ideérkezô látoga-
tók számára elsôként képvi-
selik a várost.

A természetturizmus, a
történelmi turizmus, a mû-
emlékek mind magukban
hordozzák a továbbfejlesztés
és egyben az együttgondol-
kodás lehetôségét és felada-
tát is – hangsúlyozta dr.
Simon István. 

Az önkormányzat arra is
figyelmet szentel, hogy a kör-

nyezô településekkel együtt
jelenjen meg az idegenfor-
galmi kínálatok palettáján,
és a vendégek eligazodását a
város több helyszínén mûkö-
dô Tourinform információs
pont is segíti. 

A jövôbeli tervek között
szereplô, a Tûztorony köze-
lében kialakítandó informá-
ciós pont terveirôl is beszá-
molt az alpolgármester. Az
elhangzott javaslatok között
szerepelt annak igénye, hogy
kis térképek, képeslapok áll-
janak a turisták rendelkezé-
sére, mérséklôdjenek a mú-
zeumi belépôk árai és legyen
hol parkolniuk a busszal ér-
kezôknek. ��

A tavalyi próbaüzem után
idén véglegesen megnyílt a
Deák téren épült informáci-

ós központ. A központ az
unióval kötött szerzôdésben

vállalt feladatokon túl a
helyszínen a GYIK-ból
odaköltözött Ifjúsági

Információs Irodát is mû-
ködteti. 

Az iroda idegenforgalmi
szolgáltatásai közt szerepel
az információadás, felvilágo-
sítás, magyar, német, angol
nyelvû tájékoztatás, adatgyûj-
tés, adatszolgáltatás és adat-
frissítés a nemzeti turiszti-
kai adatbázisba, kiadvány-
terjesztés, turisztikai keres-
let és kínálat közvetítése és
kerékpárkölcsönzés.

Nyitva tartás: 2008. márci-
us 17-tôl hétköznap 9.00 –
17.00 óráig; turisztikai sze-
zonban hétvégén szombaton

és vasárnap 9.00–12.00 óra kö-
zött is nyitva tart a központ.

Az I-PONT elsôsorban a
Sopronban és vonzáskörze-
tében élô 14–30 éves korosz-
tály számára szolgáltat infor-
mációt, biztosít tanácsadást
és segíti a vele kapcsolatba
kerülô fiatalokat. Az iroda
lehetôséget teremt a rendel-
kezésére álló infrastruktúra
használatára, valamint speci-
ális szolgáltatások igénybe-

vételére, amelyek ingyene-
sek. Az iroda tájékoztatást
nyújt kulturális és sportprog-
ramokról, fesztiválokról, ki-
rándulási, táborozási lehe-
tôségekrôl, olcsó belföldi és
külföldi szálláshelyekrôl, di-
ákszállókról, az aktuális
kiadó albérletekrôl, ifjúsági
kedvezményekrôl, tanfolya-
mokról, helyi és országos hi-
vatalokról, segítô szerveze-
tekrôl, krízisellátó helyek-

rôl, hazai és külföldi ifjúsá-
gi információs és tanácsadó
szolgálatokról, a városban el-
érhetô egészségügyi intézmé-
nyekrôl, szolgáltatásokról,
helyi vendéglátóhelyekrôl,
szórakozási lehetôségekrôl.
A helyszínen ingyenes inter-
netelérés és kábítószer-fo-
gyasztást megelôzô felvilá-
gosító szolgáltatás is várja a
fiatalokat.

B. T. É.

Megnyílt a turisztikai központ

Idegenvezetôk
szakmai fóruma
Idegenvezetôk
szakmai fóruma

Jó hangulat és lokálpatrióta hozzáállás jellemezte 
azt az építô szándékú párbeszédet, amelyen a vonzóbb

idegenforgalmi célpontként megjelenô város kialakítása
volt a közös szándék. 

FOTÓ: MAGASI
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Új díszburkolatot és
tizennyolc oszlopos körtefát
kap a Várkerületnek az Ikva-

híd és a Festô köz közötti
része, ahol gôzerôvel folynak

a csatornázási munkálatok. 

A Betonút Zrt. munkatár-
sai a Kisvárkerületen  az úgy-
nevezett nyomott szennyvíz-
gerincvezetéket építik ki. 

Az építkezés az ott élôk-
nek okozhat néhány kellemet-
len napot, de hamarosan la-
kásaikat rákapcsolják a meg-
újult rendszerre, ez pedig ké-
nyelmet és biztonságot is je-

lent. Az útszegély mellett már
megkezdték a szennyvíznyo-
mó vezetékek fektetését. Ki-
vágták az út melletti fákat is,
amik nem voltak már egészsé-

gesek, ráadásul háromszor
annyit ültetnek vissza a he-
lyükre. A járda pedig dísz-
burkolatot kap, így a Várkerü-
letnek ez a szakasza egységes

és minden bizonnyal szebb
lesz. Addig azonban még ti-
zenöt ház kapualjában kell a
szerelvényaknákat kialakíta-
niuk a csatornázóknak.  ��

A 90-es évek második felé-
tôl az osztrák–magyar Phare
CBC, Interreg programok ko-
ordinációját látja el a VÁTI
területi irodája, majd 1999-
ben a regionális fejlesztési
tanács ügynöksége tette szék-

helyét Sopronba. A Nyugat-
dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség Kht.
(RFÜ) elmúlt nyolcéves tör-
ténete során feladatait és lét-
számát tekintve is dinamikus
fejlôdésen ment keresztül.

Az induló csapat 2008 márci-
usára tízszeresére bôvült, így
a hat irodában közel 80 mun-
katárs foglalkozik a régió te-
rületfejlesztési feladataival. 

Az ügynökséget az általa
kezelt pályázati források tet-
ték igazán ismertté. 2007-tôl
az Új Magyarország Fejlesz-
tési Tervben nagyságrendek-
kel nagyobb forrásokról dönt-
hetnek a régiók. A futó 7 éves
programidôszakban közel 140
milliárd forint osztható szét
a Nyugat-dunántúli Operatív
Programban. Az elsô pályáza-
ti felhívások 2007 ôszén je-
lentek meg, illetve néhány
intézkedésben már a támo-
gatott pályázatokról is dön-
tés született. A pályázatokon
kívül rengeteg egyéb más te-
vékenységet is folytat az
RFÜ, így mûködteti a Kistér-
ségi Koordinációs Hálózatot,
segített útjára indítani a Re-
gionális Innovációs Ügynök-
séget, a Pannon Gazdasági
Kezdeményezésen keresztül
elindítója volt több Magya-
rországon úttörô klaszternek,
továbbá a határtérségi

együttmûködésekben is aktív
szerepet vállal.

A közhasznú társaság éle-
tében meghatározó szerepet
játszott Gyôrffy Gábor, akit
2007 novemberében Horváth
Jácint váltott az ügyvezetôi
székben. Az új direktor ko-
rábban a társaság nagykani-
zsai irodájában dolgozott, a
kinevezését követôen család-
jával együtt a leghûségesebb
városba költözött.

Az ügynökség természete-
sen kiemelt figyelmet fordít
a város és térsége fejlesztése-
ire, így meg kell említeni az
integrált városfejlesztési
stratégia készítésében, az
egyetemmel közösen szerve-
zett Területfejlesztési Sza-
badegyetemben, vagy a tér-
ségi Leader-programban vál-
lalt feladatait.

A soproni iroda munka-
társai a Csatkai Endre utca 6.
szám alatt áprilistól már két
szinten várják meglévô és jö-
vôbeli ügyfeleiket. További
információ a nyugat-dunán-
túli régió honlapján: www.
westpa.hu ��

Csatornázás a Várkerületen

Sopron mindig is kiemelt szerepet játszott a nemzeti és
európai uniós pályázati rendszerek mûködtetésében. 

Gyôr és Szombathely versengésében „nevetô harmadik-
ként”, egyfajta semleges városként többször esett rá a

választás, ha pályázati programokat mûködtetô szervezet
keresett irodát. 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

Sopronból a régiót szolgálva 

FOTÓ: MAGASI

HORVÁTH JÁCINT ÜGYVEZETÔ
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A 230 gondozottnak
otthon adó Balfi utcai

Egyesített Szociális Intéz-
mény megalapításának 135.

évfordulóját ünnepelték a
Liszt-központban. 

Lackner Kristóf már 1632-
ben pénzt gyûjtött egy sze-
gényház létesítésére. 1870-
ben a nemes szívû soproni
polgárok – Flandorffer Ignác
vezetésével – létrehozták a
„soproni szegényápoldát”,
amelynek anyagi fedezetét
adományok, jótékonysági
rendezvényekbôl befolyt ösz-
szegek, illetve közadakozás
biztosította. A szegényápol-
da alapszabályait az 1871.
március 22-i városi közgyû-
lés fogadta el. 

Ma az intézmény – megha-
tározott célja értelmében – a
szociális törvény alapján – az
ellátására jogosult szemé-
lyeknek ellátást biztosít,  la-
kóinak családias elhelyezést

nyújt, úgy, hogy egyben meg-
teremti a nyugalmas, békés
öregség feltételeit, hasznos
és élménydús idôtöltés lehe-
tôségét. 

Az évfordulón Abdai Géza
alpolgármester a város nevé-
ben elmondta: az intézmény
folyamatos átalakulásban át-
vészelte az eltelt idô vihara-
it. Jövôje is fontos Sopron
számára. B. T. É.

Gondosan,
családiasan

A 74 ESZTENDÔS SÁRÁNDI ANDOR 
AZ OTTHON LEGRÉGIBB LAKÓJA. HÚSZÉVES
KORÁTÓL ÉL AZ INTÉZETBEN, AHOL Ô FELEL

A DÉLI ÉS AZ ESTI HARANGSZÓÉRT.

Védi-e a fogyasztót a
fogyasztóvédelem? Egyálta-

lán: ki a fogyasztó? – mind-
erre választ kaphatnak a

Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Felügyelôség igazgatójá-
val, Simon Istvánnal készült

beszélgetésbôl. 
– Megyénként összehan-

goljuk az ellenôrzéseket, ki-
szabjuk a bírságokat, egyez-
tetünk a hatóságokkal – kezdi
a beszélgetést Simon István.
– Tavaly a régióban ötezer el-
lenôrzést végeztünk, össze-
sen száznyolcvanötmillió fo-
rint bírságot szabtunk ki, és
húsz élet-, illetve balesetve-
szélyes terméket tiltott ki
kezdeményezésünkre a fôha-
tóság a magyarországi piac-
ról. Ezek listája a www.nfh.hu
honlapon követhetô.

– Az egyes állampolgárok
bejelentése nyomán vizsgá-
lódnak, vagy szervezetnek kell
jelentkezni a problémákkal?

– Az NFH-nak hivatalosan
megszûnt az egyéni panaszok
intézésének a lehetôsége
2003 után. Keményen érin-
tette a fogyasztókat a szava-
tossággal, valamint a garan-
ciával kapcsolatos szabályo-
zás. Mi a bejelentéseknek azt
a részét vagyunk hivatottak
vizsgálni, hogy az illetô üzlet
eleget tett-e a garanciához,
illetôleg a szavatossághoz
kapcsolódó ügyintézési köte-
lezettségeinek. Sajnos leg-
gyakrabban nem a bolt a
bûnös a hosszú javítási idô-
ben, hanem az, hogy meg-
szûnt a szervizek alkatrész-
biztosítási kötelezettsége. Ga-
ranciális, szavatossági pana-
szok esetén azt tanácsoljuk
a vevônek, fogyasztónak, hogy
legelôször a kereskedôhöz
forduljon. Ha a javítással

hosszabb idô telik el, mint a
törvényben elôírt tizenöt
nap, akkor kérjék a cserét
vagy a vételár megtérítését.
Ha ez sem történik meg,
akkor forduljanak a kamarák
mellett mûködô békéltetô
testülethez, illetôleg a bíró-
sághoz.

– Ilyen esetben a vállalko-
zókra ugyanazok vonatkoznak,
mint az egyénekre?

– Sajnos a „fogyasztó” fo-
galma máig nincs jogilag kel-
lôképpen tisztázva. Jelenleg
a vállalkozó nem minôsül fo-
gyasztónak, így csak bírósá-
gon keresztül érvényesítheti
garanciális jogait.

– A termékek minôségét
vizsgálják?

– Ma már nem használjuk
a „minôség” kifejezést, az
EU-ba lépésünk óta a „meg-
felelôség” él. Vagyis csak azt
vizsgálhatjuk, hogy a termék
a vásárláskor a célnak meg-
felelô-e. A jogszabály mel-
léklete értékhatár és termék-
csoport szerint határozza
meg, hogy mire mennyi jótál-
lás és/vagy szavatosság jár.
Egyébként nagyon fontos
tudni, hogy új lakás vásárlá-
sa, illetôleg építtetés esetén
a kivitelezônek és a javításo-
kat végzô mestereknek jótál-

lási jegyet kell adniuk a tulaj-
donos számára! 

– Az akciókkal kapcsolat-
ban is vizsgálódnak?

– Mi csak azt nézhetjük,
hogy az akció meghirdetésé-
nek idején volt-e a termék-
bôl az üzletben. A reklámo-
kat is csak úgy vizsgáljuk,
hogy mire vonatkoznak és mi-
lyen idôtartamra.

– Mi a helyzet a közüzemi
szolgáltatásokkal?

– A közüzemi szolgáltatá-
sok – fôként a gáz- és ener-
giaszolgáltatás – terén a kö-
zeljövôben kijövô új jogsza-
bály ad majd nagyobb hatás-
kört számunkra. Egyébként a
fogyasztók védelmét más ha-
tóság is ellátja, például a hír-
közlési felügyelet, az útfel-
ügyelet, az energetikai fel-
ügyelet, a számvevôszék és a
helyi jegyzôk.

– Sopronban milyen a hely-
zet a fogyasztóvédelem szem-
pontjából?

– Itt nincsenek kiemelke-
dô hiányosságok, a kifogáso-
kat a kereskedôk megfelelô-
en intézik. Egyébként itt gya-
koribbak az ellenôrzések,
mivel Sopron a Nyugat kapu-
ja, különös figyelmet fordí-
tunk a város kereskedôire,
szolgáltatóira. F. G.

Hogyan védi a fogyasztót 
a fogyasztóvédelem?

FOTÓ: MAGASI

FOTÓ: MAGASI
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Volt egyszer egy osztrák–
magyar hadiflotta és annak
egy Viribus Unitis elnevezé-
sû csatahajója. A hajó kor-
mányos matróza pedig Mau-
rer Péter, aki 398 eredeti
fényképet és képeslapot gyûj-
tött össze a tengerészmúltról.
Az egykori büszke cirkálók,
csatahajók és torpedórombo-
lók már a pusztítás és az
enyészet martalékává váltak,
amikor a néhai tengerész
még mindig fényképeiket, do-
kumentumaikat ôrizgette,
megmutatta azokat soproni
barátainak is. Talán ô maga

sem gondolta, hogy egyszer
pótolhatatlan kiállítási anyag
válik féltett kincseibôl.

