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Jama Rasinmäki, a finnországi testvérváros, Seinäjoki polgármestere elsô al-
kalommal látogatott Sopronba. A városházán Abdai Géza és dr. Simon István al-
polgármester fogadta a testvérváros vezetôjét, akit  Timo Paavola, Seinäjoki ön-
kormányzati elnöke is elkísért arra a kitérôre, amelyet Bécsbôl tettek a ,,testvér-
hez” a finn politikusok. A találkozón, többek között, a képviselô-testület munká-
járól is tájékozódhattak a finn vendégek. ��

Vendégek Seinäjokiból
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Bíbor és fehér virágruhába öl-
tözötten nem csak egyházi ünnep,
nem csak néphagyomány a pün-
kösd. Mutatja, hogy a Magyar Nép-
zene Tára Jeles Napok kötete több
mint félszáz e naphoz kötôdô éne-
ket, játékot, hagyományt mutat
be. A pünkösd népünk életének
meghatározó ünnepe volt. Ekkor
nem állt hegyekben az ajándék,
mert a lélekre kellett figyelni, hi-
szen pünkösd a Szentlélek eljö-
vetelének napja. A Megváltó el-
küldte a Megvilágosítót népének.

Mi is az ô népe vagyunk ebben
a kis hazában. Ôsi keresztény kul-
túrába gyökereztünk, Mária or-
szágában, a Szent Korona föld-
jén… Így hát remélhetjük, hogy
ma is eljön hozzánk a megvilágo-
sodás lelke, mert ránk fér. Talán
jobban, mint valaha: hogy a felfor-
dult értékrendû világban valódi
Életet élhessünk, a Föld és az
Ember istenadta törvényei sze-
rint. Ôseink erkölcse szerint,
mely a nép és a haza megtartását
tette a legfontosabb feladattá, mi
több: kötelességgé!

Ennek fényében soha nem ak-
tuálisabb a Szentlélek várása,
hogy felnyíljon a pénz, a hatalom,
a fogyasztás által elhomályosított
látásunk. Hogy ne hagyjuk tovább
kirabolni magunkat, országun-
kat, hogy ne hagyjuk kiárusítani
maradék kincseinket: a földet,
amin élünk, ami mindennapi be-
tevônket termi, a vizet, éltetôn-
ket, és engedni, hogy eladjanak
mi magunkat is! Ne hagyjuk, hogy
Kárpát-medencei magyarságunk
élete csupán pünkösdi királyság
legyen! Különben idegen érde-
kek és hatalmak kiszolgáltatottjai
leszünk: rabszolgák határtalan fa-
lanszterünkben…

Ma mi, magyarok, a statisztikák
szerint a legboldogtalanabb népek
egyike vagyunk. Éppen ezért most
igaz hittel kell mondanunk:
„Jövel Szentlélek Úristen!”

Surbán
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A pünkösdi 
rózsa 
árnyékában

A kempteni Hildegardis Gymnasium
diákjait fogadta a városháza díszter-

mében dr. Fodor Tamás polgármester. 

1989-ben kötött testvériskolai szerzô-
dést a Széchenyi István Gimnázium a
kempteni középiskolával, 1990 óta pedig
rendszeresen, évente fogadják a német
diákokat és viszonozzák is a látogatást.
A csereprogramban részt vevô 15–15 ta-
nuló (10/11. osztály) és a két pedagógus-
kísérô családoknál lakik, így a nyelvta-
nulás közvetlen, élményszerû és rög-
tön hasznosítható. A soproni diákok az
elmúlt év szeptemberében töltöttek egy
hetet Kemptenben. Több éve csopor-
tokban projektmunkát is végeznek a di-
ákok, melyrôl az ott-tartózkodásuk vé-
gén beszámolnak. Az idei téma a biogaz-
dálkodás volt. 

A csereprogram költségeit az önkor-
mányzat testvérvárosi pályázatából, ala-
pítványi támogatásból és a diákok hoz-
zájárulásából fedezik. (pluzsik)

Kempteni
cserediákok

Sikeres koncerttel vendégszerepelt 
a Kempteni Ének- és Zeneiskola 

a Liszt Ferenc-központban. 
A Kempteni Ének- és Zeneiskola és

a soproni Horváth József Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény (akkor még
Soproni Zeneiskola) közötti kapcsolat
1987-ben indult, a kemptenieknek a
Petôfi Színházban adott elsô koncert-
jével. – Mi zenészek nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy a két intézmény
kapcsolata egy évvel a hivatalos test-
vérvárosi kapcsolat elôtt már létrejött
– mondta Horváth Rudolf, a zeneiskola
igazgatója. Az eltelt 21 évben szakmai
és egyben nagyon jó baráti rokonszenv
alakult ki közöttünk. Folyamatosan,
évenkénti váltásban látogattuk egymás
iskoláját, és nagyon színvonalas, közös
vendéghangversenyeket rendeztünk. 

A kempteni iskolát több mint 20 éve
igazgató Wolfgang Heichele igazgató, aki
a soproni hangversenyen a kempteniek
énekkarát vezényelte, áldozatos és
magas színvonalú szakmai munkát
végez, fáradhatatlanul dolgozik a két
intézmény és a két város sikeres együtt-
mûködésén. ��

A zene összeköt
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Sopron Magyarország Dubrovnikja

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester és Sándor Péter, a Sop-
roni Zsidó Hitközség elnöke
közösen helyezte el a meg-
emlékezés és a tiszteletadás
koszorúját a papréti emlék-
mûnél a holokauszt áldozata-
inak emléknapján. Emlékez-

tek mindazokra, akiket meg-
fosztottak jogaiktól, vagyo-
nuktól, emberi méltóságuk-
tól, végül pedig az életüktôl
is, a papréti emlékmûnél a
megjelentek a megemléke-
zés kavicsait is letették a szo-
bor  talapzatára. 

– Emlékezni kell a történ-
tekre – mondta Sándor Péter,
aki egyben kifejtette: meg-
tisztelônek tartja, hogy dr.
Fodor Tamás Sopron  polgár-
mestere maga kezdeményez-
te a közös tiszteletadást az
emléknapon. ��

Közösen emlékeztek
a holokauszt áldozataira 

Az ünnepséget megelôzô-
en dr. Fodor Tamás polgár-
mester fogadta Ivan Bandi-
çot, Horvátország magyaror-
szági nagykövetét, Hepp Mi-
hályt, az Országos Horvát Ön-
kormányzat elnökét, Dragu-
tin Feletat professzort, a Hor-
vát Sárkányrend Nagymes-
terét, a könyv egyik íróját és
szerkesztôjét, Grubits Feren-
cet, Kópháza polgármesterét
és dr. Payrits Ferencet, a Sop-
roni Horvát Önkormányzat
elnökét.

A rendkívül színvonalas
könyv a horvátországi Meridi-

jani Kiadó gondozásában je-
lent meg, akik erre az ünne-
pélyes alkalomra elhozták
összes munkatársukat is Sop-
ronba. Külön érdekessége a
kiadványnak, hogy Sopron az
elsô város, melyrôl önálló
könyv jelenik meg Horvátor-
szágban. A könyv megjelené-
se alkalmából a 30.000 pél-
dányszámban megjelenô, a
National Geographichoz ha-
sonló színvonalú MERIDIJA-
NI címû földrajzi magazin
gyönyörû fotókkal, több ol-
dalon keresztül mutatja be
Sopront és környékét, mely-

ben a várost Dubrovnikhoz
hasonlítja.

– Ez a könyv nagyon sok
embert arra fog ösztönözni
Horvátországban, hogy eljöj-

jön Sopronba, megismerje és
felfedezze a város értékeit –
hallhattuk Ivan Bandic nagy-
követtôl.

A kisebbség megismerése
és kultúrájának elfogadása
a többséget mindig nagyobbá
és gazdagabbá teszi – mon-
dotta ünnepi szavaiban dr.
Fodor Tamás polgármester. –
Úgy gondolom, ez itt Sopron-
ban maradéktalanul megva-
lósult. Hiszem azt, hogy ez a
könyv követe lesz a városnak,
melybôl megtudhatják mind-
azok, akik idelátogatnak, de
azok is, akik csak a könyv lap-
jait forgatják,  hogyan élünk
mi itt, hogy az önök szavai-
val éljek, Magyarország Dub-
rovnikjában. (pluzsik)

Ünnepélyes keretek között mutatták be a Horvátországban
kiadott, Sopron, a kultúra és együttmûködés városa címû

reprezentatív kiadványt. 