Ám mégis így történt. A
képanyagot fia, Maurer Péter
Miklós mentette meg, aki idô-
vel maga is hagyományôrzô
matrózzá vált. – Apám 1896-
ban az erdélyi Medgyesen
született, és 1975-ben Sopron-
ban halt meg. Az elsô világhá-
borút a Zrínyi, majd a Viribus
Unitis csathajókon töltötte.
Igy hát ezen a tárlaton szin-
te rajta keresztül jelenik meg
a múlt. Láthatjuk a híres ha-
jókon az egyszerû matrózo-
kat és tiszteket, a munkálko-
dó legénységet. A kemény ki-
képzéseket, de a vidám hét-

köznapokat is. A polai hadi-
kikötôt. A hatalmas horgo-
nyokat, amelyekben a matró-
zok ülve elfértek. A csataha-
jók félelmetes ágyúit. Az üt-
közeteket. Az eltalált, lángok-
ban álló és haláltáncukat
járó hajókat. Ugyanakkor a
békésebb idôket idézô tab-
lókról megtudhatjuk azt is,
milyen lobogókat használtak
a hadihajók. Milyen rangjel-
zések, beosztások voltak a
monarchia haditengerésze-
ténél. 

Akadnak olyan fényképek,
amelyekhez nem mindenna-
pi történetek fûzôdnek. Lát-
hatjuk például Horthy Miklós
ellentengernagyot a Novara

cirkáló fedélzetén, hord-
ágyon, sebesülten, az otrantói
ütközet után, amit még az el-
lenséges  haditengerészet is
bátor és lovagias tettként is-
mert el. Felfedezhetjük a ten-
gerészarcok között a legen-
dává vált hôsökét, mint Mar-
tin Miklósét, aki lefilmezte a
Szent István csatahajó elsüly-
lyesztését, vagy Lengyel
Árpád orvosét, aki – igaz, nem
a háborúban – a Kárpátia fe-
délzetén a Titanic életben
maradt sebesültjeit látta el.
Déry Ernô fregatt hadnagy
pedig a  habokba merült Zen-
táról esett hadifogságba, de
úszva megszökött, és ugyan-
azt a rombolót lövette ki ké-
sôbb, amely a Zentát hullám-
sírba küldte.

Talán nem véletlen, hogy
a vándorkiállítás anyaga tize-
dik alkalommal talált otthon-
ra Sopronban. A tisztelet
kijár a néhai osztrák–magyar
haditengerészeknek, akár-
csak a dunai hadihajó flotta,
a magyar kereskedelmi és
személyszállító hajók legény-
ségének és tisztjeinek és nem
utolsósorban Maurer Péter-
nek, a Viribus Unitis utolsó
kormányosának, néhai sop-
roni polgárnak.

Kuntz Zoltán

Volt egyszer egy 
osztrák–magyar hadiflotta

Volt egyszer egy 
osztrák–magyar hadiflotta

TENGERÉSZEMLÉKEK KÉPESLAPON

Az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetének állít emléket az a kiállítás, amelyet
márciusban Sopronban mutattak be a Lábasházban, áprilistól pedig a nagycenki Széchenyi

István Emlékmúzeumban látható. A tárlatot Maurer Péter elsô világháborús haditengerész
gyûjteményébôl állította össze fia, aki elkötelezte magát a nemes hagyományok mellett.

FOTÓ: MAGASI
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Csupán egy évre volt szük-
sége ahhoz, hogy az Üveghold
címû kötet megírásával
újabb sikert arasson. Ekkor
már elmondhatta: írónôvé
érett. És hogy a költészet te-
rületén is otthon érzi magát,
azt mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy még idén kiadják
Szélrosta címû versesköte-
tét. Mindamellett gyermek-
verseivel is megmérettetésre
készül.

– Bírónô létére meglehetô-
sen gyorsan elérte az irodalmi
sikerek szele.

– Pedig az irodalommal
kötött barátságom vagy két
évtizedes múltra tekint visz-
sza. Már a nyolcvanas évek
elején írtam novellákat, tár-
cákat. Igaz ugyan, hogy  a jogi
egyetemen kezdtem meg ta-
nulmányaimat, de 1985-tôl az
ELTE bölcsészkarán a ma-
gyar szakra is jelentkeztem.
Akkoriban annyi energiával
töltôdtem fel, hogy 1988-ban
még egy újságírói kurzusra
is szakítottam idôt. Eközben
már rendszeresen publikál-
tam. Mivel azonban édes-
anyám és édesapám is tanár-
emberek, a pedagógia is meg-
szólította szívemet. Az ország
egyik legjobb középiskolájá-
ban taníthattam  magyart,
amire mindig büszkén és jó
érzéssel emlékezem vissza.

– Egy Zala megyei kis falu-
ban született. Zalaegerszegen
járt középiskolába. Azután bí-
róként, irodalomtanárként is

dolgozott a megyeszékhelyen.
2001-ben mégis hirtelen vál-
tott, és Sopronban kötött ki.

– Ennek személyes okai is
voltak, de maradjunk annyi-
ban, hogy nôvérem, Turbuly

Éva már évek óta Sopronban
lakott, gyakran meglátogat-
tam, így megismertem és
megszerettem a várost, és
munkát is találtam itt. A Nyu-
gat-magyarországi Egyetem
Közgazdaság-tudományi Ka-
rán oktattam és a városi bíró-
ságon jogi tudásomat kama-
toztattam. 2002-tôl pedig az
irodalom csábításának már
végképp nem tudtam ellen-

állni. Sorra jelentek meg írá-
saim és verseim. De ismét
jött egy fordulat. 2004-ben
jogi ösztöndíjat nyertem Né-
metországba. Itt kezdtem el
írni elsô regényemet, az Elté-
vedt Holdat. A pályázatot úgy
hirdették meg itthon, hogy
„Írd meg Te az év könyvét”.
Korábban hiába is próbál-
koztam a kiadókkal, el sem
olvasták a kéziratot. Ezen a
pályázaton azonban elôbb a

szakmai zsüri, majd az olva-
sók is engem ítéltek a leg-
jobbnak. A kötet még 2006-
ban megjelent. De sok min-
den maradt még, amit az elsô
regény nôi fôszereplôjén ke-
resztül nem tudtam elmon-
dani. A következô évben az
Üvegholdban írtam ki ma-
gamból mindezt, de minden-
ki meglepetésére ezúttal egy
férfi fôszereplôt választot-

tam. A könyv alig két hónap-
ja került ki a könyvesboltok-
ba… Megjelenése után dön-
töttem úgy, hogy szabadfog-
lalkozású íróként folytatom
tovább pályámat.

– A jogász és az irodalmár
kettôsége a mûveiben is meg-
lelhetô. Önéletrajzi írásában
vallja, hogy a bírói pálya a fe-
lelôsséget, a kötelességet, míg
az irodalom a szerelmet jelen-
ti az életében.

– Ez – mások szerint is –
fôként a prózai írásaimra jel-
lemzô. Hiszen regényeim a
bíróságok, az ügyvédi irodák
tájékán játszódnak. Egy kü-
lönleges világ mélyén, az ott
feltáruló emberi viszonyla-
tok között kutakodnak. Talán
nem hiányzik belôlük az in-
tellektus és az érzékenység,
méghozzá a nôi érzékenység,
amit számomra a Hold szim-
bolizál a legjobban. Az elsô
könyvem szerintem kicsit me-
lankolikusabb hangulatú,
míg a másodikban többet
élek az ironikusabb, sôt hu-
morosabb hangvétellel és jel-
lemzésekkel. Mindenestre az
Üveghold nagy kihívás volt
számomra, mert egy férfi köz-
pontú világba kellett beleél-
nem magam. A kritikusok
szerint ez jól sikerült.

– Verseit bizonyára sokan
olvasták már a világhálós hon-
lapján. Ezek a finom érzékeny-
ségrôl valló sorok azonban a
legtöbbször éles csattanóval
végzôdnek. Talán többet sej-
tetnek Turbuly Lilláról, mint
a már sikert aratott regények?

– Valószínûleg itt húzódik
az a választóvonal, amelyen
túl a prózában még jól felfe-
dezhetô kettôsség eltûnik. A
költészet személyesebb mû-
faj, általában többet elárul
a figyelmes olvasónak a szer-
zôrôl.  Egyébként a verseim-
re küldött olvasói levelek is
jól visszatükrözik ezt. Ráhan-
golódnak az emberek sora-
imra, mert saját gondjaikat,
fájdalmaikat is felfedezik
bennük. És be kell, hogy vall-
jam, számomra ez nagyon biz-
tató… Kuntz Zoltán

TURBULY LILLA  ÍRÓNÔ ELSÔ VERSESKÖTETE

Bírónôként sem volt sikertelen az immár hét éve Sopron-
ban élô Turbuly Lilla, ám amikor 2006-ban megjelent a Révai

Digitális Kiadó és a Nôk Lapja Café pályázatán elsô díjat
nyert könyve, az Eltévedt Hold, neve azonmód jó 

csengésûvé vált az irodalmi körökben. 

„Láttam egyszer 
szélrostát forogni”

FOTÓ: SZÁSZ MARCELL
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A tôkék szépen átvészel-
ték a telet, és a húsvéti idô-
szak zordabb idôjárása sem
tett kárt az ültetvényekben,
csupán a kevés csapadék
miatt panaszkodtak a gazdák.
Talán majd a tavaszi hóna-
pok pótolják az elmaradt
nedvességet. A szôlô gyökerei
mélyre hatolnak, ezért a fel-
színi szárazság sem ronthat-
ja a várt minôséget. Mert az
idei évben is szép termésre
számítanak a Soproni Borvi-
dék gazdái, de a szôlômûve-
lés örök küzdelem az elemek-
kel. Lehet nagy szárazság, jég,

szemeket rothasztó esô, meg-
jelenhetnek különbözô be-
tegségek, s akkor könnyen el-
vész egy év munkája. De aki

szôlôvel és borral foglalko-
zik, az alapvetôen optimista
ember, s bízik az égiek áldá-
sában. A Soproni Történel-

Áprilisban nagy a készülôdés a természetben. A madarak
csivitelve keresik a helyüket a fák ágain. Korán elszunnyad-
nak, hogy majd idôben trillázhassanak, amikor a hajnal le-
húzza az égboltról csillagmintás takaróját. A növények egyre
gyorsabban küldik üzeneteiket és a tápanyagokat egymásnak,
mert nem tudnak, de nem is akarnak ellenállni a Nap csa-
logató melegének és fényének. Április egyébként embert
próbáló hónap is: mindent, mindenhol most kell elvégezni.
Ezerféle dologban kell döntenünk. Szorít az idô, a körülmé-

Április – szelek hava

IDÉN IS MEGRENDEZIK A KÉKFRANKOS NYÁR PROGRAMSOROZATÁT

A tél megkímélte 
a szôlôültetvényeket

Ragyogón süt a
nap, a Fertô vissza-

tükrözi sugarait. 
A szôlôvesszôk fény-

ben fürödnek. 
A sorok között szor-
gos kezek munkál-
kodnak. Ezekben a

napokban a vesszô-
kötözés ad munkát,

és ahol szükséges,
megerôsítik a tám-

rendszert.

Ragyogón süt a
nap, a Fertô vissza-

tükrözi sugarait. 
A szôlôvesszôk fény-

ben fürödnek. 
A sorok között szor-
gos kezek munkál-
kodnak. Ezekben a

napokban a vesszô-
kötözés ad munkát,

és ahol szükséges,
megerôsítik a tám-

rendszert.

FOTÓ: MAGASI



Öreg fák
A fa kapcsolat az égiek és a földiek, a halhatatlanok és a halan-
dók között: ágai az égbe nyúlnak, törzse összeköt, gyökerei a
földbe mélyednek. A világfa lombjában tartja az eget a csillagok-
kal, a nappal és a holddal, gyökere az alvilággal érintkezik.

Az embert ôsidôk óta érzelmi kapcsolatok sokasága kötöt-
te a fákhoz. Mítoszok, legendák, regék, dalok és babonák bizo-
nyítják ezt a mély kötôdést. De  nemcsak a létfenntartását legköz-
vetlenebbül szolgáló fákra irányultak az ember érzelmi megnyil-
vánulásai. Csaknem ilyen vonzerôt gyakorolt érzés- és képzelet-
világára egy-egy hatalmas vagy különleges megjelenésû fa is, ame-
lyet isteneknek kijáró hódolattal övezett. Említhetnénk az ógörö-
gök, a rómaiak vagy a germánok hiedelemvilágát, de az ôsi orosz
hagyományokban, az egyiptomi hitvilágban, az indiaiak mítosza-
iban is találkozunk a fákhoz való ragaszkodással.

A magyar mondavilágnak fákkal összefüggô legendáiból
kevés maradt meg, melynek a magyarázata az, hogy az Árpád-
házi királyok szigorú rendelkezései megtiltották a fák alatt, lige-
tekben és forrásoknál pogány módra folytatott áldozati szertar-
tásokat. Más emlékek a tölgyet, a hársat és a nyírt említik, mint
ôseink különös tisztelettel körülvett fáit. A mi írástudóink Szent
Istvántól kezdve csak a keresztény papok és szerzetesek voltak,
akik a bûnnek számító pogány hit emlékeit és hagyományait
óvakodtak lejegyezni. A fennmaradt kevés írásos emlékbôl és
népszokásból mégis vitathatatlan, hogy ôseinket is szoros érzel-
mi kötelék fûzte a fákhoz.

A normális fejlôdéstôl eltérô növekedésû faegyedek késôbb
is gyakran a figyelem középpontjába kerültek. A helybeliek mon-
dákkal, anekdotákkal, történetekkel ruházták fel ezeket a külön-
leges megjelenésû fákat. De ugyanígy a nagyon szép, sudár,
egészséges fák is magukra vonják a figyelmet.

Ma is számtalan településen találunk Rákóczi-, Petôfi-, Patkó
Bandi- vagy Mátyás király-fát. Legtöbb famatuzsálemünkhöz
kötôdik monda vagy népmese, még ha ennek valóságtartalma
megkérdôjelezhetô is, fontos kultúrtörténeti emlékek. Szinte min-
den település határában lehet még látni egy-egy jelfát, melyek
a hajdani erdôségek maradványaként tanúskodnak a korábbi ve-
getációról, birtokhatárokról, a múltról.

Famatuzsálemeink és faóriásaink azonban vészes fogyásnak
indultak, felgyorsult világunkban sorra az enyészetté válnak, alig
akad hírmondó, amely a jelent a jövôvel összekapcsolja. Aki te-
heti, hagyja élni és megöregedni a fákat!

Dr. Bartha Dénes

nyek és a pénztárcánk lehetôségei. Szorít az idô, mert szin-
te mindent egyszerre kellene csinálni. Vetni és permetezni,
ültetni és rendet tenni. Gondjaink mellett ne felejtkezzünk
el a növények táplálásáról sem. Higgyék el, ôk biztosan meg-
hálálják. 

Az ültetôgödrökbe, vetôsorokba szórjunk egy kevés szer-
ves anyagot (Cofuna-baromfitrágya, porrá érlelt marhatrá-
gya, stb.), melyet a csírázó növények szinte azonnal fel tud-
nak venni és korai fejlôdésük ezáltal biztosított. De mindig
úgy dolgozzunk, hogy maradjon idônk a pihenésre, a virág-
zó növények és  a kelô vetemények csodálatára és a remény-
re, hogy egyszer úgy alakulnak a dolgaink vagy körülöttünk
a világ, ahogy szeretnénk. Dr. Varga Mária

mi Borvidéken tavaly az átla-
gosnál nagyobb volt a szôlô
mennyisége, ez azonban sze-
rencsére nem ment a minô-
ség rovására – állítják, akik
már megkóstolták a 2007-es
szüretelésû borokat, hiszen
a fehérek már készek, a vö-
rösborok pedig  még pihen-
nek, többségük csak 2009-tôl
kerül palackba.

Miközben a gazdák a föl-
deken és pincékben szorgos-
kodnak, már javában szerve-
zik az idei Kékfrankos Nyár
rendezvénysorozatát, amely
egyedülálló az országban, hi-
szen a májusban megrende-
zésre kerülô borünneptôl a
szüretig tart, s középpontjá-
ban a világörökség területén
termelt bor és Sopron áll.
Természetesen az idén is
lesznek poncichter estek, bel-
városi séták a bor jegyében,
borkóstolók az Új utcai
„Buschenschankban”, meg-
szervezik június 21-én – Szent
Iván éjszakáján – a kékfran-
kosok éjszakáját, a nyitott
pincék napját, a 24 órás bor-
túrát, kamaraesteket és még
sok minden mást. Az érdeklô-
dôk a www.kekfrankosnyar.
hu weboldalon találják a
részletes programot. ��
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PRINCZES RÓBERTNÉ

Princzes Róbertné az Egye-
sített Szociális Intézmény
részlegvezetô nôvére, az Ikva
Nyugdíjasotthon vezetôje
„Humanitás” díjban része-
sült. Az ô idôszaka alatt az
otthon a város legszebb, leg-
jobb intézménye lett. Prin-
czes Róbertné szakmai mun-
kája országosan is elismert.
Immár negyven éve dolgozik
az egészségügyben, ezen
belül tíz éve a szociális ága-
zatban. Hivatása legszebb ré-
szének tartja, hogy munka-
társaival az egészségügyi gon-
dokkal is küszködô idôs em-
berek életét szebbé, nyugod-
tabbá, boldogabbá, biztonsá-
gosabbá teheti. A vezetése
alatt álló otthon lakói – akár
vannak hozzátartozóik, akár
egyedül maradtak – egy nagy
családdá kovácsolódtak
össze, aminek a titka a szere-
tet, a beleérzô képesség, a
szabadság. Ahogy Princzes
Róbertné fogalmaz: a legfon-
tosabb dolog az idôs ember
szabadsága, amit meg kell
hagyni, amíg csak lehet. In-
kább segíteni kell, mint sza-
bályok közé szorítani a min-
dennapokat.

A törôdés mellett sok-sok
közös programot szerveznek:
együtt ünneplik meg fehér
asztal mellett a születés- és
névnapokat, együtt emlékez-
nek nemzeti történelmünk
nagy eseményeire, és közö-
sen töltik a karácsonyt és a
húsvétot is. Emellett nyáron

kerti partit, a farsang havá-
ban pedig jelmezes délutánt
szerveznek – ezzel különle-
ges színt visznek az otthon la-
kóinak életébe. A hétközna-
pok délelôttjeit pedig külön-
féle foglalkozások teszik ki
az irodalmi körtôl az éneklé-
sen, a kézmûvességen át egé-
szen a tornáig.

S bár Princzes Róbertné-
nek szép családja, két gyer-
meke van, azért az otthon la-
kóit is családtagoknak tekin-
ti, mondhatni: a gondozottak
a második családját jelentik.

KÁRÁSZ TIBOR

A Wälder József-díjas Ká-
rász Tibor a vízmû vízellátási
üzemmérnökségének vezetô-
je. A Budapesti Mûszaki
Egyetemen szerzett gépész-
mérnöki ismereteivel 1988
óta járul hozzá Sopronban a
vízellátási szolgáltatáshoz és
az ivóvízellátó rendszer fo-
lyamatos fejlesztéséhez. A
víztermelô, vízszállító, víztá-
roló és vízelosztó rendsze-
rek mûködtetése mellett ki-
emelkedô tevékenységet vég-
zett a soproni vízellátó rend-
szer nyomásövezeteinek, víz-
szállító és nyomásfokozó gép-
házainak, valamint üzemirá-
nyító rendszerének fejlesz-
tésében. 

Kezdeményezô és mindig
aktív szerepet vállalt a sopro-
ni vízi közmû szolgáltatás fej-
lesztésében, a mindenkor
biztonságos vízellátás meg-
valósításában.  Nem rajong

a közszereplésért, így nehe-
zen beszél magáról. Az újság-
írói kérdések elôl mindunta-
lan visszatér a szakmájához.
Arra a legbüszkébb, hogy a
hegy-völgyes városunkban és
környékén a nyomásöveze-
tek fejlesztésével a korábbi
víznyomás-ingadozások meg-
szûntek, és manapság már
ugyanúgy folyik a víz a Lövé-
rekben is, mint a Jerevánon. 

Most a Pannon–Fertô-tér-
ség vízellátási rendszeren
dolgozik, s ezt tartja a jövô
nagy feladatának. Két és fél
éves elôkészítô és tervezôi
munka nyomán a napokban
adja be a soproni vízmû, a
közép-, valamint az észak-
burgenlandi vízmû ezt a
közös pályázatot az Európai
Unióhoz, aminek segítségé-
vel majd a régió vízrendsze-
reit összekapcsolják és kor-
szerûsítik.

Kárász Tibornak azért a
munkája mellett akad né-
hány hobbija is. A legfonto-
sabb ezek közül az otthoni
nyugalom, aztán a kertészke-
dés és a zenehallgatás. Ez
utóbbiban a világzene mel-
lett kiemelkedô helyet kap a
népzene…

BINDES FERENC

Sopronért Emlékéremmel
tüntették ki Bindes Ferenc
atyát, a Szent György-temp-
lom plébánosát. Bindes Fe-
renc plébános a soproni if-
júság vallásos neveléséért
végzett példaértékû, áldoza-

tos lelkipásztori, hitoktatói,
egyházszervezôi tevékenysé-
ge elismeréseként kapta a vá-
rosi kitüntetést. 

Bindes Ferencet 1958-ban
Gyôrött szentelték pappá, egy
év múlva a soproni domon-
kos templom káplánja lett.
Négy év elteltével a papi en-
gedelmesség és a püspöki kar
új feladatokat szabott a fiatal
papra. 1989-ben a Gyôri Pap-
nevelô Intézet spirituálisává
nevezték ki. Innen került
1991-ben vissza Sopronba, a
Szent György-templomba,
plébánosnak. Ugyanekkor ki-
nevezték hitoktatási felügye-
lônek is. 1996 óta pedig a Sop-
roni Társaskáptalan kano-
nokja. Emellett a Gólya Gyer-
mekmentô Alapítvány alapí-
tó tagja, a Soproni Szt.
György-templom Orgonájáért
Alapítvány kuratóriumi el-
nöke és a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége Soproni
Csoportjának lelki vezetôje.
Sopronba érkezésekor, tizen-
hét esztendeje, fiatalok ke-
resték meg, hogy tartson ifjú-
sági szentmisét. Büszkén
mondja, hogy ez azóta is meg-
maradt, s a közösség egyre
jobban gyarapodik. És hogy
mi ennek a titka? Egyszerû:
emberi módon kell szólni a fi-
atalokhoz. A Gólya Gyermek-
mentô Alapítványt Bindes
Ferenc indította, látva, hogy
milyen nehéz helyzetbe ke-
rülnek azok a fiatal lányok,
akik nem várt életet hordoz-
nak a szívük alatt. Ãk azok,
akik az abortusz gondolatával
foglalkoznak. Az alapítvány
és a soproni önkormányzat
összefogásával mintegy har-
minc magzat életét sikerült
megmenteni, s ebbôl tizen-
ötöt az édesanya magánál is
tartott. Az alapítvány az indu-
lás után összefogott az ország-
ban mûködô más hasonló
szervezettel, és ma már az or-
szágos hálózat tagja.

Frang

Ismét bemutatunk hûség napi kitüntetetteket. A civilek
mellett ezúttal egy Sopronban jól ismert pap is sorra kerül.Kitüntetettek
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Sopronban a meteoroló-
giai méréseknek komoly

hagyománya van. Az ország-
ban az elsô mûszeres megfi-

gyeléseket Gensel János
Ádám soproni orvos végezte

1717-ben. 

Napjainkban az Országos
Meteorológiai Szolgálat meg-
figyelôállomást üzemeltet a
Kurucdombon. A Nyugat-ma-
gyarországi Egyetemen pedig
oktatják  a meteorológiát, de
a hallgatók bevonásával meg-
figyeléseket, kutatásokat is
végeznek.

– Az Országos Meteoroló-
gia Szolgálat korábban 25
olyan állomást mûködtetett
az országban, ahol a nap hu-
szonnégy órájában munka-
társak végezték a megfigyelé-
seket és továbbították a bu-
dapesti központba a mért
adatokat. A gazdasági lehetô-
ségek szûkössége miatt mára
csak tíz ilyen állomás maradt
az országban. A többit auto-
mata berendezésekkel sze-
relték fel, amelyek továbbra
is mérik például a hômérsék-
letet, a csapadékot, a légnyo-
mást, de folyamatos, szakem-
berek végezte megfigyelés
bennük nem történik – mond-
ta Nagy József, az Országos

Meteorológiai Szolgálat meg-
figyelési fôosztályának veze-
tôje. – A soproni kurucdom-
bi állomás esetében némileg
másként alakult a helyzet.
Néhány évvel ezelôtt ugyan-
is ezt a megfigyelôhelyet ér-
tékesíteni kívánta az OMSZ,

de miután a soproni egyetem
és a város több ízben is meg-
kereste a cégünket azzal a
kéréssel, hogy szívesen át-
venné ezt az állomásunkat,
tárgyalások kezdôdtek  az
ügyben. Az intézmény a Ma-
gyar Állam tulajdona, így
csak az Állami Kincstári Va-
gyonigazgatóság hozzájáru-
lásával történhetett volna
meg az adásvétel, a vagyonke-
zelô átszervezése miatt azon-
ban sajnos késik ez a proce-

dúra. Ennek ellenére a múlt
év augusztusa óta önkéntes
megfigyelôknek lehetôséget
adtunk arra, hogy  hagyomá-
nyos mérôeszközökkel vizs-
gálódhassanak, vizuális ész-
leléseket végezhessenek.

– Hat  segítômmel napon-

ta négyszer mérünk adatokat,
mint például a párolgást, a
napfénytartamot, a talaj hô-
mérsékletét és télen a zúz-
maraképzôdést. Ezenkívül
szabad szemmel is végzünk
megfigyeléseket. A felhôze-
tet, a felhôalakokat, a látástá-
volságot vizsgáljuk. Az észle-
léseket összegezve havonta
egy alkalommal küldjük el
Budapestre – mondta Kis
Márton, az ELTE másodéves
meteorológushallgatója. A

lelkes aktivisták vállalták azt
is, hogy Himódon, Sopron-
bánfalván, a Muck-kilátónál
és Görbehalmon a csapadék-
mennyiséget mérjék ugyan-
csak önkéntes alapon.
– A kurucdombi állomás ki-
váló adottságai miatt a jelen-
leginél jobban felhasználha-
tó lenne a tudományos meg-
figyelésekre. A hagyományos
észleléseken túl újszerû ku-
tatásokra is lehetôséget nyúj-
tana. Elképzeléseink szerint
például a sugárzásintenzitás
hatásainak változásait mér-
hetnénk az épített környezet-
ben. Alkalmas volna ugyan-
akkor pollencsapda felállí-
tására is. Emellett a levegô-
minôség-mérô mûszerek el-
helyezésére is ideális – fûzte
hozzá a hallottakhoz Vig Péter,
a Nyugat-magyarországi
Egyetem Környezet- és Föld-
tudományi Intézetének do-
cense, aki a meteorológiát
tantárgyként oktatja a sopro-
ni egyetemen. A docens és
tanítványai emellett az erdé-
szeti kutatásokat kiegészítô
mikroklímaméréseket és
önálló kutatásokat  is végez-
nek a Magas-bércen, a Hideg-
víz-völgyben és az egyetem
területén felállított mûsze-
reikkel.

Kuntz Zoltán   

VIG PÉTER, ROSZIK RÓBERT ÉS JÓNA GERGELY MÉRÉSEKET VÉGEZ.

Soproni meteorológia: 
önkéntes megfigyelôk  

ÚJSZERÛ KUTATÁSOKRA IS ALKALMAS A KURUCDOMBI ÁLLOMÁS
FOTÓ: MAGASI



14 �� Soproni KÖZÉLET

Szakképzési fórumnak
adott helyet a soproni
kereskedelmi és ipar-

kamara. 
Bihall Tamás, a Magyar Ke-

reskedelmi és Iparkamara
szakképzéssel és felnôttkép-
zéssel foglalkozó alelnöke
nyitóelôadásában a kamarai
szakképzési feladatokról,
azok gazdaságban betöltött
szerepérôl beszélt. Kitért a
kamarák elôtt álló újabb fel-
adatokra is, amelyek várha-
tóan a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara, valamint
a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium között hamarosan
megkötendô együttmûködé-
si megállapodásban fognak
testet ölteni. Ez újabb 11
szakma kamarai gondozásba
vételét jelentheti. 

A kamarák a következô
szakképzési feladatokat lát-
ják el: tanulószerzôdések

gondozása (országosan több
mint 40 ezer van), gyakorla-
ti képzôhelyek nyilvántar-
tásba vétele, ellenôrzése,
akkreditációja, szakmai vizs-
gabizottságokba kamarai
képviselôk delegálása, 16,
majd az újabb 11-ben a szak-
mai vizsgabizottság elnöké-
nek megbízása, szakma kivá-

ló tanulója verseny szerve-
zése 16 szakmában, gyakorla-
ti szintvizsgák szervezése 16
szakmában, mesterképzés és
vizsgáztatás. Bihall Tamás
elôadásából kiderült, hogy a
tanulóknak jelenleg keve-
sebb mint 20 százaléka jár
valamilyen szakiskolába. Ha
ez a tendencia tovább foly-

tatódik, a szakmunkások el
fognak tûnni a munka vilá-
gából. Növelni kell tehát a
szakmunkások társadalmi
megbecsülését. A 2007-es
évben 10.000 diák végzett va-
lamelyik szakmunkásképzô-
ben, míg 70.000-en szereztek
diplomát. 

A szakképzés átalakítása
nélkül nem várható jelentôs
változás. A kamara már dol-
gozik egy olyan programon,
ami a szakképzést gyakorlat-
orientáltabbá, a gazdaság
valós igényeinek jobban
megfelelôbbé tenné. Bihal
alelnök kitért a tanulószerzô-
dések kérdésére is. 