Az ultrahang-diagnosztika területén
rendkívül gyors a szakmai, ezzel együtt
a technikai fejlôdés, mindazonáltal a
nôgyógyászati osztály jelenlegi készülé-
ke meglehetôsen elavult, így elodázha-
tatlan volt egy új készülék beszerzése.
Az új ultrahang-berendezéssel nagyobb
biztonsággal és korábbi stádiumban ki-
mutathatóak a fejlôdési rendellenes-
ségek, és lehetôséget ad az úgynevezett
„babamozira” is, amelyre nagy igény
van a kismamák körében.

Mivel a beszerzésére a kórháznak
nem volt fedezete, a Soproni Erzsébet

Kórházért Közhasznú Alapítványon ke-
resztül, valamint a Soproni Egészség-
ügyért Alapítvány hozzájárulásával si-
került 20 millió forintért megvásárolni
az egyébként 36 millió forint értékû, vi-
lágszínvonalú mûszert, köszönhetôen
annak a hét cégnek, amely bôkezû me-
cénásként ezt az összeget biztosította –
mondotta bevezetôjében dr. Baranyai
Tibor fôigazgató fôorvos. 

Dr. Fodor Tamás polgármester üdvöz-
lô beszédében kiemelte, az újabb eszköz-
beszerzés kiváló példája annak, hogyan
lehet összefogni a jó cél érdekében. ��

Összefogás jó cél érdekében
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Sopron önkormányzata, a K. u. K. Infanterieregiment Nr. 76.
„Feiherr von Salis-Soglio” és a Honvéd Hagyományôrzô
Egyesület Soproni Tagozata Firtl Mátyás országgyûlési

képviselô fôvédnökségével tartotta a 76. számú gyalog-
ezred emlékmûvének koszorúzását. 

Az ünnepségen dr. Dobos József jegyzô köszöntötte a meg-
jelenteket a Deák téri „oroszlános emlékmûnél”. A Sopron
vármegye 8625 hôsi katonájának emlékét idézô helyen a mai
utódok a Trianon által kettévágott szülôföld osztrák oldalá-
ról érkezett hagyományôrzôkkel közösen, ugyan két nyel-
ven, de egyszerre dobbanó szívvel, testvérként hajtottak
fejet a Sopron vármegyei 76-os császári és királyi gyalogez-
red és vitézei emléke elôtt. ��

Szakmai
verseny

Sürgôsségi indítványok
elfogadásával kezdŒdött az
áprilisi közgyılés, amelyet
rendkívüli ülés is követett. 
Május elsejei hatállyal a

vendéglátó teraszok üzemel-
tetésére a közterülethaszná-
lati díjat az önkormányzat a
felére csökkentette. Tette ezt
azért, hogy az idegenforgalmi

szezonban, a város érdekes,
vonzó színfoltjainak számító
teraszokkal látványosabbá,
mozgalmasabbá tegye a város
köztereit. A közterület-hasz-
nálati díjak csökkentésével
kapcsolatban a polgármes-
ter kifejtette: a színesítés jót
tesz a városnak, de az egy-
más mellett lévô vendéglátó-
helyeknek igazodni kell a vá-

roskép általános elôírásai-
hoz. A képviselôk egyhangú,
24 igennel fogadták el a ren-
deletet. 

A Magyar Tudományos
Akadémia már régi terve,
hogy Sopronban kihelyezett
tudományos munkát folytas-
son, nemzetközi kapcsolata-
it erôsítse egy határközeli
helyszínnel, esetleg a veszp-
rémihez hasonló akadémiai
bizottságot hozzon létre. A
közgyûlésen a képviselôk

döntöttek arról, hogy a tevé-
kenység helyszínéül a város
biztosítson ingatlant. Az aka-
démia jelezte: megvásárolná
a Kolostor utca 11. szám alat-
ti Zichy-Meskó palotát és azt
pályázati pénzbôl felújítaná.
A döntés értelmében a Ma-
gyar Tudományos Akadémiá-
nak vállalnia kell, hogy az
épületet három éven belül,
a mûemléki hatóság elôírá-
sainak megfelelôen teljesen
felújítja. B. T. É. 

Teraszok féláron

Szeptember 11–13-án
tartják az innoLignum

SOPRON Erdészeti és Faipari
Szakvásárt. 

Az erdészeti és faipari
képzés hagyományaira és
eredményeire, a szakmai
múltra és a szakmai kiállítás
és vásár másfél évtizedes ha-
gyományára és nemzetközi
elismertségére is alapozva új
szakvásár és rendezvényso-
rozat közös szervezésérôl ál-
lapodtak meg a város, vala-
mint  a vásár- és kiállítás-
szervezésben együttmûködô
intézmények, szervezetek. Az
innoLignum SOPRON Erdé-
szeti és Faipari Szakvásár és
Rendezvénysorozatot (rövi-

den: innoLignum SOPRON)
évente szervezik meg, szep-
tember második hétvégéjén.
A szakvásár helyszíne az
MKB Aréna lesz, míg a kap-

csolódó konferenciákat és kí-
sérô rendezvényeket jelle-
güknek megfelelô helyeken
tartják meg.

B. T. É.

InnoLignum Sopron

Hôsök emlékezete

Az országos szakmai tanul-
mányi verseny (szaktantárgyi
verseny) Csernyánszky Imre
országos középiskolai pneu-
matikaversenyének döntôjét
tartották Sopronban a Vas-
és Villamosipari Szakképzô
Iskola és Gimnáziumban. A
verseny döntôjében tíz intéz-
mény harminc tanulója kö-
zött a soproni versenyzôk ki-
emelkedô teljesítményt nyúj-
tottak. A díjátadáson dr.
Fodor Tamás polgármester
utalt arra, hogy a döntô meg-
rendezésének joga a sopro-
ni villamosipari szakképzô
iskola és gimnáziumban folyó
oktatás színvonalának elis-
merése is. ��

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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A kikelet, a megújulás örö-
me, frissessége és egyben
szépsége van jelen a virágok-
ban, növényekben, és a ter-
mészet szeretete az igényes
környezet kialakításának
szándéka a Lippai János Ker-
tészeti Szakközépiskola ötle-
tében, hogy együtt a Pro Kul-
túra Sopron Kht.-val kerté-
szeti kiállítást és vásárt ren-
dezzen. 

A tavalyi elsô, Adonis név-
vel meghirdetett kertészeti
kiállítást érdeklôdés és siker
kísérte, így idén ismét na-
gyon sokféle növény, csere-
pes és vágott virágok, a ker-
tészethez és növénytermesz-
téshez kapcsolódó eszközök,
szakkönyvek várták az érdek-
lôdôket a Liszt Ferenc-köz-
pontban. B. T. É.

Adonis 
– tavaszi
ébredés 

A Kárpát-medence nép-
tánckincsét bemutatva tuda-
tosította közönségében, hogy
a népi iparmûvészet, a népze-
ne, a mesék és a népköltészet
bölcsessége, szépsége a tánc-
lépések sorozatában is vissza-

köszönnek. Sopron néptán-
cosok, zenészek, népmûvésze-
tekkel foglalkozók sokaságá-
val büszkélkedhet. Nem
,,csak” hagyományôrzôkkel,
hanem hagyományéltetôkkel,
olyanokkal, akik nemcsak le-

porolják a hagyományokat,
nemcsak megismertetik, ha-
nem alakítják, éltetik, mi
több, élik és közösségformá-
lóvá teszik azt, amint a két
telt házas elôadás is nagysze-
rûen bizonyította. ��

Környezettudatos maga-
tartás és felelôsségérzet – így
jellemezhetô az, ahogyan  a
Tómalom környékén élôk a
Tómalom–Sopronkôhida Te-
lepülésrészi Önkormányzat
felhívását követôen rendbe
tették és megtisztították la-

kókörnyezetüket, nem sajnál-
va szabadidejüket, energiáju-
kat. Az elvégzett munka azt is
jól mutatta, hogy az élhetô
környezet kialakításában,
kulturáltságának megôrzésé-
ben részt vállalnak – mondta
dr. Simon István. ��

A Csengery utcában és a Bánfalvi úton sebességmérô táb-
lák figyelmeztetik a városban autózókat. Magyarországon
közel 20 000 személyi sérüléssel járó közúti baleset történik
évente a jármûvezetôk hibájából, fôként a nem megfelelôen
megválasztott sebesség következményeként. A Generali a
Biztonságért Alapítvány tavaly indított sebességmérô beren-
dezéseket telepítô programja hathatós segítséget nyújt a te-
lepüléseknek a közúti közlekedés biztonságának javításá-
ban. Udvardi Gábortól, a Generali-Providencia Biztosító Zrt.
Észak-dunántúli Területi Értékesítési Igazgatóság soproni ki-
rendeltségvezetôjétôl a kihelyezett berendezést az önkor-
mányzat nevében Havas András alpolgármester vette át. ��    

Sebességmérô táblák

A néptánc ünnepe

Szemétgyûjtés

A Berzsenyi–Eötvös Szín-
társulat bemutatót tartott,
amelyre a diákokat Vida Mi-
hály a Strokes együttes tagja
készített fel. Horváth Ernô
rendezésében mutatta be
Sopronban Raymon Quene-
au: Stílusgyakorlatok címû
darabját. A jótékonysági cél-

lal tartott elôadás bevételét,
44.000 forintot Böjte Csaba fe-
rences szerzetesnek adták át.
A színdarabbal a 16 fôs társu-
lat a Kisfaludy Napokon a
színpadi atmoszférateremté-
sért különdíját, Dömök Krisz-
tina a legjobb színészi alakí-
tás díját kapta. ��

Jótékonysági elôadás

Uszoda utca
Elkezdôdött az Uszoda utcában is a csapadékcsatona-

építés. A munkálatok végeztével az út és a járda teljes körû
helyreállítását is elvégzik a szakemberek.  ��

A néptánc két estét betöltô
ünnepét rendezte meg

Sopronban a Sopron Tánc-
együttes és a Pendelyes

Táncegyüttes. 

A néptánc két estét betöltô
ünnepét rendezte meg

Sopronban a Sopron Tánc-
együttes és a Pendelyes

Táncegyüttes. 
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– A Baráti Kör az egykor
volt Sopron vármegyei hagyo-
mány szellemében immár az
ötödik gyalogtúrát szervezi
idén május 10-én, szombaton.
Talán a hagyomány újra-
élesztésekor nem is voltunk
tisztában azzal, hogy mi fele-
lôsséget jelent tömegeket
mozgatni. Mert itt aztán van
tömeg. Az elmúlt években
már a velünk túrázók létszá-
ma túllépte az ötszáz fôt!

– Ehhez már komoly logisz-
tika kell!

– Igen, éppen ezért a túra
meghirdetése elôtt mi, szer-
vezôk végigjárjuk az útvona-
lat, felmérjük az erônket, el-
lenôrizzük az ösvényeket, a
pihenôhelyeket, elintézzük a
frissítôellátást, a biztonsági
hátteret, valamint az utazta-
tást, hiszen a táv megtétele
után valahogy haza kell jutni
Sopronba is. Korábban még

ideiglenes határnyitási en-
gedélyt is kérni kellett, határ-
ôrrel…

– Eddig a feladatokról be-
széltünk. De miért jó az, hogy
ennyi ember szinte egy álló
napig gyalogol?

– Talán közhely, de csodá-
latos a természet ilyenkor. Az
ember olyasmit is észrevesz,

amit talán máskor nem. Az-
tán erôpróba is ekkora távot
végiggyalogolni, és amikor
hazaérkezünk fáradtan, törô-
dötten, büszkék vagyunk ma-
gunkra, hogy megtettük. Per-
sze, nem monoton gyaloglás-
ra kell gondolni. Olyan embe-
rek vesznek részt ezen a
túrán, akiknek van mondani-
valójuk mások számára.
Ilyenkor barátok, ismerôsök
együtt vágnak neki az útnak,
és bôven van alkalmuk be-
szélgetni. Egy-egy ilyen ki-
ránduláson új ismeretségek,
barátságok is köttetnek, s leg-
közelebb a városban már úgy
köszönünk egymásra, hogy

tudjuk, a másik is ott kutya-
golt velünk a Fraknó és Sop-
ron közötti úton.

– Sopron vármegyei hagyo-
mányról beszélünk, miközben
egy szétszakított régió két
része közé húzott határon kell
átlépnie a túrázóknak. Milyen
érzés ott állni a határkônél?

– Bosszantó és felemelô.
Bosszantó, hogy egy termé-
szetes területet bizonyos
nagyhatalmi érdekek miatt
íróasztal mellett szét lehet
vágni! Ma újdonságnak hat-
hat, hogy a Brennbergbánya
környéki erdôben futó ’22-es
országhatárkövek mellett ott
vannak még ma is Sopron
város birtokhatárkövei! Frak-
nó és Szikra között pedig az
Esterházy, valamint a császá-
ri birtokok határkövei látha-
tók. Felemelô, mert még ott is
eleink földjén járunk…

F. G.

Május 12.: Ismerkedés a
Szárhalmi-erdô orchideáival
(kosboraival) – Találkozás a

Tómalomfürdô autóbusz-
forduló parkolójánál 9 óra

30 perckor.

– A Soproni Városszépítô
Egyesület szakvezetésével
meghirdetett program után
érdeklôdô a következôt kér-
dezte telefonon: – Nem téve-
désrôl van szó? Ô eddig úgy

tudta, hogy az orchideák
olyan trópusi növények, ame-
lyeket Európában csak üveg-
házakban, virágüzletekben
láthatunk. Lehetséges, hogy
Sopron közelében vadon is
élnek? 

A válasz igen! Valóban
igaz, hogy a 25 ezer fajt ma-
gába foglaló orchideák 85
százaléka meleg trópusi terü-
leten fordul elô. Euróbában
igen szélsôséges éghajlati kö-
rülmények között (pl. az Al-

pokban 2000 méter feletti
magasságban, mocsarakban
és száraz réteken) is él azon-

ban 45 fajuk, amelyek közül
Sopron környékén, elsôsor-
ban a meszes talajú Szárhal-
mi-erdôben több mint 20 ta-
lált otthonra, ha nem is nagy
egyedszámban. Közülük a
májusban virágzókkal talál-
kozhatnak azok, akik a két-
három órás sétára vállalkoz-
nak. A csodálatos szépségû,
védett, illetve fokozottan vé-
dett fajok közül a boldogasz-
szony papucsát, az agár- és a
képpel is bemutatott bíbo-
ros kosbort említjük meg
kedvcsinálóként. 

Andrássy Péter 

Májusi kosbor-séta

Gyalogtúra a vármegyei 
hagyomány szellemében

Hajdan a soproni középiskolák – a bencések és a licisták
emlékezete és dokumentumai szerint – a madarak és fák
napján komoly kirándulásokat tettek az akkori vármegye

területén. Akkor is, és az immár öt éve felelevenített
fraknói gyalogtúrán is a konkrét természetismeretnél

többrôl van szó. Hogy mirôl, arról Nemes Andrást, a Perko-
vátz-Ház Baráti Köre alelnökét kérdeztük. 
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Bár már másfél hónap telt
el, hogy Horváth Kornél átve-
hette Kossuth-díját, még min-
dig alig hiszi el az óriási elis-
merést. Siet is leszögezni,
hogy mindez a kultúrpoliti-
kában bekövetkezett váltás-
nak köszönhetô, s nemcsak
neki, hanem a mûfajnak is
szól. Persze ha igaza is van,
csak részben, mert Horváth
Kornél ma a világ legjobb
ütôhangszeresei közé tarto-
zik. Érzékeny hangzásfantázi-
ája, akár egy vázán vagy egy
nemesfa ládikón megszállot-
tan eljátszott virtuozitása fe-
lülmúlhatatlannak tûnik.
Utánozhatatlan technikáját
ráadásul autodidakta módon
sajátította el. 

– Viszonylag késôn érintett
meg a zene – mesélte a sopro-
ni patikuscsalád sarja. – A
Hunyadiba jártam általános
iskolába, majd a Martosban
tanultam, aztán váltottam, és
a József Attila Gimnázium-
ban érettségiztem 1974-ben.
Diákéveimet a sport töltöte
ki: teniszeztem, igazoltan fo-
ciztam, kosaraztam, és atle-
tizáltam is. Tizenhét évesen
iratkoztam be a zeneiskolá-
ba. Fuvolázni tanultam, s
képes voltam napi 4–5 órán
át is gyakorolni. Édesapámtól
örököltem ezt az elkötelezett-
séget, ha belekezdek valami-
be, akkor azt szívvel-lélekkel
teszem, mert csak így lehet. 