Véleménye szerit ez az
„önfenntartó” rendszer ki-
vállóan mûködik, segíti a
cégek potenciális munkaerô-
pótlását, valamint a tanulók-
nak is ad némi anyagi bizton-
ságot, és jövôbeli elhelyez-
kedésüket is biztosítja. ��

Az Európai Unió tagállamaiban, a fo-
gyasztói érdekeket figyelembe véve az
energiapiaci közüzemi ellátást fokoza-
tosan át kívánták alakítani piaci szol-
gáltatássá. Ezen elvet követve, 2002 ta-
vaszán, az EU-tagországok barcelonai
csúcsértekezletén megállapodás szü-
letett a tagországok áram- és gázpiaca-
inak megnyitásáról, ami jelentôs, 20–30
százalékos árcsökkenést hozott. A ten-
denciát fokozta a szélenergia és más
alternatív energiaforrások hasznosítá-
sának támogatása is. Ekkor túltermelés
jellemezte az európai energiapiacot,
emiatt a fogyasztók lényegesen jobb al-
kupozícióban voltak. Jelenleg Dél-Eu-
rópa „elszívó” hatása miatt az ellátási
oldalon hiány tapasztalható, az ezt kom-
penzáló erômûvek pedig még nem ké-
szültek el.

A magyar kormány – a társadalmi

egyeztetést teljesen mellôzve – és a fen-
tiek szerint rosszul idôzítve, tavaly al-
kotta meg a villamosenergia-törvényt,
amely értelmében 2008. január 1-jével
megvalósult hazánkban is a villamose-
nergia-piac teljes liberalizációja. Amíg
az ország a 300 forintos vizitdíj kérdé-
sétôl volt hangos, szinte alig esett szó
arról a paradox helyzetrôl, hogy a „fel-
szabadított” árak nemhogy árcsökke-
nést, de egyes vélemények szerint lakos-
sági szinten 5–10, az ipari és KKV fo-
gyasztók esetében pedig akár 40–50 szá-
zalékos emelést hozhatnak. 

A hivatalos álláspont szerint: „a libe-
ralizáció segíti Magyarország integráci-
óját a régió egyesülô energiapiacán, és
hatékonyabbá teszi a piac mûködését.” 

Be kell látnunk, hogy a szabadon vá-
lasztható konstrukció nálunk csak pa-
píron létezik. A valóságban errôl szó

nincs, a választás lehetôsége csupán
elvi. A nagyfogyasztók profi energetiku-
sokat és szakkereskedôket foglalkoz-
tatnak a legkedvezôbb „egyedi” árak ki-
harcolásáért. A kamaránk tagságának
nagyobbik hányadát adó KKV-knél
nincs erre lehetôség. Ezért a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara a kama-
rák bázisán energetikai szakértôi in-
formációs hálózat létrehozását és mû-
ködtetését tervezi, régiós kamarai szö-
vetségünk pedig egy fogyasztói közösség
szervezésének lehetôségeit vizsgálja.
Kamaránk célul tûzte ki, okulva az
áramliberalizáció eddigi tapasztalata-
iból, hogy minden lehetséges eszközt
igénybe vesz ahhoz, hogy a másik föld-
indulásszerû változás, a gázárpiac libe-
ralizációja ne érhesse felkészületle-
nül a felhasználókat.

Horváth Vilmos elnök

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

„Szót kér a gazdaság”

Szabad verseny – szabad préda?

Szakképzési fórum Sopronban
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– A munkavállalók érdek-
képviseletével, a munkaadói
érdekképviselettel és a civil
szervezetekkel való folyama-
tos kapcsolattartás, egyezte-
tés és párbeszéd fórumaként
a Helyi Érdekegyeztetô Ta-

náccsal (HÉT) való párbe-
széd a jövôben is fontos – je-
lentette ki Abdai Géza közös-
ségi ügyekért felelôs alpol-
gármester a HÉT módosított
alapító okiratának aláírása
alkalmával. A Sopront érin-

tô átfogó kérdésekben az
egyeztetést és a közös meg-
állapodáson alapuló dönté-
seket segíti a HÉT, amelynek
tagja Sopron Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a
Munkavállalók Érdekképvi-
seleti Kerekasztala, a mun-
kaadói érdekképviseletek
tárgyalócsoportja és a Sop-
ron–Fertôd kistérség Civil
Szervezetek Szövetségének
Sopron Városi Kollégiuma. 

A HÉT 17 éves múltja sok
tapasztalattal gazdagította az
együttmûködést, ugyanakkor
az eddigi együttmûködés
alapját képezô alapító okirat-
tal kapcsolatban néhány, kor-
rigálandó kérdést is felvetett
– mutatott rá Abdai Géza. 

Ágota Ferenc, a munkavál-
lalók képviseletében törté-
nelmi áttekintést adott az
1991-ben alakult HÉT tevé-

kenységérôl, amelynek ala-
kulásakor az önkormányza-
ton kívül a munkaadói oldal
tartozott a tagjai közé, és
amelyhez 1999-ben csatlako-
zott a civil szféra képvisele-
te. Hangsúlyozta: az önkor-
mányzat mindig is pozitív
módon viszonyult az együtt-
mûködéshez. Mizser Gyula, a
Sopron és Vidéke Ipartestü-
let ügyvezetôje, a munkaadói
oldal képviseletében kiemel-
te: Sopron azon kevés tele-
pülések közé tartozik, ahol a
HÉT példaértékûen mûkö-
dik. Barabás Ferenc a civilek
képviseletében felhívta a fi-
gyelmet a civilszervezetek ér-
tékére és a társadalomban
betöltött szerepére, hangsú-
lyozva, hogy a civilek HÉT-
ben való jelenléte a város ér-
dekét is szolgálja. 

B. T. É.

Helyi Érdekegyeztetô Tanács

Ha állást keres
vagy ha munka-
lehetôséget
kínál, hirdesse a

SopronPress
„BÖRZE” oldalán
37 200 példányban!

Ezen oldalra vonatkozó kedvezmé-
nyes hirdetési ajánlatért hívja ügyfél-
szolgálatunkat!

Ügyfélszolgálat:
9400 Sopron, Frankenburg u. 2/a.
T.: 99/511-385 Fax: 99/511-384
E-mail: ocsabane@kisalfold.hu

Nyitva: h–cs. 8–16, p. 8–15 óráig.

Aláírták a Helyi Érdekegyeztetô Tanács (HÉT) együttmû-
ködését rögzítô módosított alapító okiratot. 
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A mézet az emberiség so-
káig az istenek ajándékának
tartotta. Úgy gondolták, hogy
isteneik a méhek által össze-
gyûjtött mézet az éj leple
alatt hullatják alá.

A méhek, valamint az em-
berek kapcsolata hosszú
idôre nyúlik vissza. Ennek
ékes bizonyítéka a spanyolor-
szági Altamira-barlangban
látható sziklarajz. A 16 000

éves képen ôsünk látható mé-
hekkel körülvéve, amint
éppen lépes mézet rabol. Mi-
nôségi változást a méhek és
az ember kapcsolatában a le-
telepedés jelentette. Az
ember mesterséges méhla-
kásokat készített. A sziklare-
pedések helyett üregeket vájt
környezetében, míg a faodú-
kat kivájt fatörzsek utánoz-
ták. Megszületett a méhészke-

dés, mely azóta is életünk
része. Kínában írásos emlé-
kek szerint már négyezer éve
folyik tudatos méhészkedés.
Az asszírok agyagtáblákon
örökítették meg a mézbôl ké-
szített gyógyszereik listáját.
Egyiptomban dombormûvek
sokasága bizonyítja a méhek
és méhészkedés jelenlétét.
A piramisokban mézet, vala-
mint mézes süteményt is ta-

láltak. Táplálékon kívül ter-
mészetesen balzsamozásra is
használták. A görögök melisz-
szának hívták, s nagy becs-
ben tartották. Az arab világ
kókusztejjel elegyített méz-
borát pedig a férfiasság élet-
ben tartó elixírjének hitték.
Rómában a császári lakomá-
kon nem hiányozhatott a
lépes méz, a mézzel sütött ka-
lács, a mézzel tartósított gyü-
mölcsök sokasága, mint
ahogy a mézsör sem. Ásatá-
sok során negatív cserépfor-
mákat találtak a római idôk-
bôl, amelyek segítségével bi-
zonyítottan mézeskalácsot
készítettek. A méhészeti is-

Méz, a folyékony arany
Erdôt, mezôt járva már látjuk a méhészeket, amint kaptárjaikat kitéve ösztönzik szorgos

méheiket a nektár cukros levének begyûjtésére. A méh az emberiség számára a szorgalmat,
kitartást, az állhatatosságot, takarékosságot, bátorságot és ügyességet jelenti, míg a méz

a bôséget, a jólétet, a gyógyulást, a táplálékot, az ételei, italai alapanyagát, 
a mesterséget és a megélhetést. 

FOTÓ: MAGASI DÁVID



mereteket a rómaiak átad-
hatták a keltáknak és a ger-
mán törzseknek, azok pedig
az avaroknak, majd a szlá-
voknak. A méhészkedést a
Kárpát-medencébe érkezô
magyarok tovább folytatták.
A késôbbiekben a méhészet
terjedésével új foglalkozások
keletkeztek, mint viaszipa-
ros, mézsörkészítô, mézes-
bábsütô. Ezek a tevékenysé-
gek olyan jól jövedelmeztek,
hogy a késôbbiekben külön
iparággá fejlôdtek. Több ko-
rabeli helységnév tanúsko-
dik a magyarországi méhész-
kedés jelentôségérôl, jelenlé-
térôl, mint Méhes, Méhlô,
Méhkerék, Méhész, Mézadó,
Födémes. A mézet a méhek
készítik, de csak az számít
igazi méznek, amit mézelô
méhek állítanak elô. Bár házi
méheknek hívják ôket, ha-
gyományos értelemben nem
háziállatok. A méhek a méz
mellett több, az emberi fo-
gyasztásra alkalmas táplálé-
kot is elôállítanak, mint a
méhpempô vagy a propolisz.
A méhpempô a méhek méz-
zel, virágporral kevert garat-
mirigy váladéka, mellyel ki-
zárólag a méhkirálynôt táp-
lálják. A propolisz a méhek
ragasztóanyaga, amit a növé-
nyek váladékaiból gyûjtenek.
A méz kiemelten jó hatással
van a vérkeringésre, az
emésztésre, méregteleníti a
szervezetet, növeli az étvá-
gyat, javítja a vér hemoglo-
binszintjét. A méhcsípés pe-
dig kedvezô hatással van az
ízületi bántalmakra. A mé-
zeket eredetük szerint három
csoportba sorolják. Az úgy-
nevezett fajtamézek egyetlen
növényfajtán legeltetett mé-
hek termékei, s így ezek a

legkarakteresebbek. Ezzel
szemben a vegyes virágmé-
zek íze és színe, attól függôen,
mit gyûjtenek szorgos méhe-
ink, sokféle lehet. E két fô
típus közti átmenet a fajta-
jellegû mézek csoportja, me-
lyek alapanyaga ugyan ve-
gyes, de tulajdonságaikat vég-

eredményben jól felismerhe-
tôen meghatározza valame-
lyik összetevô. Speciális cse-
mege a lépes méz, amelynek
neve csak a sajátos kiszere-
lésre utal: ennél a méhek
által épített eredeti, mézzel
teli viaszlépbôl is kerül az
üvegbe. S végül álljon itt né-
hány a mézek örök ifjúságot
hozó választékából: vegyes
virágméz, akácméz, hársméz,
napraforgóméz, repceméz,
selyemfûméz, gyümölcsméz,
gesztenyeméz, pohánkaméz,
levendulaméz, somkóróméz,
ôszirózsaméz, édeskömény-
méz, édesharmatméz, na-
rancsméz, kakukkfûméz, eu-
kaliptuszméz. Ki-kiválasszon
kedvére!  

Üdvözlettel:
Mészáros Tibor 

Schnitta-díjas éttermi mester, Corso étterem

MÉZES BORLEVES

Hozzávalók: 8 dl fehér-
bor, fél citrom héja, fahéj
és szegfûszeg, 3 tojás sárgá-
ja, 8 dkg méz. 

Elkészítés: a fehérbor há-
romnegyed részét citromhéj-
jal, fahéjjal és szegfûszeggel
fûszerezve fölforral-
juk. A tojások sár-
gáját a mara-
dék borral

meg a mézzel elkeverjük, és
habverôvel szüntelenül verve
a forralt bort rászûrjük. 

CSIRKEFLEKKEN

ILLATOS, MÉZES

MÁRTÁSSAL

Hozzávalók: 4 db csirke-
comb, 15 dkg vaj, 2 dl na-
rancslé, 1 dl méz, 1 citrom,
0,5 dkg ôrölt mustármag, 1
csokor petrezselyemzöld, csi-
petnyi só. 

Elkészítés: kisebb lábas-
ban felolvasztjuk a vajat,
majd beleöntjük a narancsle-
vet és a mézet. Sózzuk, bor-
sozzuk, megszórjuk az ôrölt
mustármaggal, majd közepes
lángon 2–3 percig pároljuk
és kihûtjük. 

A csirkecombokat meg-
mossuk, leitatjuk róla a ned-
vességet, majd tepsibe he-
lyezzük. Ráöntjük a mézes
keveréket, lefedjük, és hûtô-
be téve két órán keresztül 

érleljük. A pácolt csirkecom-
bokat flekkensütôben 40–45
percig sütjük, közben a pác-
lével gyakran öntözzük, és
néha megforgatjuk. Sós bur-
gonyát adunk hozzá köretnek. 

MANDULÁS-MÉZES

ROPOGTATÓS

Hozzávalók: 40 dkg hámo-
zott mandula, 25 dkg liszt, 30
dkg méz, 4 tojásfehérje, só.

Elkészítés: egy mélyebb
tálba szitáljuk a lisztet, ap-
ránként hozzáadjuk a mézet,
simára kikeverjük – ha túl
sûrû a méz, egy kevés langyos
vízzel hígítjuk. A hámozott,
szikkadt mandulaszemeket
egy kés hegyével kétfelé pat-
tintjuk és egy csipet sóval
együtt a masszához adjuk. Ke-
mény habbá verjük a tojások
fehérjét és óvatosan, hogy
össze ne essen, ugyancsak a
masszához keverjük. 

Kivajazunk egy sütôlapot,
és kiskanál segítségével egy-
mástól jókora távolságban,
apró halmokat rakunk rá,

mivel sütés közben több-
szörösükre megnônek.

Elômelegített sütôbe
tesszük, és a közepes-
nél mérsékeltebb tû-

zön világossárgára
sütjük. 

A sütôlapon hagy-
juk kihûlni. Frissiben

nagyon finom ropog-
tatnivaló, igazából né-
hány nap múlva még
finomabb, mert omlós-
sá válik. Kávéhoz, teá-

hoz, fagylalthoz kí-
náljuk. ��
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A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ ÁPRILISI MÛSORA

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

3. csütörtök 19.30 Szomorú vasárnap Palotay-bérlet  
12. szombat 19.30 Dühöngő ifjúság Premier-bérlet
13. vasárnap 19.30  Dühöngő ifjúság Nádassy-bérlet 
16. szerda 19.30  Szomorú vasárnap Csatkai–bérlet 
17. csütörtök 19.30 Szomorú vasárnap Rajz-bérlet 
18. péntek 19.30 Szomorú vasárnap Jávor-bérlet 
19. szombat 19.30 Szomorú vasárnap Blaha-bérlet 
20. vasárnap 19.30 Szomorú vasárnap Jászai-bérlet 
24. csütörtök 19.30 Dühöngő ifjúság Medgyaszay-bérlet 
27. vasárnap 19.30 Dühöngő ifjúság Madách-bérlet

KISSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)

PÓDIUMMŰSOROK 
a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális
Központban

11. péntek 17.00 

„A KÖLTÉSZET
NAPJA”
Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő
irodalmi estje
Közreműködik: Szabó Gyula 
klasszikus gitárművész.