Érettségi után Horváth
Kornél vendéghallgatóként
bejárt a fôvárosi konzervató-
rium dzsessztanszakára. Az
1977-es Ki mit tud?-on a Ka-
szakô együttesben fuvolázott,
s ha éppen nem fújt, a ritmus-
szekciót erôsítette. Azzal, ami
a keze ügyébe került. Tulaj-
donképpen így kezdôdött ütôs

pályafutása. A ritmus azóta
sem engedi, s ô nem is akar
szabadulni. Gyönyörû hango-
kat és hihetetlen ritmusokat
képes elôcsalogatni olyan tár-
gyakból is, amik a legnagyobb
jóindulattal sem nevezhetôk
hangszernek. De hangszerbôl
is van vagy kétszáz darabja,
ezekbôl válogat, ha fellépés-
re készül. Horváth Kornél

szerint népszerûsége és is-
mertsége részben Zoránnak
köszönhetô, akivel 15 éve ze-
nélnek együtt. Tátrai Tibor
szintén fontos zenészbarát,
akivel több formációban is
közösséget alkotnak. A nem-
zetközi elismertséget a
dzsessz hozta meg számára,
folyamatosan játszik külföl-
di mûvészekkel, fellépett már
Al Di Meolával és Alegre Core-
ával is.

– A Kossuth-díj átvétele
után több száz gratulációt
kaptam, még mindig tart a le-
velek megválaszolása – mo-

solyog Horváth Kornél, aki a
fôvárosban él, de ha csak te-
heti, meglátogatja Sopron-
ban élô szüleit, rokonait és
barátait. Felesége angolta-
nár, de tanítás helyett párjá-
nak segít az adminisztráció-
ban, a szervezésben. – Renge-
teget dolgozik, a Kossuth-díj
fele mindenképpen ôt illeti -
mondja férje. Huszonkét éves
fiúk jogászhallgató, 18 esz-
tendôs fiúk pedig harmad-
éves gimnazista. „Egyikük
sem lesz zenész” – jegyzi meg
édesapjuk. De hát ô sem lett
gyógyszerész... N. M. 

Kossuth-díjas soproni dobos
Horváth Kornél még mindig nehezen dolgozza fel a megtisz-

teltetést, a Kossuth-díjat. A soproni származású zenész
egyedülálló ütéstechnikai játékáért, méltán újszerû elôadó-

mûvészi tevékenységéért kapta a magas elismerést. 

A KÖZGYÛLÉS SOPRONÉRT EMLÉKÉRMET ADOMÁNYOZ HORVÁTH KORNÉLNAK.A KÖZGYÛLÉS SOPRONÉRT EMLÉKÉRMET ADOMÁNYOZ HORVÁTH KORNÉLNAK.
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Már csak egy utca ôrzi a kisalföldi
falu, Alszopor nevét, azé a faluét,

amely Giczy János festômûvész világá-
nak kiindulópontja. Azonban éppen

Giczy János festészete által vált Alszo-
por az ott élôk és az elmentek maga-
sabb régiókban összeforrott, immár

örökkévalóan élô közösségévé, olyan
közösséggé, amely hagyományaiban,

történetében, tárgyaiban – a Giczy
festményein fellelhetô szopori motí-

vumkincsben – egyetemes életérzések
kifejezôjévé nemesült.

Már csak egy utca ôrzi a kisalföldi
falu, Alszopor nevét, azé a faluét,

amely Giczy János festômûvész világá-
nak kiindulópontja. Azonban éppen

Giczy János festészete által vált Alszo-
por az ott élôk és az elmentek maga-
sabb régiókban összeforrott, immár

örökkévalóan élô közösségévé, olyan
közösséggé, amely hagyományaiban,

történetében, tárgyaiban – a Giczy
festményein fellelhetô szopori motí-

vumkincsben – egyetemes életérzések
kifejezôjévé nemesült.

GICZY JÁNOS FESTÔMÛVÉSZ IDÉN 75 ÉVES – KIÁLLÍTÁS A LÁBASHÁZBAN

Balladává sûrített emlékek
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„A falu az énnekem a gyer-
mekkori életemet jelenti,
alapvetô meghatározója an-
nak, amivé váltam” – mondta
egy vallomásában a mûvész. 

A gyermekkori élettér (a
falu, a természeti táj, a hie-
delmek, a munka, a lutherá-
nus hitvilág) mellett Giczy
János festôi munkásságának
ihletôi még a gyermekrajzok
(évtizedekig tanított a sopro-
ni óvóképzôben) és a népmû-
vészet. Mindezek átlényegí-
tésébôl alkotta meg a maga
festôi világát, amelyben élet-
érzése legadekvátabb kifeje-
zôjévé több mint negyedszá-
zadon keresztül a  szárnyas-
oltárok váltak. Szürrealiszti-
kus megfogalmazású, balla-
dai sûrítésû, olykor drámai
hangvételû emlékhozadékok
olyan motívumkinccsé állnak
össze Giczy János festménye-
in, amely a falu létezésének
momentumait, szemé-
lyeit és tárgyait
kapcsolják

idôben és idôn túli dimenzi-
ókban is egymáshoz. 

Giczy János ma Sopron-
ban él. „Otthoni világa” Al-
szopor, ahova minden képe
egy visszatérés. Nem a fizi-

kai értelemben
vett valósá-

gos, ha-

nem az emlékezet rétegein
keresztüli. Kendôk lebben-
nek, vörösesen sötétbarna
föld illatát hozza a szél; ta-
vasz, nyár, ôsz és tél váltja
egymást, nagy szemû szôlô és
búzakalász. Vissza-visszatér
Giczy János élôkhöz és örök

életre távozottakhoz,
búzakalásszal, száz-
szorszéppel, csokorba
kötötten. 

Gondolatokat hoz
és visz, olyanokat,
amelyek megerôsítik:
csak akinek van talaj a
lába alatt, az rugasz-
kodhat el róla, ahhoz,
hogy a magasba emel-
kedjen, annak remé-
nyében, hogy egyre kö-
zelebb juthat ahhoz az
igaz erôhöz, amely a
mûvészek, gondolko-
dók örök hajtóereje. 

B. Tóth Éva

Az otthoni világ

Kiteljesedett pályájára vissza-
tekintve arra a kérdésre, hogy
az évtizedek alatt szerzett ta-
pasztalatok birtokában, tenne-
e valamit ma másként, Giczy
János így válaszolt: 
- Nem valószínû, hogy más-
ként festettem volna, vagy
hogy az életpályám más irányt
vett volna. Bizonyos mértékig
a látványhoz is hû, ugyanak-
kor egy jól definiálható életér-
zést közvetítô figurális képi
megfogalmazásra megkerül-
hetetlenül, mondhatni, sorsz-
szerûen rá kellett találnom.
Életem, sorsom alakulása ösz-
szefonódik a mûvekben meg-
fogalmazott gondolatokkal,
az „otthoni világgal”, mert
minden embernek kell, hogy
legyen „egy otthoni világa”.
Giczy János tárlata május 25-
ig látható a Lábasházban
(Sopron, Orsolya tér 5.), ahol
hétfô kivételével naponta 10
és 18 óra között látogatható.

- Néha, amikor idegennek éreztem a városi környezetemet, gyakran kimentem abba a különösen szép,
bár nagyon megtépázott faluba festeni, szemlélôdni, amelynek neve Bánfalva. A nagymérvû lakos-
ságkitelepítés sok mindent eltörölt a régi Bánfalvából, de a betelepülôk és a régiek lassan újra kö-
zösséggé formálták a települést. Volt az egészben valami bájos összevisszaság, festôi kuszaság, ami
nekem igen tetszett. Itt magamra találtam. Vázlatokat készítettem, amiket otthon tovább folytat-
tam: képpé alakítottam ôket, vagy néhány részletüket felhasználtam a képeimen. Közben Bánfalva
lett a kísérletezô, tanuló helyem, s mindmáig megmaradt annak. Ezen idôszakok tanulságai ma is meg-
látszanak munkáimban.

Bánfalva, a tanulóhely

FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS
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A késô tavasz és a nyárelô találkozása teszi széppé ezt a
hónapot. Volt már olyan májusunk, hogy nem gyôztük

számolni a hôségnapokat, és volt olyan is, amikor az ara-
nyat érô esô áztatta szinte folyamatosan növényeinket. 