26. szombat 17.00

„SZÍNÉSZ-
PORTRÉK”
Bencze Ilona 
vendége: 
Eperjes Károly

21. hétfŒ 18.00, a Petőfi Színházban

Fák hegyén járok…
A SOPRON TÁNCEGYÜTTES MŰSORA

22. kedd 17.00, a Petőfi Színházban

Táncot, jókedvemből!
A PENDELYES TÁNCEGYÜTTES MŰSORA 

Bérletes nap változás! Felhívjuk kedves bérleteseink figyelmét, hogy több bérletünk kezdési időpontja és előadásának napja változott! 

Kisszínházi elôadásainkat 14 éves kor alatt nem ajánljuk! Jegyek korlátozott számban a bérletes előadásokra is kaphatók!

5. szombat 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Premier-bérlet
6. vasárnap 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Jászai-bérlet

10. csütörtök 19.00 Döglött aknák Medgyaszay-bérlet
11. péntek 19.00 Döglött aknák Déryné-bérlet
12. szombat 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Löszl-bérlet
14. hétfő 14.30 Bors néni Móra bérlet
14. hétfő 17.00 Bors néni Jókai-bérlet
15. kedd 14.30 Bors néni Arany-bérlet
15. kedd 17.00 Bors néni Gárdonyi-bérlet
16. szerda 14.30 Bors néni Zelk-bérlet
16. szerda 17.00 Bors néni Benedek-bérlet
17. csütörtök 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Palotay- bérlet
18. péntek 19.00 Döglött aknák Széchenyi- bérlet
20. vasárnap 15.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Jakab-bérlet 
20. vasárnap 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Nádassy-bérlet
23. szerda    17.00 Bors néni Bérletszünetes ea.
25. péntek 18.00 Vitéz lélek Csatkai-bérlet
25. péntek 20.30 Vitéz lélek Jávor-bérlet
26. szombat 19.00 Vitéz lélek Lackner-bérlet
27. vasárnap 16.00 A padlás Bérletszünetes ea.
30. szerda    19.00  Döglött aknák Rajz–bérlet

Főbb szerepekben: 
Nemcsák Károly, Vásári Mónika,
Tóth Judit, Somfai Éva, Pásztor Erzsi,
Makay Sándor, Rárósi Anita,
Nyírő Bea, Szóka Júlia, Bozsó József,
Szabó Anikó, Benkő Péter.
RENDEZŐ: BOR JÓZSEF

Móricz Zsigmond: 

NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL
két felvonásban.

Együttműködésben a Turay Ida Színházzal
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Április 4–6. 

ADONIS – tavaszi ébredés
Kertészeti kiállítás és szaktanácsadással 
egybekötött vásár

5. szombat 19.00
Weöres Sándor: PSYCHÉ 
A PALYA BEA QUINTET előadásában

Km.: Gálffi László színmıvész

6. vasárnap 18.00

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

11. péntek 17.00
„A költészet napja” alkalmából:
Hıvösvölgyi Ildikó színmûvésznô
irodalmi estje

11. péntek 19.00

DUMASZÍNHÁZ 
BödŒcs Tibor és
Dombóvári István

26. szombat 17.00
„SZÍNÉSZPORTRÉK” sorozat
Bencze Ilona vendége: 
Eperjes Károly

29. kedd 18.00

TÁNCVARÁZS
Soproni és Sopron környéki 
modern tánccsoportok gálaműsora 
A Tánc Világnapja alkalmából 

VILÁGOKON ÁT sorozat
13. vasárnap 16.00

Az élet lehelete: 
céllal, céltalanul?
Grandpierre Attila 
asztrofizikus, csillagász, író

27. vasárnap 16.00

A tudatos élet
Sári László Kelet-kutató (orientalista), író

KIÁLLÍTÁS:
Április 21. – május 5

SZEBENI ANDRÁS fotóművész 

Hídregény (Kőröshegyi-völgyhíd) 

április 30. szerda 19.00 – 03.00

„TÁNCOS” BÁL
Sztárvendégek: Csonka András és 

Keleti Andrea
Zene: GALAXY Tánczenekar 

Büfévacsora: Juventus
étterem.
Jegyek árusítása
asztalfoglalással a
Pro Kultúra Kht.

Jegyirodájá-
ban.

Támogatónk: Médiapartnereink:

LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

5. szombat 10.00

• Tavaszi CSALÁDI Játszóház 
• NEFELEJCS BÁBSZÍNHÁZ:

Kippkopp a fıben

11. péntek 
„A költészet napja”
11.00 óra
IGRICZEK EGYÜTTES 
18.00 óra
JÓZSEF ATTILA 
REJTÉLYES ÉLETE
Szántai Lajos műveltségkutató előadása

12. szombat 9.00

IX. VÁROSI KI MIT TUD? Döntő
6–14 évesek részvételével

18. péntek 19.00

DISCO
DJ JOGIBELL
21.00 Sztárvendég: MÁRK

19. szombat 9.00

Tavaszi Néptánc Fesztivál

AMI A TANKÖNYVEKBŐL KIMARADT…
Információ és jelentkezés: Farkas Anikó 511-208

április 11. péntek 11.00

IGRICZEK EGYÜTTES: 
Magyar költészet a középkorban 

április 22. kedd 9.00 és 11.00

A Kárpát-medence szakrális 
földrajza és mıködése 
Géczy Gábor fizikus, tanár előadása

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

FESTŐTEREM (Petőfi tér 8.)

Április 12. – május 4

„CSALÁDI ÜZENÃFAL”
Magyar Mónika és SzŒcs Géza 
grafikusmıvészek kiállítása 
Megnyitó: április 12. szombat 16.00



Ne beszélj olyan sokat,
Rezsô, mert mindjárt bedug-
lak a mellényzsebembe.

– Akkor, barátom – nevet
vissza Seress – több lesz a zse-
bedben, mint a fejedben… 

(anekdota)

„Fizetek fôúr, 
volt egy feketém…”

Talán nem túlzás leírni:
Puskás Öcsi után ô a legis-
mertebb magyar. Kamasz-

ként, miután
egy pla-
k á t o n
meglátta

Rökk Hédit,
az ismert lég-

tornász-
n ô t ,

megszökött egy vándorcir-
kusszal. Késôbb színinöven-
dék, majd kilenc évig dolgo-
zott a vurstliban is. Ekkor
kezdett el dalokat írni, aztán
1925-ben lejegyezte a Még egy
éjszakát, amelynek kottáiból
hamarosan tizenhatezer pél-
dány fogyott el. Ez volt az elsô
sikere, valamire ráérzett, va-
lamit nagyon tudott, mert ez-
után szinte mindegyik
szerzeménye
sikeres

lett.

mást, gyerekeket, bár egyik
sem vált olyan híressé, mint
a Szomorú vasárnap. A kottát
nem ismerte, zongorázni sem
igen tudott, két ujjal pötyög-
te a dallamot. Egy alkalom-
mal Turán László, a híres ze-
neszerzô, zongoravirtuóz ke-
reste fel ôt a Kispipában, aki-
nek egy nagyon jó harmóniát
játszott, majd ezt követôen
mintegy bocsánatkérôen fel-
emelte a kezét: elnézést kol-
léga, mindenki tévedhet…

– Évek óta szeretném ezt
a darabot megrendezni. Na-
gyon sok történelmi figurá-
val találkoztam színészi éle-
temben, királyokkal, Szervét
Mihállyal, Kálmán Imrével,
de a sok különleges magyar
sors között is a kis Seress a
szememben egy óriás. Sorsa
annyira tipikusan magyar,
hogy az valami észbontó: ki-
talál valamit, egy gyönyörû
dalt, ami bejárja a világot.
Hívja Amerika, de ôt
a szíve itthon tartja,
a maga kis hetedik
kerületében. Megha-
tó és egyúttal elgon-
dolkoztató is az ô
sorsa. Hiszem,
remélem és

n a g y s z e r û
színészkol-
l é g á i m -
mal talán

sikerült is
megolda-
nunk azt a
feladatot,
hogy vala-
mit ma-
gukkal vi-
gyenek
azok a
fiata-

lok is, akik már azt sem tud-
ják, ki volt Seress Rezsô, az a
kicsi ember, aki a Kispipá-

ban zongorázott. Igenis a sze-
retetrôl, az utcák, a terek, az
ország, mi több egymás szere-
tetérôl is szól ez a történet,
erre pedig ha valamikor,

akkor éppen most nagyon
nagy szükségünk van –
vall a darabról a ren-
dezô, Huszti Péter.

Pluzsik Tamás

Talán ke-
v e s e n
tudják, ô
szerezte
a Gyere,
B o d r i
kutyá-
mat, a
Szeres-
sük egy-

Immáron nemcsak a címadó dal, hanem Müller Péter
színdarabja is szép sikert tudhat maga mögött,

hisz az éppen negyven éve elhunyt Seress Rezsô szerepét
játszotta már Bodrogi Gyula, Szacsvay László, a Soproni

Petôfi Színház márciusi premierjén pedig Mikó István kelti
életre a kis Seress, alias Spitzer Rudi szerepét, vagy 

mondjuk inkább úgy, tragikus életét.

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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A Magyar Formatervezési
Díj 2003 és 2007 közötti
díjazottjainak kiállítása

nyílt meg az Alkalmazott
Mûvészeti Intézetben.

A Magyar Formatervezési
Díj a magyar gazdaság és a
szellemi innováció egyidejû
katalizátoraként kívánja szol-
gálni mindkét területet annak
a felismerésnek az alapján,
amelyet a magyar építészet
és iparmûvészet egyik legna-
gyobb egyénisége, Kozma
Lajos 1930-ban így fogalma-
zott meg: „Az ipar – a gyár-
ipar – tömegcikket akar elôál-
lítani, és mindent elkövet,
hogy tetszetôs külsôvel ellá-

tott gyártmányaival minél na-
gyobb piacot teremtsen.” A
Magyar Formatervezési Díj

ennek szellemében, és a mai
kor követelményeinek meg-
felelôen a legnívósabbnak,
modellértékûnek tekinthetô
termékeket, terveket részesí-
ti elismerésben, hogy köve-
tendô példaként állítsa azo-
kat a formatervezés minôsé-
ge alakításában szerepet ját-
szó valamennyi tényezô – az
oktatás, a vállalkozások, a vá-
sárlóközönség – számára.

A díjazott munkák bemu-
tatásával a Magyar Formater-
vezési Tanács nem egyszerû-
en tájékoztat, hanem szándé-
ka szerint a jövô érdekében
mindenekelôtt aktivizálni is
kívánja az alkotókat. Az ér-

tékek tudatosításával együtt
az igények érzékeltetése is
megjelenik a munkákban,
egyben tudatosítva a forma-
tervezés egyik célját és értel-
mét, a humánus környezet, az
emberséges tárgyi világ meg-
jelenítését. ��

Sopron 1946 április–má-
jusában történetének egyik
legtragikusabb idôszakát
élte át. A kollektív bûnösség
elve alapján több ezer német
nemzetiségû vagy anyanyel-
vû polgárát telepítették ki,
és kobozták el vagyonát. Csa-
ládok, rokonok, barátok sza-
kadtak el egymástól, a talál-
kozás a vasfüggöny mögé zárt
városban sokáig szinte lehe-
tetlen volt. 

Magyarország kitaszítot-

ta ôket, és nem volt könnyû
a beilleszkedésük a háború-
ban sokat szenvedett Német-
országban sem. Nem volt
könnyebb a Magyarországon
maradt németek sorsa sem.
Németségüket csak félve, az
otthon falai között merték
megélni, német szót az utcán
alig lehetett hallani. 

A Sopron és Környéke
Német Kultúrklub úgy érzi,
eljött az ideje, hogy a sopro-
ni németség  megpróbálta-

tásainak emléket állítson. A
kezdeményezést támogatja
a Soproni Német Önkor-
mányzat, Sopron vezetése, a
Rotary Klub helyi szerveze-
te és az evangélikus egyház
– mondta el Krisch Magdol-
na, a német kultúrklub el-
nöke. Terveik szerint az em-
lékmûvet a Templom utcá-
ban, az evangélikus temp-
lom mellett állítanák fel 2009
áprilisában. A Képzômûvé-
szeti Lektorátus a helyszínt
alkalmasnak találta, és a ki-
vitelezés mûvészeti felügye-
letét elvállalta. A soproni
németek egy emlékmûvet

szeretnének, amely kifejezi
a kitelepített németség meg-
próbáltatásait és az itthon-
maradottak fájdalmát, sok
esetben több évtizedes meg-
aláztatását. Mindazok, akik
az emlékmûállítást adomá-
nyaikkal vagy adójuk 1 száza-
lékával támogatni szeretnék,
megtehetik az erre a célra
nyitott bankszámlaszámra:
10404058-00022751-00000005
utalva a pénzösszeget. 

Az egyszázalékos felaján-
lás esetén a kedvezménye-
zett neve: Sopron és Környé-
ke Német Kultúrklub, adó-
száma: 18532810-1-08. ��

Emlékmû készül

Kategóriák

A kiállított alkotásokat a terv, a
termék, a diákmunka és a vi-
zuális kommunikáció kategó-
riákban díjazták, amelyeken
belül több ágazatba sorolható,
nagyon látványos és élmény-
szerû alkotásokat láthat az ér-
deklôdô. Így a közszükségleti
iparcikkek mellett formater-
vezett gépek, közlekedési esz-
közök, ruházati termékek, tex-
tíliák, sport- és szabadidôs esz-
közök, gyógyászati eszközök
és berendezések és a vizuális
kommunikáció alkalmazásait
megjelenítô, esztétikai él-
ményt nyújtó, legsikeresebb
alkotásai kaptak helyet az idô-
szakos tárlat idejére a meg-
újult AMI-ban. 

Formatúra – kiállítás

FOTÓ: PLUZSIK

FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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– Szeretek Sopronban len-
ni – mondja rögtön Ashot
Bagdaszárján örmény szob-
rászmûvész. – Nekem Ma-
gyarország Sopronnal kezdô-
dik. Jól mondom? Vagy Sop-
rontól kezdôdik? Hogy meg-
értsék: akkor hallottam elô-
ször Magyarországról, ami-
kor édesapám a Barátságot
jelképezô szobron dolgozott,
itt Sopronban. Ã akkor 54
éves volt, én most 51 éves va-
gyok. Akkor annyi jót hallot-
tam Magyarországról, hogy
amikor alkalom adódott, el-
jöttem megnézni. Ez 1979-
ben történt. Tudja, min cso-

dálkoztam el? Azon, hogy
mindenki tanult oroszul, de
az emberek mégsem nagyon
tudtak úgy beszélni, hogy
megértessék magukat. Ez fur-
csa volt, hiába beszélték a
nyelvet, nem nagyon tudták
elmondani, amit akartak.
Ezért kénytelen voltam meg-
tanulni magyarul; egy fél év
alatt sikerült. Azóta is gyak-

ran visszajárok Magyaror-
szágra. Legalább évente. 