Virágok sokasága csalogatja a bódult méheket, és a fiata-
lok szíve is nagyobbat dobban. Ez utóbbi nyomán egy-egy lá-
nyos ház udvarán májusfák emelkednek, jelezve, hogy vala-
ki egy másik valaki számára a mindent jelenti. A régi kertek-

ben feltétlen, de a legújabb, mértani pontossággal megterve-
zett és beültetett, színpompás, ámulatba ejtô kertekben is ta-
lálható almafa. Az errôl való írásnak az almamoly ad aktua-
litást, mivel a  „legzöldebb”, általában ökológiai gazdálkodást
folytató kertész sem szereti, ha az egyébként piacos almája
„kukacos”. Május közepétôl érdemes az elvirágzott almafá-
kat környezetbarát, csak a kártevôket pusztító rovarölô szer-
rel 2–3 alkalommal, kéthetente megpermetezni. Ilyenek a
Match, Nomolt, Dimilin, Alsystin stb. Ezek a korai kezelések
a betakarításig feltétlen lebomlanak, és a kártevô áttelelô
nemzedéke ellen valóban hatásosak. Legyen békés és nyugal-
mas, kitárulkozó, a másik ember kedvét keresô és csak adni
akaró májusunk, hasonlatosan az erdôk, mezôk virágaihoz. ��

Az ígéret hava 

– Mindez 1987-ben kezdô-
dött, amikor dr. Kárpáti Lász-
ló vezetésével egyetemisták,
diákok vállalták, hogy Fertô-
boz és Hidegség között az út
szélére fóliakerítést építe-
nek – mondja Pellinger Attila,
a Fertô–Hanság Nemzeti
Park zoológusa. – Az így ki-
alakított terelôk tavasszal és
ôsszel a vonuló kétéltûeket
és hüllôket feltartóztatták,
nem kerültek az autók kere-
kei alá, a mûanyag vödrökbe

estek, majd önkéntesek hord-
ták át ôket az út túloldalára.
Ráadásul már az elsô évben
táblákat helyeztek  ki az út
szélére, amelyeken három
nyelven hívták fel az autósok
figyelmét arra, hogy óvato-
san vezessenek, mert a
békák, siklók életét veszé-
lyeztetik.

A természetvédôk hamar
rájöttek arra, hogy bár sok
élôlényt megmentenek, de a
fóliakerítés építése mégsem

eléggé hatékony.
A 90-es évek vé-
gétôl a Fertô–
Hanság Nemzeti Park vállal-
ta fel, hogy pályázati pénzek-
bôl megépítik a biztonságo-
sabb védelmi rendszert. Az
út alatt keresztben húzódó
átereszeket létesítettek. A
vándorlási útvonal  legkriti-
kusabb 400 méteres szaka-
szán az út menti árkok dôlt
falát függôlegesre építették
át, ezeken a terelôfalakon
pedig az állatok már nem tud-
tak átjutni. A védelmi rend-
szer 9 millió forintba került,
de élôlények millióit mentet-
te meg az eltelt évek alatt.

– Az elért eredmények
arra ösztönöztek bennünket,
hogy tökéletesítsük a terelô-
falas védelmet. Ezért uniós

forrásokból további pénzesz-
közöket pályázunk meg
ahhoz, hogy kétszeresére
hosszabbítsuk meg a mostani
békamentô rendszert – veszi
át a szót ismét Pellinger At-
tila. – Így a jövô év végére
már 800 méter hosszan tud-
juk biztosítani a vonuló álla-
tok védelmét, amire fôleg az
ôszi idôszakban van nagy
szükségük, amikor telelni
igyekeznek a tóból a környe-
zô dombvidékre. Amennyi-
ben sikerül elnyerni a pályá-
zati támogatást, az egész or-
szágban a leghosszabb védel-
mi rendszer húzódik majd a
Fertô tó mentén.

K. Z.

UNIÓS FORRÁSBÓL AZ ÁLLATOK MILLIÓINAK BIZTONSÁGÁÉRT

Békamentôk két évtizede 
UNIÓS FORRÁSBÓL AZ ÁLLATOK MILLIÓINAK BIZTONSÁGÁÉRT

Békamentôk két évtizede 

Két évtized alatt hüllôk és kétéltûek millióit mentették
meg a környezetvédôk a Fertôboz és Hidegség közötti

útszakaszon. Kezdetben elkötelezett aktivisták védték meg
a vonuló állatokat, majd a Fertô–Hanság Nemzeti Park

szervezett formában, nagy szakértelemmel és immár nem
kevés anyagi forrás segítségével helyezte rá zöld védjegyét

a szóban forgó útszakaszra.



A Föld napja: 
április 22.
A globalizáció korában minden eddiginél idôszerûbb a Föld
nevû bolygó jövôjérôl gondolkodni és gondoskodni, ugyanis
6 milliárd ember egyre intenzívebben használja a véges erô-
forrásokat. A jelenlegi, önzô globális fogyasztási és életmód-
beli szokások megkérdôjelezik, aláássák a fenntartható fejlô-
dést, veszélybe sodorhatják a bolygó és az emberiség jövôjét.

Meg kell óvnunk a következô nemzedékek számára a nö-
vényeket, állatokat, az élôvizeket, a termôföldet, a levegôt, a
kiaknázható természeti erôforrásokat!

Sopronban nem csak beszélnek a problémáról. Az önkor-
mányzat, a városszépítô egyesület, a Castanea egyesület, a
Sylvanus alapítvány, a natúrparkok, a Tanulmányi Erdôgazda-
ság, a nemzeti park, az egyetem és sok soproni polgár cselek-
vôen képviseli azt a korszerû szemléletet, mely nyugat-euró-
pai összehasonlításban is példás helyzetet eredményez.

Hamarosan befejezôdik a több milliárd forint értékû csa-
tornázási program, megépül az új szennyvíztisztító, így lénye-
gében teljes lesz a csatornázottság Sopronban, és az Ikva-pa-
takba is a legkorszerûbben megtisztított víz kerül. A környe-
zô önkormányzatokkal összefogva, szintén több milliárd fo-
rint ráfordítással nagy erôvel készítjük elô a szelektívhulladék-
programot, melynek eredményeként teljesen korszerû módon
történik a szelektív hulladékgyûjtés, szállítás, felhasználás,
komposztálás és a veszélyes hulladékok gyûjtése. 

Az úgynevezett panelprogramban a lakások hôszigetelé-
sére, energiatakarékosságra csak a tavalyi évben több, mint
1 milliárd forintot fordítottunk Sopronban.

A hulladékkommandó felszámolta az illegális szemétlera-
kókat, és folyamatosan felügyeli a kedvenc helyeket.

Sopronban az emberek környezettudatos magatartása
magas színvonalú, de a változó környezeti kihívások is foly-
ton újabb és újabb megoldandó feladatok elé állítanak ben-
nünket.

Dr. Simon István

A tavasz beköszöntével
mindenki vágyik a friss

levegôre, egyre többet,
szívesebben megy a lakos-

ság a szabadba. Sokan
látogatják a város tereit,

parkjait, a parkerdôt.

A Sopron Holding egész
évben azért dolgozik, hogy a
zöld területek kellemes pi-
henést, felüdülést jelentse-
nek látogatóik számára. Évrôl
évre változatos formában,
szemet gyönyörködtetô, pom-
pázatos virágokkal ültetjük
tele a virágágyásokat, díszít-
jük a várost.

A bokrok, fák ifjító nyesé-
sét, a télutón elvégezzük, így
a tavaszi napsütésben már
mindannyian örömünket lel-
hetjük a virágzó díszfák, cser-
jék látványában.

A játszótereket szisztema-
tikusan építjük át az EU-s
szabványok szerint. Újabb
eszközöket helyezünk ki, fris-
sítjük a homokozókat, a tisz-
taság megtartásához sokban
hozzájárulhatnak a kisgyer-
mekes családok és a kutya-
tulajdonosok is!

Elkeserítô, hogy a frissen
kitakarított parkokban sze-
metelnek, „mámoros éjsza-
kákon” padokat, játszóeszkö-
zöket tesznek tönkre.

A Deák téri farongálás,
vandalizmus és a hasonló

esetek nyomán merül fel a
kérdés, hogy érdemes-e (?),
kell-e (?), van-e igény a rende-
zett környezetre?