– Hogy mit üzennek a szob-
raim? Mindent, amit gondo-
lok, az a szobraimban van.
Ezek itt mind a gondolataim,
a bronzba öntött figurák nyel-
vezetében. Aki énrám kíván-
csi, az megnézheti a szobrai-
mat: a gondolkodót, a költôt,
a kis herceget, Máriát, Gizel-
lát, a szelet, a csókot, de lát-

hatja itt Penelopét, ahogyan
várja Odüsszeuszt. Minden
itt van, minden, amit gondo-
lok a világról, a szobrokban
van. Fontosnak tartom azt,
amit az emberek a szobrok
kapcsán mondanak. Nem úgy,
hogy tetszik vagy sem az em-
bereknek. Nem azért csiná-
lom, hogy ezzel az emberek-
nek én tetsszek. Nem is lehet

mindenkinek a kedvére
lenni. Azt szoktam mondani:
,,nem vagyok én dollár, hogy
mindenkinek tetszhessek…”
De fontos, hogy nem csak ma-
gamnak, nem csak a magam
örömére készítem ezeket a
szobrokat. Szeretném, ha
szobraim megszólítanák az
embereket; hogy úgy érezzék,
nekik válaszolniuk kell – akár
magukban, akár egymásnak,
akár nekem – az én munkáim-
ra. Az én szobraimat nem kell
magyarázni, nem szükséges
értelmezgetni, nem sokat kell
ezeken meditálni sem. 

Az embereknek a szívük-
kel kell válaszolniuk arra,
amit a szobrokba öntöttem.
Mert az emberek közötti leg-
rövidebb út a szívtôl szívig ve-
zetô út. Igen, ez a legrövidebb,
de a legegyenesebb is: szívtôl
szívig. B. Tóth Éva

Ashot Bagdaszárján 

Ashot Bagdaszárján örmény
szobrászmûvész Szarkisz Bag-
daszárján neves örmény szob-
rász, a soproni Jereván-lakó-
telepen látható barátságot áb-
rázoló szobor alkotójának a
fia; mûvészeti tanulmányait
Szentpéterváron (akkor Le-
ningrád), a Rjepin Festészeti
Szobrászati és Építészeti Fô-
iskolán végezte.

1985–1994-ig az Örmény
Képzômûvészeti Akadémia
szobrászprofesszora. 1995-tôl
a Mûvészek Nemzetközi Tár-
saságának a tagja. 1991-tól
szerepel nemzetközi kiállításo-
kon, többször Párizsban; to-
vábbi kiállítási helyszínek:
Marseille, Pasadena (USA),
Ravenna, Magyarország.

Rangos díjai között szere-
pel, többek között: 1992-bôl
Aranyérem a Ravenna, Olasz-
ország-Dante X. Nemzetközi
Biennálén; 1996.: II. János Pál
pápa érme, Ravenna, Olasz-
ország-Dante XII. Nemzetkö-
zi Biennálé; 2001.: Az Örmény
Képzômûvészek Egyesületé-
nek díja „A legjobb szobrász-
nak” elnevezéssel. 

A mûkritikus

Ashot Bagdaszárján újraértelmezi és újraérzékeli a világot  (…),
anélkül, hogy megelégedne a régi, szabályszerû eredményekkel,
és tudatosítja a társadalomban végbement drámai változásokat.
A szobrászmûvész a nemzet kulturális hagyományainak örök ér-
vényû értékeihez fordul, amelyekkel tolmácsolhatja az idôk rez-
géseit. (Marina Stepanyan mûkritikus)

A szobrász szobrot szül

– Az anya gyermeket, a szob-
rász szobrot ,,szül”, és ez a leg-
több, amit tehet. Ám ahogyan
a gyermek, ha felnô, a szobor
is önálló életet kezd, amikor le-
leplezik. De megnyugtató
érzés mind a szülô, mind a
mûvész számára, ha baráti
környezetben tudja ,,teremt-
ményét”. (Szarkisz Bagdaszár-
ján a Jereván-lakótelepi szo-
bor készítésérôl)

A legrövidebb út
a szívtôl szívig vezetô
A legrövidebb út
a szívtôl szívig vezetô

FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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– Sopronban születtem, de
már apám, nagyapám is sop-
roni polgár volt, hisz 1857 óta
él itt a család, tôsgyökeres
soproni a mi famíliánk. Édes-
apám szerepel az Újjáépítô
magyarok címû jeles kiad-
ványban is. Ã egyébként 1949-
ig a Gyôri úton szappanfôzô
üzemmel rendelkezett, ekkor
azonban mintegy karácsonyi
meglepetésként, december
23-án két géppisztolyos kísé-
rôvel érkezô elvtárs közölte
szüleimmel, hogy 24 órán
belül el kell hagyniuk az üze-
met, a lakást, hirtelenjében
összekapkodott motyójukkal
mehetnek a nagyvilágba,
pontosabban oda azért nem –
a semmibe. Gyerekkoromban
nem értettem, hogy szegény
édesapám miért olyan ide-
ges állandóan, nem találja a
helyét – sajnos ezen a trau-
mán nem tudták túltenni ma-
gukat, gyerek voltam, amikor
édesanyámmal együtt mind-
ketten meghaltak.

Nehéz évek voltak ezek,
sokat köszönhetek unokanô-
vérem férjének, Shift Tiva-

darnak, nyilván többen emlé-
keznek még rá, hisz Tutu az
SVSE ötvenes-hatvanas évek
legendás labdarúgócsapatá-
nak volt a balhátvédje, ô
egyengette, segítette az éle-
temet. 

– Csornán voltam katona,
kimaradásra jöttem haza, és a
vonaton együtt utaztam egyik
barátom édesapjával, aki ér-
deklôdött, hogy mit fogok csi-
nálni a leszerelés után. Vé-
gülis ô adta az ötletet, hogy
ne menjek vissza a vasútra,
hanem legyek pénzügyôr, ha
úgy tetszik, vámos. Azt nem
mondhatom, hogy váltogattam
volna a munkahelyeket, hisz
fôhadnagyi rangban, a Bécsi
úti határátkelô részlegveze-
tôjeként innen is mentem
nyugdíjba. Nem volt az egy
egyszerû munkahely, jól tud-
juk, mit jelentett egy határát-
kelés, persze azért adódtak
humoros helyzetek is. Az
egyik alkalommal korabeli
Rákóczi-ereklyék kerültek elô
egy gépkocsiból, nyilván szak-
értôvel van dolgunk, így adó-
dott a kérdés, hogy biztosan

járt már Rodostóban is. Én
még nem, így a válasz:  de a só-
gorom biztosan, mert ô nagy
horgász…

– Életemnek elválasztha-
tatlan része a kosárlabda. Az
ötvenes években unokanôvé-
reim az SVSE-ben kosárlab-
dáztak, rajtuk keresztül ke-
rültem a palánkok világába.
A mérkôzések elôször a Ber-
zsenyi tornatermében, majd
az esetenként fûrészporral
felszórt, bitumenes Rákóczi-
csarnokban voltak – ez volt a
soproni kosárlabda hôskora.
Idôközben az SVSE kiesett, a
SMAFC-nak pedig ekkor kez-
dôdött a máig nosztalgiával
emlegetett aranykora, ott ra-
gadtam. Hogy ki áll hozzám
legközelebb az elmúlt közel
fél évszázad soproni játéko-
sai közül? Talán nem sértek
meg senkit, hiszen bôséggel
sorolhatnék neveket, de ha
egyet kell mondanom: Balogh
Sanyi. Nemcsak ponterôs
volt, hanem egyúttal látvá-
nyos kosárlabdát is játszott.

– A zsûriasztal nem a sze-
mélyes sikerekrôl szól, de

furcsaságok itt is történnek,
hisz hallani olyan történetet,
amikor egy edzô az utolsó
percben megette a jegyzô-
könyvet. Nekünk is volt olyan
létfontosságú mérkôzésünk,
amikor mindenki számára
hosszúnak tûnt a hátralévô
három másodperc, de gyôze-
lemmel jöttünk le a pályáról,
mi több, ezzel a sikerrel,
mely talán egy csöppet az én
érdemem is, maradtunk bent
az elsô osztályban.

Lejegyezte: Pluzsik Tamás

„Ismeretlen ismerôs”

Tímár Béla (62)

– a Széchenyi-gimnázium-
ban érettségizett

– elvégezte a vám- és pén-
zügyôrség tiszti iskoláját

– két gyereke és három uno-
kája van

– többször lefutotta a mara-
toni távot, legjobb ideje 3
óra 48 perc.

Tímár Béla – nincs nélküle kosár
Közel fél évszázada

nincs nélküle Sopron-
ban kosármeccs.

Bekerülhetne a Guin-
nessbe, hisz van

olyan hét, amikor
három alkalommal is

ott ül a zsûriasztal-
nál. A bíró kezében a

feldobáshoz ott a
labda, felnéz, Tímár

Béla keze ott az
idômérô gombon,

kezdôdhet a meccs…FOTÓ: PLUZSIK



– Az IPA  mai felépítése
ugyan egy angol rendôr ôr-
mester, Artur Troop nevéhez
kötôdik, de hasonló elképze-
lések már korábban is megfo-
galmazódtak – mesél az IPA
történetérôl Mészáros Mária,
aki 2004 óta elnöke a megyei
szervezetnek. 

– 1923-ban a németorszá-
gi Nürnbergben megalakítot-
ták a Welt Polizei Bundot,
amely eszmeiségében meg-
egyezik az International Po-
lice Associationnel. Már ak-
kor hangsúlyozták, hogy poli-
tikai és vallási meggyôzôdé-
süket félretéve akarnak te-
vékenykedni, hogy biztosít-
sák tagjaik számára a szak-
mai továbbképzés lehetôsé-
gét. Meglepô, de taglét-
számát tekintve Ma-
gyarország jelentôs 
szerepet játszott a Welt
Polizei Bund
m e g -
alaku-
l á s á -
n á l ,
ugyanis
az 1500
tagból 288 ma-
gyar volt. 

Több más elôz-
mény után 1950.
január 1-jén pedig
Angliában megalakít-
ják az International
Police Association,
vagyis az IPA elsô
nemzeti szekcióját. A
fogadtatás nem ara-
tott osztatlan sikert.
Közép- és Kelet-Euró-
pában például rögtön
kétkedéssel reagáltak.
Sajnos így tett az akko-

ri magyar rendôri vezetés is,
mert a Nyugatról érkezô új
kapcsolatok felvételébe „az
ellenség” beépülési szándé-
kát magyarázták bele. A vi-
lágban ugyanakkor egyre
több ország rendôrsége csat-
lakozik a szervezethez, sorra
alakulnak a szekciók nem-
csak Európában, hanem Ázsi-
ában, Amerikában, Afriká-
ban is. 

1977-ben az Európa Ta-
nács is bejegyezte – tanács-
adói minôségben –  a nem ál-
lami nemzetközi szervezetek
listájára. A magyar rendôr-
ség 1989-ben mutatott elôször
hajlandóságot a szervezet
iránt, amikor Richard Men-
hardt, az osztrák szekció elnö-

ke felkereste a Budapesti
Rendôr-fôkapitányság ve-
zetôit, és felajánlotta ne-

kik segítségét. De
ekkor Sopron-

ból már 7 fô
IPA-tag volt,
elôször a
n é m e t -
o r s z á g i
kempteni
IPA-szerve-

zetben tár-
sult tagként,
majd 1990. au-
gusztus 20-tól a
megalakított

Gyôr-Moson-
Sopron me-
gyei szerve-
zet tagjaként.
Azóta már ez
a taglétszám
ennek a száz-
s z o r o s á r a

d u z z a d t .
Ettôl kezd-

ve élénk IPA-élet folyt a me-
gyében. 

– Óriási szó volt, amikor a
hét kollégánk belépett a
kempteni szervezetbe – hang-
súlyozza az elnök. – A rend-
szerváltás után nagy volt a
bizalmatlanság és éppen az

IPA volt az, aminek keretén
belül megindultak a rendôri,
szakmai információk, tapasz-
talatcserék. Programjaink
kapcsán országon belül is, de
külföldi kollégák segítségé-
vel is számtalan kiemelkedô
tevékenységet végeztünk: pl.
az 1998. évi ukrajnai árvíz
során gyûjtést szerveztünk,
három alkalommal 15 millió
forint értékben vittünk ki
adományokat, majd Csaroda
község megsegítésére gyûj-
töttünk, folyamatosan támo-
gatjuk az olyan programokat,
amelyeket a hôsi halált halt
rendôrök emlékére rendez-
nek meg, balesetben elhunyt
kollégák özvegyeinek megse-
gítésére gyûjtöttünk.

– Országos IPA-összefogás-
sal két családi házat építet-
tünk Srí Lanka-i kollégáknak,
akiknek a két évvel ezelôtti
cunami elmosta a házát. De
számtalan programunk van,
amely részben sport, részben
kulturális, részben szakmai.
Az elmúlt évben a világkon-
ferencia Magyarországon ke-
rült megrendezésre. Az IPA
Magyar Szekció jelenleg 5500
tagot tömörít magába, 33 tag-
szervezetet fog össze, amely-

bôl az IPA Magyar Szekció
Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Szervezete a 2. legnagyobb
tagszervezet. 2002. március
23-án az IPA Nemzetközi
Szervezet engedélyével és tá-
mogatásával Sopron a vilá-
gon másodikként, az ország-
ban elsôként IPA-város lett. A
soproni IPA-tagoknak köszön-
hetôen nagyon sok külföldi
ismerte meg Sopront, akik
azóta nagy számban érkeztek
ide a családjukkal, barátaik-
kal, önállóan és szervezett
turistaút kapcsán, és nem
kevés vendégéjszakát töltöt-
tek el a városban. ��

Bajtársiasság

A nemzetközi rendôrszerve-
zet rendfokozattól, beosztás-
tól függetlenül a bajtársiasság
jegyében szervezi és biztosít-
ja a rendôrök és vám- és pén-
zügyôrök szervezetei közötti
kapcsolatokat, szakmai ta-
pasztalatcseréket. Az IPA nem
tesz különbséget nyelv, faj,
vallás és világnézet terén, po-
litikamentes szervezet. Az IPA
célja a szolidaritás, a kölcsönös
segítségnyújtás a kulturális és
sportkapcsolatok bôvítése,
szakmai és információcsere
elôsegítése, az egész világon
igazi szakmai és baráti kap-
csolatok kialakítása, ezzel is
elôsegítve a népek kölcsönös
megértését. Tagjai lehetnek:
a rendôrség és a vám- és
pénzügyôrség hivatásos tag-
jai és közalkalmazottai,  vala-
mint ezeknek a szerveknek a
nyugállományba vonult tagjai.
Az IPA-nak ma a világon több
mint 300.000 tagja van, 62
tagországból.

A nemzetközi rendôrszervezet, ismert nevén 
az IPA  (International Police Association) rend-

fokozattól, beosztástól függetlenül a bajtársiasság 
jegyében szervezi és biztosítja a rendôrök és vám- és pénz-

ügyôrök szervezetei közötti kapcsolatokat, szakmai tapasz-
talatcseréket. Az IPA-nak a megyében is van szervezete,

Sopron pedig különösen fontos bázisuk. 

Rendôrök barátsága
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mit tart a hónap legfontosabb eseményének?

Az MKB Euroleasing Sop-
ron nôi kosárlabdacsapat a
tavalyi kétszeres gyôzelme –
a Magyar Kupa-gyôzelem és
a bajnokság megnyerése –
utáni, idei újabb sikere olyan
teljesítmény, amelyet a leg-
magasabb szintû szakmaiság,
az elkötelezettség, a sport

szolgálata eredményezett. A
Sopron sportvárosi rangját
emelô sikernek – szurkolók
és csapattagok, az egész
város – közösen örülhetünk.
A siker nem önmagától van:
kemény munka, kitartó küz-
delem, elszánt harc, egymás-
ra figyelô összefogás hozta
meg az idei kupagyôzelmet
is. Köszönjük sportolóink-
nak, hogy Sopron jóhírének

öregbítésével, a kosárlabda-
sport hiteles követeiként pél-
dát mutatnak elszántságból,
sportszeretetbôl, összetartás-
ból, közösségi szellembôl,
egyben városszeretetbôl is.
Sikerük egyben a következô
nemzedékek, a fiatalabbak
számára is olyan követendô
példa, amely az utánpótlás
erejét és jövôbe vetett remé-
nyét is meghatványozza. ��  

A Gyurcsány-kormány a
gyermekgyógyászatot, és
ezen keresztül a gyermeke-
ket is bünteti. A népszava-
zás után az egészségügyi mi-
niszter megdöbbentô módon
a gyermekellátástól akarja
elvenni azt a pénzt, amit
költségvetésben kaptak a vi-
zitdíj-kompenzációra. Leg-
alább ilyen súlyos a koraszü-
lött csecsemôellátás hely-
zete. Hazánkban minden ti-
zedik gyermek koraszülött-
ként jön világra; a koraszü-
lött-mentés évente több mint

7000 mentési és szállítási fel-
adatot lát el. A kormány
2007. január 1-jén megszün-
tette és a Mentôszolgálatba
olvasztotta a Koraszülött
Mentô Közalapítványt. Azóta
jelentôs pénzt vettek el egy
olyan ellátástól, amely spe-
ciális, és nagy odafigyelést
igényel. A napokban a Peter
Cerny Alapítvány, a legna-
gyobb koraszülött-mentést
végzô szervezet is veszélybe
került. A jelentôs pénzhiány-
nyal küzdô szervezet a mai
napig nem kapta meg az el-

maradt támogatást. A Cerny
Alapítvány mûködése pótol-
hatatlan érték, tevékenysége
a kis csecsemôk mentését,
szállítást, intenzív ellátását,
és az utógondozást is magá-
ban foglalja. A helyzetet to-
vább nehezíti, hogy az ún.
volumenkorlát miatt még
mindig megoldatlan a kora-
szülött ellátás országos fi-
nanszírozása, mert a kor-
mány nem hajlandó felül-
vizsgálni az általa beveze-
tett megszorító intézkedése-
it. Szomorú, hogy a kormány
csecsemôk ellátásán spórol,
miközben egészségügyi pro-
pagandára több száz millió

Ft közpénzt költ el. A ma-
gyar egészségügy egy felelôt-
len és érzéketlen vezetésnél
sokkal többet érdemelne. ��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Firtl Mátyás (KDNP)

Elsô lépésben 3 határ-
átkelô esetében tesznek
konkrét lépéseket. A további-
akban egy szélesebb körû
egyeztetés összehívására kér-
te fel Sopron országgyûlési
képviselôje a nagykövetsé-
get, amelyen Burgenland
Tartomány, és az érintett te-
lepülések polgármesterei
egyeztethetnek. Az osztrák
oldalon kihelyezett behajta-
ni tilos táblák okán kialakult
helyzet elfogadhatatlanságá-
ra Firtl Mátyás a parlament-

ben többször felhívta a figyel-
met. Határozottabb és konk-
rétabb fellépést vár a külügy-
minisztertôl, akinek átadta a
fertôrákosi és szentmargit-

bányai lakosok több mint 650
aláírást tartalmazó petíció-
ját. – Végképp elfogadhatat-
lan, hogy éppen a páneurópai
piknik helyszínén ma behaj-
tani tilos tábla akadályozza a
gépkocsival való határátke-
lést, az egyébként jó minôsé-
gû úton – mondta Firtl Má-
tyás. Van remény arra, hogy

beindul az a 2002 halogatott
folyamat, amelyet Firtl Má-
tyás hosszú ideje szorgalmaz
a parlamentben a határon át-
vezetô utak felújítása érdeké-
ben. Újból az országgyûlés
elé került a kérdés.

Firtl Mátyás interpelláci-
ója és a leszavazott államtit-
kári válasz következménye-
ként az utak helyzetérôl szóló
gazdasági és informatikai bi-
zottsági jelentést újból kény-
telen volt tárgyalni a parla-
ment. – A  kormányzat oldja
meg a határon áthaladó utak
rendbetételét, miután az ön-
kormányzatoknak erre nincs
pénzforrása – szorgalmazta
ismételten Firtl Mátyás. ��

Firtl Mátyás vezetésével a megyei közgyûlés jószolgálati
delegációja és a határmenti települések polgármesterei

Bécsben a magyar nagykövetségen a határ tényleges
átjárhatósága érdekében tárgyaltak.

Firtl a határok átjárhatóságáról

FOTÓ: PLUZSIK
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FOTÓ: TÓTH ÉVA

A Biblia a legtöbbször és
a legtöbb példányban ki-
nyomtatott, a világ legtöbb
nyelvére lefordított könyv: a
Könyvek Könyve. Története
maga is egy rendkívüli törté-
net: az, ahogyan keletkezett,
ahogyan megmaradt, aho-
gyan átváltoztatta a világot. A
Biblia görög eredetû szó:
könyveket jelent. A könyv szó
hallatán a mai ember a
nyomtatott könyvre gondol,
pedig az emberiség írásbeli-
ségének öt évezredes törté-
netének mintegy egytized ré-
szét teszi csak ki a nyomtatott
könyv története. A könyv szó
hallatán a kódex formájára
gondolunk, noha az ókorban
a könyv alatt a tekercset ér-
tették. Az ezt megelôzô idô-
ben pedig agyagtáblákra
írtak.

KÉZIRATAI HÉBER

ÉS GÖRÖG NYELVÛEK

Az Ószövetség nyelve – az
Istennel szövetségben élô
nép nyelve – a héber, míg az
Újszövetségé a korabeli vi-
lágnyelv, a görög. A Biblia
kézzel írott, eredeti másola-
tokban maradt ránk. 1947-
ben bukkantak a Holt-tenger
környékén lévô barlangok-
ban a Kr. u. I. századból, vagy

talán még korábbi idôkbôl
származó könyvekre és töre-
dékekre. Ezeknek az ôsrégi
bibliai kéziratoknak a szöve-
ge alig-alig tér el az addig is
ismert kéziratok szövegétôl.
Azaz a zsidó írástudók bámu-
latos pontossággal másolták
át az iratokat újra és újra,
mint ahogyan a kolostorok-
ban élô szerzetesek szorgal-
mának köszönhetôen késôbb
az Újszövetség szövege is
hûen maradt ránk.

A MAGYAR NYELV

ÉS A BIBLIA

Hosszú út vezet a papi-
rusztöredékeken és kódexe-
ken keresztül az elsô, teljes
magyar nyelvre lefordított
Bibliáig. Szerves és szép ösz-
szefüggésben él a magyar
nyelvû Biblia története a ma-
gyar nyelv és kultúra történe-
tével. Az elsô nagyobb rész-
fordítások a Bécsi-, Münche-
ni-, és Apor-kódexekben ma-
radtak ránk a XV. század elsô
felébôl. A reformáció és a
nyomtatás technikája új kor-
szakot hozott a bibliafordí-
tásban. Komjáthy Benedek,
Pesty Mizsér Gábor, Sylvester
János, Heltai Gáspár és a
többi bibliafordító között a
modern magyar nyelv meg-

teremtôjeként ma is korsze-
rû és használatos az elsô tel-
jes magyar nyelvre lefordí-
tott Biblia, Károlyi (Károli)
Gáspár gönci református lel-
kész és esperes munkája: az
1590-bes vizsolyi Biblia.

Régi magyar irodalmun-
kat, könyvnyomtatásunkat,
mûvészetünket éppúgy meg-
ihlette a Biblia, mint ahogy
ma is jelen van szólásaink-
ban, szokásainkban, közössé-
gi életünkben. ,,A Biblia he-
lye és szerepe a magyar tár-
sadalmi életben betöltetlen,
az egyes emberében pedig
pótolhatatlan (Bölcskey
Gusztáv püspök).”

INGYEN BIBLIA ANNAK,
AKI ELFOGADJA

Száz évvel ezelôtt alakult,
és világszerte a Biblia ingye-
nes terjesztésével foglalko-
zik a Gedeon Társaság, amely
Magyarországon 1989 óta van
jelen. A Bibliákat olyan he-
lyekre juttatják el, ahol majd
egyszer hasznára lehetnek

annak, akinek kezébe kerül-
nek: hotelekbe, orvosi várók-
ba, de börtönökben, kórhá-
zakban, iskolákban, szociális
otthonokban is osztanak ki-
adványokat, csak olyanoknak,
akik ezt elfogadják. Sopron-
ban immár több helyszínen,
több száz Bibliát osztottak ki
ingyenesen. Az ingyenes ter-
jesztés egyik szervezôje, Tölli
Balázs elmondta: tiszta cél-
lal, a hit szolgálatát fontos-
nak tartó, idejüket, energiáju-
kat arra áldozó emberek köz-
remûködésével tartják fon-
tosnak, hogy minél több em-
berhez eljusson Isten szava.
Ezért minden iskolának, kö-
zösségi helynek felajánlották
az ingyen Bibliához való jutás
lehetôségét, azzal együtt, hogy
a környékbeli városokat és
falvakat is felkeresik ezzel a
céllal. ,,A mai rohanó vilá-
gunkban érték a Biblia an-
nak, aki ismeri, megnyugvás
annak, aki olvassa, bölcses-
ség annak, aki érti” – mondta
Honti Tamás, a soproni Gede-
on Társaság elnöke. – Bízunk
abban, hogy minden kiosztott
Biblia kicsinyke magként to-
vább fejlôdik, él ott, ahova
kerül. B. T. É.

A római katolikus, az evangélikus és a református egyház
közösen hirdette meg a Biblia évét, azzal a szándékkal, hogy

a Biblia kerüljön a középpontba, mint a hit tárgya, forrása
és mint felbecsülhetetlen értékû kulturális kincsünk, és

hogy a lehetô legváltozatosabb módon vigyék közelebb a
ma emberéhez a Szentírás üzenetét.

Boldog, aki olvassaBoldog, aki olvassa
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Az Európai Parlament
képviselôje fontosnak tartot-
ta, hogy Sopronban szavaz-
zon, mert a népszavazás

három kérdésében egyben
szimbolikus jelentôségûnek
is tartotta, hogy a soproniak-
kal együtt adja le voksát. A

népszavazás a demokrácia
ünnepe, ahol az emberek
megtapasztalhatták, hogy a
számukra fontos kérdések-
ben van súlya a szavuknak,
az összefogásnak. 

A politikus hozzátette:
ugyan a szavazás titkos, de ô
maga természetesen három
igennel szavazott, hiszen egy
olyan, az egészségügyet és az
oktatást, azaz a jövôt megha-
tározó kérdésrôl kellett dön-
teni, amely minden magyar
ember érdekét szolgálja.  Az
eredmény történelmi jelentô-
ségû a magyar demokrácia
történetében. 

Egyúttal a kormánynak is
üzenet, hogy a hazugságra, az
emberek megtévesztésére
épített hatalmi politikából
az ország nem kér, mert nem
erre volt felhatalmazása a
kormánynak, ami válságba
vitte az országot. ��

Aktív 
soproniak

Pályázati felhívás (kivonat)

� A támogatás célja az 1992. július 01.
előtt kiadott építési engedély alapján ipa-
rosított technológiával épített lakóépüle-
tek energia-megtakarítást eredményező
felújítása, illetve ezen lakóépületek gépé-
szeti rendszereinek, berendezéseinek felújí-
tása és korszerűsítése, valamint megújuló
energiafelhasználás növelése céljából tör-
ténő berendezések telepítése. 

� Támogatható tevékenységek köre
– Nyílászárók energia-megtakarítást eredmé-

nyező felújítása vagy cseréje
– Homlokzatok és födémek hőszigetelése 
– Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése,

(energia-megtakarítást eredményező) fel-
újítása

� A pályázaton vissza nem térítendő állami
támogatás igényelhető.

� A pályázatok benyújtási határideje: 2008.
július 15. 

� A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal
kapcsolatban írásos felvilágosítást a Polgár-
mesteri Hivatal Városgazdálkodási Osz-
tályától kaphat.

� A részletes felhívás megtalálható Sopron
hivatalos honlapján (www.sopron.hu) pa-
nelpályázat címmel is.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet 
iparosított technológiával épült lakóépületek 

energiatakarékos felújításának 
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA.

Eredményes volt a márci-
us 9-i népszavazás, gyôztek
az igenek. A soproniak aktí-
vak voltak az ügydöntô vokso-
láson. Sopronban 45 856 vá-
lasztópolgár szerepelt a hi-
vatalos névjegyzékben, az
igazolás alapján felvett vá-
lasztók száma 480 volt. Közü-
lük 23 962-en le is adták vok-
saikat. Az elsô kérdésre,
amely a kórházi napidíjról
szólt, 19 799 választópolgár
szavazott igennel, 3 955-en
pedig nemmel. A második,
vizitdíjról szóló kérdésre 
23 773 érvényes voksból 
19 240 volt az igenlôk száma
és 4 533 a nemeké. A tandíjt
firtató harmadik kérdésre
23 770 érvényes voks érke-
zett, közülük 18 960 volt az
igenek száma és 4 810-en sza-
vaztak nemmel. ��

Gyôztek az igenek

Dr. Szájer József a lakóhelye szerinti szavazókörben adta le
szavazatát a március 9-i ügydöntô népszavazáson.
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Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk április 22-ig, a borítékra, kérjük,
írják rá: Soproni Közélet – Rejtvény. A helyes megfejtést beküldô olva-
sóink között a Cédrus Könyvesbolt (Sopron, Mátyás király u. 34. Tel.:
99/506-115) ajándékát sorsoljuk ki. Elôzô nyertesünk: Boros László (Kas-
sai u.). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…
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Errôl elsôsorban a Szalon
Darts Klub versenyzôi „te-
hetnek”, akik az élvonalbeli
csapatbajnokságon remekel-
tek. A nôi együttes ezüstér-
mes lett, a férfiak pedig a
döntôbe jutásért játszanak.
Fekete Béla, a klub ügyvezetô-
je és tulajdonosa – aki nem
mellesleg a Magyar Darts
Szövetség elnökségének is a
tagja – azonban nemcsak a
sikeres klubról, hanem az
egész soproni dartséletrôl is
beszélt. „A városi bajnokság-
ban harmincegy csapat szere-

pel, ami azt jelenti, hogy heti
rendszerességgel 150–200
ember dartsozik, közülük
20–25 nôi versenyzô. Ãk ezt
ráadásul sportjelleggel te-
szik, nem pedig úgy, mint
mondjuk egy baráti társaság,
amelynek tagjai havonta egy-
szer, minden hónap második
péntekjén elmennek dartsoz-
ni. Nos, ebbôl az aránylag
széles alapból került ki, ha
úgy tetszik, ez a bázis termel-
te ki azokat a versenyzôket,
akik most az élvonalbeli csa-
patbajnokságon a lányok ré-

szérôl a klub történetének
legnagyobb sikerét elérve
ezüstérmesek lettek a baj-
nokságban. 