Munkatársaimmal sziszi-
fuszi küzdelmet folytatunk a
parkok-terek kutyapiszoktól
történô megszabadításában.
Érthetetlen, hogy a frissen
kiültetett virágokat, cserjé-
ket, csemetéket miért teszik
tönkre azzal, hogy ráengedik
a kutyákat, majd fintorognak,
hogy milyen ez a város, bez-
zeg máshol…

Csak megépíteni kevés,
meg is kell ôrizni, ez mind-
annyiunk felelôssége!

A szakma szeretete, a
szépség igénye azonban arra
sarkall, hogy mint a termé-
szet, évrôl évre megújuljunk,
az egynyári virágok változa-
tos és nagyszámú fajtaválasz-
tékban történô kiültetésével
kápráztassuk el a sopronia-
kat. Mindent megteszünk
azért, hogy a város mûemlé-
ki környezetének látványát
emeljük a kihelyezett virág-
ládákkal, oszlopokkal és a
kandeláberekre függesztett
virágokkal.

Jó érzés amikor jelzik a
lakosok elégedettségüket és
az örömüket egy-egy virág-
ágyás, park, parkrészlet lát-
ványa kapcsán, mely megerô-
sít abban, hogy érdemes dol-
gozni.

Nagy Zsolt fôkertész

Virágos város

Dr. Varga Mária növényvédelmi tanácsait 
a www.gazdabolt.hu oldalon is olvashatják. 
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MESZLÉNYI VILMOS

Meszlényi Vilmos, a Parola
Team Kft. ügyvezetô igazgató-
ja Ifj. Flandorffer Ignác-díjat
kapott.

A rendszerváltást követô
években Meszlényi Vilmos
úgy döntött, élelmiszeráruk
kiskereskedelmébe kezd.
Elsô üzletét 1994-ben nyitot-
ta meg.

Sokat köszönhet a család-
jának, fiának, hiszen mind a
mai napig együtt irányítják,
szervezik a Parola üzletlánc-
hálózatot. Azt a hálózatot,
amely soproni, a városnak
fizet adót és az árut is e régi-
óból biztosítja.

A kezdetekkor szó szerint
tanulták a szakmát, ugyanis
ismeretlen volt számukra a
kereskedelem. A gondok
azonban mára sem szûntek
meg. Jelentôs a verseny, a tal-
pon maradásért nap mint
nap meg kell küzdeniük.

A nagy bevásárlóközpon-
tok megjelenésével és szá-
muk gyarapodásával egyre
nehezebb helyzetbe kerültek
a településrészek napi ellá-
tását felvállaló kis üzletek.
Egy részük ellehetetlenült és
bezárt. Ezen a területen je-
lenleg egy vállalkozó maradt
talpon városunkban, a Paro-
la üzletlánc. Ezt az üzletlán-
cot mûködteti Meszlényi Vil-
mos és családja. Nekik kö-
szönhetôen zavartalan a napi
fogyasztáshoz szükséges áruk
biztosítása.

Üzleteik a vásárlók között
népszerûek, nemcsak az áruk
bôsége, hanem az üzletek sze-
mélyzetének hozzáállása
miatt is. Meszlényiék mun-
kájának köszönhetôen régi,
kedves kis üzletek újultak
meg a kor igényeinek megfe-
lelôen átalakítva. Azzal tud-
nak versenyképesek lenni,
hogy kizárólag friss élelmi-
szert forgalmaznak. Lénye-
ges továbbá az olcsóság is. Az
azonos minôségû termékeket
próbálják minél alacsonyabb
áron eladni. A bô választék
mellett a jövôben erre helye-
zik a nagyobb hangsúlyt, s
terveik között szerepel az új
városrészekben is Parola-üz-
letek nyitása.

SZUCHENTRUNK

MIHÁLY KANONOK

Sopron közgyûlése „Sop-
ronért emlékérmet” adomá-
nyozott Sopron város szolgá-
latában végzett kiemelkedô
tevékenységéért Szuchent-
runk Mihály esperes-kano-
noknak, a Szent István-temp-
lom plébánosának.

Az indoklás egy része a kö-
vetkezôképpen szól: „A sop-
roni ifjúság vallásos nevelé-
séért végzett példaértékû, ál-
dozatos lelkipásztori, hitokta-
tói, egyházszervezôi tevé-
kenysége elismeréseként.”

A vitnyédi születésû fia-
talembert Gyôrött szentelték
pappá 1955-ben, majd a papi

engedelmesség szerint elke-
rült Tatabánya-Óvárosba,
onnan Sopronba, Csornára,
Cirákra, Oroszlányba mint
káplán, majd Levélen kezdte
plébánosi tevékenységét, s
már ebben a minôségben ve-
zette a nyúli plébániát is.
1979–1992 között kerületi es-
peres lett, 1990-ben pedig
megkapta a fôesperesi ran-
got. 1992 óta a soproni Szent
István-plébánia plébánosa.
1996-ban a püspök a papi te-
vékenységének elismerése-
ként kinevezte a Soproni Tár-
saskáptalan kanonokjává.

Arra a kérdésre, hogy
mire a legbüszkébb, termé-
szetes egyszerûséggel vála-
szol: „Semmire sem vagyok
büszke, hiszen nem tettem
mást, mint ami a dolgom.
Papi hivatásomnak éltem
mindig, ez a kötelességem,
ezt fogadtam, mert erre hí-
vott el az Úr Isten.” Mégis
van egy fontos dolog, amit
megemlít: 1992-ben, amikor
Sopronba helyezték, a sop-
roni papok közül elsôként
vitte be a hitoktatást az álla-
mi iskolába, mégpedig a
Deák Téri Általános Iskolá-
ba. Mellette a plébánián ifjú-
sági csoportot is alakított,
amelynek a Kurucdomb fia-
taljai és az iskolából kikerü-
lô, a keze alatt felnövô serdü-
lôk lettek a tagjai. Ma már
kevesebb ideje és energiája
marad arra, hogy a fiatalok-
kal külön is foglalkozzon, hi-
szen egyedül vezeti a plébá-
niát annak minden személyi
és adminisztrációs feladatát
segítség nélkül teljesítve, de
bárki bármikor bekopogtat-
hat hozzá, mindig szeretettel
és nyitott szívvel fogadja.

PERKOVÁTZ TAMÁS

Perkovátz Tamás a sopro-
ni civil életben betöltött sze-
repéért kapta a Sopronért
emlékérmet. A széchenyis
évek után faipari mérnöki,
majd külkereskedelmi-áru-
forgalmi üzemmérnök okle-
velet szerzett. 1992-ben nyi-

totta meg a Széchenyi téren a
nagyapja által alapított, majd
államosított, késôbb vissza-
perelt vendéglôt John Bull
Pub néven. 

Ôsei tiszteletére Perko-
vátz-Háznak nevezte el, majd
itt hozta létre a Perkovátz-
Ház Baráti Körét. E civil szer-
vezet feladata a szülôföld sze-
retete és megismerése, meg-
ismertetése a „Jövônk ígére-
te múltunk igaz ismeretében
van” Gombocz-gondolat je-
gyében. Kirándulásokat, is-
kolai honismereti vetélkedô-
ket támogatnak, kiadják az

„Újra Együtt” naptárt, adven-
ti programsorozatot, valamint
hagyományôrzô rendezvénye-
ket szerveznek. Adventi ko-
szorúikkal „a szeretet mele-
gét” viszik a volt vármegyei
városokba, havonta kétszer
pedig 120 résztvevôs helytör-
téneti kvízt rendeznek. A Per-
kovátz-Ház ad otthont a Hely-
történész Baráti Körnek, a Ki-
taibel Pál Asztaltársaságnak,
a Rotary Club Sopronnak és
a Lion’s Club Sopronnak is.
’93 óta karácsonykor megven-
dégeli a Cseresznyesori gyer-
mekotthon kis lakóit. 

Perkovátz Tamás olyan lo-
kálpatrióta és mecénás, aki
az elveiért képes harcolni
még a világgal szemben is,
mint tette ezt a Deák tér fel-
újítása kapcsán is.

A Soproni Városszépítô
Egyesület alelnöke, és büsz-
ke arra, hogy Sopronban el-
sôként ô világíttatott meg köz-
téri szobrot: nem véletlenül
a legnagyobb magyarét, Szé-
chenyi Istvánét. ��

Kitüntetettek
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Az aggódó, az önfeláldozó, a minden körülmé-
nyek között szeretô és odaadó anyák ünnnepe van
májusban. A nôké, akik életet, táplálékot, bizton-
ságot adnak, akikhez jó odabújni, és akiktôl elsza-
kadni igazán sohasem lehet és nem is szabad. A ta-
vasz virágai mellé kapjanak vissza valamit ôk is a
túláradó, óvó szeretetbôl, mosolyuk hadd ragyog-
jon az anyák napi vasárnapon! 