Ami a fiúkat illeti, ôk a
bajnokságban a négyes cso-
portjukat hatalmas csatában
megnyerték, s most a másik
csoport második helyezettjé-
vel a döntôbe jutásért játsza-
nak, s nem akarják alább
adni a lányoknál, sôt.

Fekete Béla hozzátette,
szerencsére Sopronban vagy
húsz hely, étterem, sörözô,
kiskocsma van, ahol lehet
dartsozni, s játszanak is,
megy tehát a darts „nagy-
üzem”. A játék soft változata
népszerûbb a városban, már
csak azért is, mert a legtöbb
játékgép erre van hitelesít-
ve, a steel verziót – a megkü-

lönböztetés a nyílhe-
gyek anyagaira vo-
natkozik – csupán
2–3 helyen lehet
játszani. 

A Szalon
DC bajno-
ki ezüst-
érmes
n ô i

c s a p a t á -
nak tagjai: Kovács

Anita (csapatkapitány),
Banádi Renáta, Berki Judit,
Binder Mónika, Bôsze Viktó-
ria, Ihász Veronika, Pirinyi Szil-
via. A legjobb négy közé ju-
tott férfi csapat tagjai: Gáncs
Attila (csapatkapitány), Hatos
József, Kelemen Zsolt, Németh
László. ��

Az elmúlt napok két jó hír-
rel is szolgáltak a soproni Ka-
mikaze Kyokushin Egyesü-
let, illetve a karate soproni
szerelmesei számára. Márci-
us 14-én az Abonyban rende-
zett országos versenyen Sze-
pesi Csenge megnyerte kategó-
riájának küzdelmeit, ezen
felül a 140 fôs mezônyben ôt
választották meg a legtech-
nikásabb nôi versenyzônek.
A versenyt követôen kijelöl-
ték az Európa-bajnokságra

készülô válogatott keretet,
melynek tagja lett a tavalyi év
ifjúsági bajnoka, Ternyák
Gábor is, így neki lesz lehetô-
sége az eddig legsikeresebb
soproni versenyzô, Spéder Ist-
ván Európa-bajnoki ezüstér-
mét túlszárnyalni az idei
bulgáriai kontinensviadalon.

A március végén Pápán
rendezett dunántúli diák-
olimpiai selejtezôn a sopro-
ni Kamikaze egyesület 15
fôvel képviseltette magát. ��

TÓTH RICHÁRD 3 KYU, SZEPESI CSENGE 6 KYU, POLACSEK ZOLTÁN 4 DAN,  
TERNYÁK GÁBOR 3 KYU, SPÉDER TAMÁS 4 KYU

A Kamikaze az Európa-bajnokságon

Kiskocsmákban, nagyobb vendéglátó-ipari egységekben
nyüzsgô, pergô, mozgalmas élet zajlik Sopronban a darts

sportágban. A város dartsosai mára már országos szintû
elismertségre tettek szert. 

Soproni lányok: ezüst nyíl

FOTÓ: MAGASI

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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A választás nem a leg-
szebb, nem a legkönnyebb,
nem a legdrágább kerékpár-
ról szól, hanem a mûszaki és
az esztétikai tulajdonságok
közösen esnek latba. Zügn
Károlyt a mûhelyében keres-
tem föl, ahol éppen kisfiá-
nak, Olivérnek a bicaját re-
parálták – közösen. 

– Vágjunk elébe a dolgok-
nak: becenevedbôl mára jól
hangzó márkanév lett, de egy-
általán honnan ez a bármihez
nehezen köthetô szó – Yasec?

– Talán 12 éves lehettem,
akkor találtam ki. Egymás
mellé raktam öt olyan betût,
ami tetszett, aztán ezt többfe-
lé ide-oda fölírtam, egyszer
csak rajtam ragadt. Termé-
szetesen akkor még nem volt
internet, így leellenôrizni
sem tudtam, hogy használja-
e más is ezt a nevet. Azóta
már tudom, hogy ezzel a név-
vel van Japánban egy hajóki-
pufogógyártó cég, de ôk ér-
telemszerûen ezt más betûk-
kel írják, ezenkívül hallot-
tam egy elveszett fiatalokat
keresô szervezetrôl Ameri-
kában, akik szintén a Yasec
nevet használják. Egyébként
pedig ez az egy dolog, amit
levédtem, technikai megol-
dásaim közül semmit, ugyan-
is nem látom ennek értelmét,
inkább megpróbálok olyan
ütemben fejleszteni, hogy
amikor esetleg valamit lekop-
pintanak, nekem már meg-
van az újabb megoldás. Ma
levédetni valamit csaknem
olyan hosszadalmas és körül-
ményes, mint egy új fejlesz-
tést végigvinni.

– Apropó új megoldások:
miben jobbak, miben mások
a Yasec kerékpárok?

– Alapjában véve forradal-
mian új dolgokat nem talál-
tam ki, különösen olyat,

amire építeni lehetne egy
iparágat. Gyártástechnikai
újdonságokkal azonban sok
apró részletet finomítottunk
már a kerékpárokon, amit a
végfelhasználó talán nem is
lát, sôt adott esetben észre
sem veszi, de ezáltal megbíz-
hatóbb, könnyebb, mondjuk
úgy, jobb a bringa.

– Hogyan lesz valakibôl ke-
rékpárépítô, ha egyáltalán jól
fogalmazok, vagyis minek is
nevezed te magad?

– Csak így egyszerûen: bi-
cajvázkészítô. Férfiember-
nek talán eredendôen van
egyfajta vonzalma a jármû-
vek iránt. Ami elérhetô
jármû fiatalabb korban, az
ugye a bicaj. Nem úgy nôt-
tem föl, hogy az apám azt
mondta volna, na melyik a
jobb, melyiket szeretnéd kis-
fiam. Volt egy gépem, de job-
bat szerettem volna, tehát va-
lamit ki kellett találnom. Elô-
ször két rossz vázat raktam
össze, most is itt van a falon,
ami geometriára ugyan jó lett
volna, de nehéz volt, mint a
kô. Aztán Svájcban vettem

japán csöveket, majd néhány
próbálkozás után elkészült
az elsô kerékpár, ami végül
nem is az enyém, hanem egy
barátomé lett. Mesterem
soha nem volt, ezt az egész
témát gépész oldalról közelí-
tettem meg, és fokról fokra,
sikereken és zsákutcákon ke-
resztül jutottam el oda, ahol
ma tartok.

– Egyáltalán, kik jönnek
ide hozzád kerékpárt készít-
tetni?

– Vegyes a kép. Az átlag-
igényeket nagyon jól kielégí-
tik a távol-keleti tömegter-
mékek, így nálam azok ko-
pogtatnak, akiknek ez egyfaj-
ta hobbijuk, megéri nekik,
hogy teljesen saját elképzelé-
sük szerint készüljön el a
bicaj. Egyébként pedig tel-
jes az egyenjogúság, nincs nôi
meg férfi váz, illetve van, de
nem abban az értelemben,
ahogyan azt a közhiedelem
tartja. A klasszikus, még az
egykori Diamant cég által ki-
fejlesztett geometria szerint
építem a vázakat, természete-
sen ezen belül is óriási a moz-

gástér. Olyan ez, mint a mére-
tes szabóságnál készült öl-
töny… Bízom benne, még
sokan emlékeznek rá: Szabol-
csi Szilvi kerékpárját is mi ké-
szítettük, ô a kerékpározás
történetének elsô magyar
versenyzôje, aki olimpiai
pontot szerzett, miután a syd-
ney-i olimpián az ötödik he-
lyen végzett a 200 méteres
sprintszámban, de a kiváló
soproni triatlonista, Poór Bri-
gitta is ment az én gépemmel,
valamint az ország legtehet-
ségesebb BMX-versenyzôjé-
nek, Rozsenich Gábornak is
már évek óta mi készítjük a
kerékpárokat.

– Álságos a kérdés, de azért
megkérdezem: milyen bicik-
lid van, és mennyit haszná-
lod azt?

– Természetesen Yasec,
még pedig olyan, amivel meg-
jártam Tibetet is, no nem
Sopronból, hanem Nepál fô-
városából, Katmanduból in-
dultam. Kisebb-nagyobb át-
alakítások után ezt haszná-
lom ma, is és ezt nem is adom
el, mondjuk úgy, ez egyfajta
relikvia. Újabban pedig
egyre többet tekerek, az au-
tóból átültem a bringára, és
tervezem, hogy elkészítem a
Long-johnomat, ami nemcsak
whisky fajta, hanem egy spe-
ciális konstrukciójú teherke-
rékpár. Hiszem, hogy a ke-
rékpáré a jövô, ragyogó
stresszoldó – tekerni, meg ké-
szíteni is. Pluzsik Tamás

Zügn Károly (38)

– A Gépipari Technikumban
érettségizett

– A Bánki Donát Mûszaki Fô-
iskola általános gépész sza-
kán szerzett diplomát

– egy kislány és két fiú édes-
apja.

Eldugott soproni utca, a mûhelyben valaha fiókkönyvtár üzemelt, ma is ott a felirat.
Semmi sem jelzi, hogy egy, a kerékpár világában ismert céget kell itt keresnünk.

Világmárkákat megelôzve a YASEC-XT 2006-ban az év kerékpárja lett. 

Yasec: Bicajvázak készítôjeYasec: 

FOTÓ: PLUZSIK
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Feledhetet-
len húsvétva-
sárnap és -hétfô
volt. A soproni

kosaraslányok
tették ilyen-

né, akik a
félelmetes

pécsi katlanban a
legnagyobb rivális,

a MiZo Pécs 2010
otthonában védték

meg Magyar Kupa-
elsôségüket.

A szurkolók nem adtak túl
sokat a gyôzelemért, azok
után, hogy a bajnokságban
ôsszel simán, 20 ponttal verte
a Pécs az MKB-Euroleasin-
get, s azok után, hogy egy hét-
tel az MK négyes döntôje
elôtt a soproni csapat egy fél-
idô után még szerény döntet-
lenre állt a hozzá képest
gyengécske Szekszárd ottho-
nában. Az elôdöntô után már
lehetett reménykedni. Az
MKB Eurolaesing úgy gázolt
át a Szolnok csapatán, s nyert
110–61-re, hogy a kulcsembe-
rek szünet után gyakorlati-
lag már a fináléra pihentek.
A döntô elôtt már akadtak ti-
tokban reménykedô drukke-
rek, akik pezsgôt vettek, ám
akadtak, akik azt a kocsijuk-
ban hagyták. Nos, a lányok
gondoskodtak róla, hogy sop-
roni kezek által nyitott pa-
lackok pukkanjanak a pécsi
estében. Látva a mérkôzést,

az ember szinte nem hitt a
szemének. Egy taktikailag re-
mekül felkészített csapattal
találta magát szembe a to-
ronymagas favorit Pécs, ame-
lyet egyre idegesebbé tett,
hogy nem tudja átvenni a ve-
zetést. Erôlködtek, küszköd-
tek a MiZo játékosai, s amikor
mégis szorossá tették a mecs-
cset, mindig villant valaki
soproni részrôl. Ráadásul ez-
úttal a lányokat sem a pécsi
csapat híresen szigorú véde-
kezése, sem pedig a méltán
Európa-hírû szurkolótábora
által keltett hangzavar nem
tudta megtörni. Meglett tehát
az eredménye a közel egy hó-
napos, igen kemény felkészü-

lésnek, hiszen egy szakmailag
és mentálisan is kiváló, mo-
rálisan pedig roppant egysé-
ges soproni csapat aratott
nem várt, s nem várt nagy kü-
lönbségû, 14 pontos gyôzel-
met a kupadöntôn. 

Az MKB-Euroleasing Sop-
ron címvédôként érkezett, s
magával vitte a Magyar Kupát
Pécsre, ahol szinte mint mé-
zesmadzagot megmutatta a ri-
válisoknak, aztán hazahozta.

Megérdemelten, hiszen ala-
posan megdolgozott érte veze-
tô, edzô, játékos egyaránt! 

A csapat immáron mint
címvédô húsvétvasárnap éj-
jel, már hétfôbe átfordulva
háromnegyed egy tájban ér-

kezett meg a városházára –
szakadó hóesésben. Mond-
hatnánk azt is, Sopronban a
hó is a kupagyôzteseket kö-
szöntötte. A polgármesteri
hivatalban Fodor Tamás, a
város elsô embere az éjszakai
óra ellenére is kellemes kö-
telességének tett eleget, ami-
kor gratulált, s köszöntötte
az „oroszlán barlangjából”
diadalmasan hazatérô hölgy-
koszorút. A zord, télies idô

ellenére mintegy 200 min-
denre elszánt fanatikus ün-
nepelte a lányokat. 

Azokat a lányokat, akik a
hivatalos köszöntô után
maguk is ünnepelni mentek
egy az MKB-Aréna szomszéd-
ságában lévô vendéglátó-
ipari egységbe. Együtt mulat-
tak a szurkolók a kedvencek-
kel, és az önfeledten ünnep-
lô kosaraslányokat elégedet-
ten figyelte a szakvezetô, Szé-
kely Norbert, s az ügyvezetô,
Török Zoltán, akiket táncba
is vittek a lányok. Ez volt egy
nehéz nap könnyed éjszaká-
ja, amely után a szakvezetés
három nap pihenôt adott a
társaságnak. Megérdemelték
ezt a kis lazítást, nagyon meg-
dolgoztak, sôt megszenved-
tek ezekért az önfeledt pilla-
natokért. Botár

TOVÁBBRA IS SOPRONÉ AZ ELSÔSÉG

Magyar Kupát
nyertek a lányok

FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR
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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: Szent Mihály-templom, nyertese: Szücsy Szilvia (Tán-
csics u.). Nyereményét, az önkormányzat könyvajándékát, átveheti a Kisalföld Mé-
diaközpontban (Frankenburg u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

LÁTTUK, ÉS NEM TETSZETT…
Az elhelyezkedése miatt gyakran és jól látható városképi rész-
let aligha tetszhet bárkinek. Miközben a háztetŒkrŒl ha lassan
is, de fogynak az antennaerdŒk, a homlokzatokon szaporod-
nak az antenna-gombatelepek. Lehetne tréfálkozni, hogy egy
lokátorállomás is megirigyelhetné a látványt, de a dolog in-
kább bosszantó, mint vicces. Nem az a lényeges ugyanis, hogy
nincs vagy nem jó valahol a kábeles szolgáltatás. Hanem az,
hogy van három dolog, amikkel a „szépségtapaszok” me-
gelŒzhetŒk lennének: 1. egy közös antenna jó helyen, 2. egy bel-
téri egység lakásonként, 3. egy picinyke együttmıködés a lakók
között. Találós kérdés: a háromból melyik a legfontosabb – ami
ráadásul ingyen is volna? (–só–)

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
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