ISTEN ÉLTESSE AZ ÉDESANYÁKAT!

(Felvételünkön Daradics Julianna látható a kis
Maximiliannal, aki Sopronban látta meg a napvilá-
got április közepén.) ��

Az ágazatban és a Magyar
Víziközmû Szövetségben vég-
zett odaadó és eredményes
tevékenysége elismeréséül
Víz-Világnapi Emlékérmet
vehetett át Havas András, a
Sopron és Környéke Víz- és
Csatornamû Zrt. mûszaki
igazgatója. A rangos elisme-
rést az kaphatja meg, aki a
közmûves víz- és csatornaszol-

gáltatásban húsz évnél hosz-
szabb idôn keresztül kiemel-
kedô szellemi tevékenységet,
illetve különösen hatékony
gyakorlati munkát végzett. 

Havas András gépészmér-
nök, vízépítô szakmérnök,
egyetemi tiszteleti tudomá-
nyos fômunkatárs. Közel har-
minc éve dolgozik a soproni
vízmûben, a Magyar Hidro-

lógiai Társaság aktív tisztség-
viselôje – és nem mellesleg
Sopron alpolgármestere. 

Hat éven át vezette a Ma-
gyar Víziközmû Szövetség
mûszaki bizottságát, számos
ötletét valósították meg. Je-
lentôs szerepe van az oszt-
rák–magyar közös vízellátó
rendszer fejlesztésének elô-
készítésében is. ��

Ballagnak a vén diákok. Virágcsokrok
mögött mosolyognak a csillogó szem-

párok, hisz számukra nemcsak a
búcsúról szól az ünnep, hanem a

felnôtté válásról is. Örülnek, s mi velük
örülünk, s kívánjuk, boldog legyen a

felnôtt életük. 

Sopronban 1032 diák int búcsút az is-
kolának. A Fáy András-iskolában hat
osztály ballag, összesen 154-en. Négy
osztály, 95 diák búcsúzik a Líceumtól. Az
Orsolyából 64-en ballagnak. A Handler
elballagtatja a tizenkettedikeseket, akik
92-en vannak, a 19 kozmetikust, a 12 ru-
haipari technikust, a húsz faipari terme-
lésszervezôt, a 21 asztalost, a 22 fodrászt,
a 26 asztalosból és ruhaiparisból álló
osztályt és a kômûvesek, szobafestôk 20
fôs osztályát. A Széchenyi-gimnáziumból
három osztály ballag, összesen 74 diák.

A VasVilla hét osztályától búcsúzik: az
55 tizenkettedikestôl, a 16 ipari elektro-
nikai technikustól, a 11 automatizálási
technikustól, a 28 autószerelôtôl, a 22 au-
tóelektronikai mûszerésztôl. Negyvenné-
gyen sétálnak ki az Eötvösbôl a nagybe-
tûs életbe, a Lippaiból pedig 46 érettsé-
gizô mellett búcsúzik a 10 szôlô- és gyü-
mölcstermesztô, a hét virágkötô beren-

dezô és a 11 kertész technikus. Hét osz-
tály ballag a Roth-szakközépiskolából: a
95 tizenkettedikes mellett 47 erdész, 7 fa-
ipari technikus, hat környezetvédelmi
technikus is. És a vendéglátósok iskolá-
jában is lesz három osztály  a 25 12/b-s
mellett 31 kereskedô és 16 cukrász, akik
szeptembertôl már dolgozni, s nem ta-
nulni fognak. ��

Anyák napja

Ballag már a vén diák

Havas András elismerése
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Értékmentés

Virilistákat és mecénásokat
köszöntöttek a városházán.

A legnagyobb adófizetôk
társadalmi elismerése

mellett köszöntötték azokat
is, akik a város kultúráját

vagy éppen sportéletét
külön is támogatják. 

A városvezetés által ado-
mányozott virilista oklevelek
kiosztását követôen a kama-
ra elnöke, Horváth Vilmos ok-
levelet adott át azon vállalko-
zások képviselôinek is, akik
a kötelezô közteherviselésen
túl a kultúra, tudomány és
sport mecénásaként is tevé-
kenykedtek az elmúlt évben,
években.

A virilistaünnepség kere-
tében a mecénások köszön-
tésére elôször 2002-ben ke-
rült sor. A külön elismerés
célja társadalmi megbecsü-
lést és elismerést szerezni a
várost önzetlenül támogató
vállalkozóknak, vállalkozá-
soknak.

Az idei évben mecénás ok-
levelet kaptak: OTP Bank,
MKB Bank, Hirschler Lász-
ló, Csonka és Fia Kft. ��

Töretlenül népszerû a vállalkozók
körében a Széchenyi-kártya. A hitel-

kostrukció továbbra is versenyképes. 

A Széchenyi-kártya indításával –
2002. II. félévben – a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara, a Vállalkozók Or-

szágos Szövetsége azt szerette volna el-
érni, hogy a tôkehiányos mikro-, kis- és
középvállalkozások gyors hitelhez jus-
sanak. Kis összegû hitelekkel akkor még
a bankok nem, vagy nem szívesen foglal-
koztak. Azóta szinte minden bank létre-
hozta a saját, Széchenyi-kártyához ha-

sonló konstrukcióját. A Széchenyi-kár-
tya hitelkonstrukció azonban még min-
dig versenyképes! Hogy miért?  Egysze-
rû és gyors az ügyintézés, hatósági iga-
zolás csak az APEH-tól kell, nem kell in-
gatlanfedezet, nem kell üzleti terv, a
hitelszerzôdést nem kell közjegyzô által
készített közokiratba foglalni. Nem utol-
sósorban az állami támogatás hite- és
garanciadíj formájában testesül meg.
A szükséges nyomtatványok beszerzésé-
hez és azok kitöltéséhez a kamara to-
vábbra is segítséget nyújt. (S., Deák tér
14., 99/523-582, Keresztény Richárd). ��

A SOPRON MJV. 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”

A Széchenyi-kártya még
mindig versenyképes!

A soproni kereskedelmi és iparkamara,  a Sopron–Fertôd
Kistérség Tanácsa,  a Sopron és Vidéke Ipartestület, a

Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem, a Soproni Múzeum és az MTA VEAB Tudós

Társasága ôsszel kezdeményezte a kistérség gazdaságtörté-
neti emlékeinek összegyûjtését. 

A kezdeményezôk célja az értékmentésen túl a szakmai
hagyományok megôrzése, a nemzettudat erôsítése, a múze-
umok anyagának bôvítése és az idegenfogalom növelése. 

Eddig a kamarához számos jelzés, felajánlás érkezett.
Ezek között volt szerszám, mérômûszer, céggel kapcsolatos
dokumentum, amelyek a gépipartól a lakatosszakmán át az
órásmesterségig ízelítôt adnak gazdaságunk történetébôl.
Volt olyan lelkes szakember, aki már be is hozta a kamará-
ba a féltve ôrzött emlékeket (lásd a mellékelt kép). Tovább-
ra is várják a szervezôk a jelentkezéseket, felajánlásokat a
kamarába (Sopron, Deák tér 14., tel.: 99/523-570). ��

A FOTÓN AZ EGYKORI ÉDÁSZ ÁLTAL HASZNÁLT MÛSZEREK, DOKUMENTUMOK LÁTHATÓK. EZEKET
LÁZÁR LAJOS NYUGDÍJAS MENTETTE MEG AZ UTÓKOR SZÁMÁRA.

A legnagyobb adó-
fizetôk köszöntése
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– Nálunk mindig elsô a
gyermek. Lehet, hogy ez köz-
helynek hangzik, de ha vala-
ki minket megkeres – akár
szülô, akár pedagógus –, min-
dig próbálunk úgy segíteni,
hogy a gyerek érdekeit he-
lyezzük mindenek elé –
mondja Táp Ferencné Jutka, a
Fogjuk a kezed! Egyesület el-
nöke. 

Az egyesület szülôi kezde-
ményezésre, az akkori Neve-
lési Tanácsadóval közösen
1993-ban alakult, és a tanulá-
si nehézségekkel küszködô –
dys-es és magatartás-problé-
más – gyermekek érdekképvi-
seletét vállalta fel. Gyakor-
latban a szülôk, pedagógusok
ismereteinek bôvítését, ta-
nácsadást az otthoni tanulás-
hoz, segítséget a pedagógus-
szülô, szülô-pedagógus közöt-
ti kapcsolat megteremtésé-
hez és zökkenômentes mûkö-

déséhez. Van szakkönyvtáruk
ingyen kölcsönözhetô köny-
vekkel, tanítanak szülôknek,
pedagógusoknak tanulás-
technikát, gondolattérkép-
használatot, segítik a sopro-
ni középiskolai dys-es osztály
munkáját és évrôl évre meg-
szervezik az elismerten szak-
mai rangot szerzett, országos
akkreditált konferenciát, a

Soproni Logopédiai és Peda-
gógiai Napokat. Negyvenki-
lenc aktív taggal a gyakorlat-
ban segítenek minden olyan
esetben, amikor egy-egy szülô
megkeresi az egyesületet,
például hogy nehezen tud a
pedagógussal megfelelôen
kommunikálni, vagy hogy a
gyerek tanulási gondokkal
küszködik. Az otthoni foglal-
kozáshoz mintát adnak, de
akár összehozzák azt a hár-
mas beszélgetést – pedagó-
gus, szülô, szakember-egye-
sületi tag  között –, amely a
megoldás felé vezetô utat je-
lenti. 

A szülô szembesülve a „di-
agnózissal”, csupa idegen
szakmai kifejezéssel találko-
zik, ezért érthetô, „emberi
nyelven” történô tájékozta-
tásra volna szüksége. De a
kismamákban is igyekeznek
tudatosítani néhány, a késôb-

biekben meghatározó ténye-
zôt, például a mozgásfejlô-
dés sorrendi fontosságát.

B. Tóth Éva

72
90

51
00

Új Magyarország Mikrohitel

Az Európai Unió támogatásával létrejött 
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében.

Feltételek:
• a hitel kamata a futamidô alatt 6,5%
• felsô összeghatára 6 millió Ft
• türelmi ideje maximum 24 hónap
• futamideje 5 év, ez idô alatt az

igénylôt kezelési költség nem terheli.

A hitelt kezdô vállakozások is felvehetik.

Érdeklôdjön:
A MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Zrt.-nél, 
a 06/1-90-90-290-es telefonszámon vagy 
a www.mifin.hu honlapon.

Támogatók, elismerések

Anyagi támogatást munká-
jukhoz a megyei önkormány-
zattól kaptak, a kiadványukhoz
az OKM-tól. Elvi és szakmai
támogatást az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógia Ta-
nárképzô Fôiskolai Kara, illet-
ve a Magyar Gyógypedagó-
gusok Országos Egyesülete ad,
amely 2004-ben Bárczi-em-
lékplakettel ismerte el az egye-
sület munkáját.

A legfontosabb a gyermek

TÁP FERENCNÉ JUTKA
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A terített asztal
örömeit élvezôk

bizonyára megrökö-
nyödnének, ha az

asztaltársaság egyik
tagja a virágdísz
egyes elemeit jó

étvággyal elfogyasz-
taná. Nem is oly rég
még elképzelhetet-

lennek tartottuk,
hogy virágot együnk

a virágoskertbôl, s
akár díszítôelem-

ként, akár köretként,
fûszerként használ-

juk fel az ünnepi
asztal kiemelkedô,

érdekes, illatos,
ízletes, különleges

ételeihez. 

Húsz évvel ezelôtt Ázsiá-
ban kezdôdött a virágok fel-
használása a gasztronómiá-
ban. Az ételek élvezetének
új dimenziójához járult hozzá
a virágok megjelenése a

konyhákban. A világot és vi-
lágversenyeket járó európai
szakácsok voltak azok, akik
elôször próbálták meghono-
sítani az új ízeket a néhol
kissé konzervatív étkezési

kultúrában. Kevesen tudják,
hogy bizonyos zöldségfélék
virágzatát elôszeretettel fo-
gyasztjuk mindennapi étke-
zéseink során. Pedig a brok-
koli és a karfiol már minden-
napi csemegének számít.
Nem beszélve az articsóká-
ról, az antik világban is drága
ínyencségnek számító táplá-
lékról, melynek nem csupán
az íze, de szerelemerôsítô ha-
tása is világraszóló. Utóbbit
ugyan tudományosan nem si-
került bizonyítani, de ez a
nem mindennapi, nemes
zöldségféle a mediterrán
konyha jóvoltából igen ked-
veltté vált világszerte, így ha-
zánkban is. Vannak virágok,
melyeket fûszerként haszná-
lunk. Ki gondolná, hogy a
kapribogyó egy Ázsiából szár-
mazó melegigényes kis cser-
je virágbimbója. Rómaiak-
nak köszönhetô a Földközi-
tenger partvidékén való ho-
nosítása. A szegfûszeg pedig
a kínaiaknak. Már 200 évvel
idôszámításunk elôtt a kínai
piacok egyik becses árucikke
volt.   Manapság a legismer-
tebb ehetô virágcsemegék az
ibolya, rózsa, sarkantyúvirág,
árvácska, szegfû, kankalin,
tulipán, orgona, akác és bo-
dzavirág, snidling és zsálya.
Egyes virágokat az illatuk
miatt használunk. Az orgona
íze ugyan a fûére emlékez-

tet, de illata önmagáért be-
szél. Csirkeételek és gyü-
mölcskompótok kiváló kísé-
rôje. Jó ízt ad a bodza és
akácvirág. A bodzavirággal
készült szörpöt és sörbetet
bizonyára sokan ismerik. A
virágok azonban palacsinta-
tésztába mártva, kirántva,
porcukorral hintve különle-
ges ízû és fenséges cseme-
gék. Míg az ibolya virága dí-
szítésre, levele salátákhoz
használatos, addig a rózsa a
desszertek kiváló kísérôje.
Mindez köszönhetô parfü-

mös, zöldalmára, szamócára
emlékeztetô ízének. A tuli-
pánt elôszeretettel használ-
juk ételeink díszítésére. Gyö-
nyörûek! Ételként uborkára
emlékeztetô ízû leveleit fo-
gyasztjuk. Illata a borsóra és
a babra emlékeztet. A tuli-
pánszirmokat nyugodtan ro-
pogtathatjuk, nem kell tarta-
nunk a derékra rakodó zsír-
párnáktól. Más virággal is dí-
szíthetünk ételeket, melyek
az addig szokványosnak tûnô
ételeinknek kölcsönöz új
ruhát. Ehetô virág nagyon sok
van, legalább ötvenfélét is-
merünk, ráadásul mind jóízû.
Kóstoljuk meg bátran vala-
mennyit. Tapasztaljuk meg,
milyen az ízük, s vajon mi-
lyen ételhez illeszthetôek.
Ételek elkészítésekor bátran
kísérletezzünk. Célszerû az
ízeket és illatokat párosítani.
Erre általában mindenki
maga jön rá az ételek kreálá-
sakor. Kerüljük azonban az
illat- és ízkavalkádot, mivel
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Mesélô gasztronómia:

FOTÓK: MAGASI DÁVID
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ellenkezô hatást érünk el csa-
ládtagjainknál, vendégeink-
nél. A virágok legnagyobb fel-
használási területe a belô-
lük készített illatos, színes,
különleges ízû salátakompo-
zíciók. Gondosan válogatott,
friss, szezonális virágokat
használjunk. A salátaalap le-
gyen zsenge leveles saláta,
lehetôleg tarka vagy fodros
levelû salátafélékbôl.  Hasz-
náljunk bátran madársalá-
tát, zsenge parajt, cikóriát. A
friss fûszernövények levele-
ivel további kiváló ízhatást
érhetünk el, bár kerüljük a
rozmaringot, a zsályát, mivel
intenzív ízüknél fogva lefe-
dik a salátakölteményünket.
A csodás virágokat természe-
tesen átmenthetjük a téli hó-
napokra. Profi szakácsok és
háziasszonyok virágecetként
mentik át az íz- és illatanya-
gokat. Természetesen készít-
hetünk virágzselét is, vagy
száríthatjuk, de az igazi állí-
tólag a kandírozott virágszi-
rom. Csodát varázsol desz-
szertjeinkre. Sok ilyen apró
csodát kívánok. Üdvözlettel:

Mészáros Tibor 
Schnitta-díjas éttermi mester, Corso étterem

CUKKINIVIRÁG TÖLTVE

Hozzávalók: 12 db cukki-
nivirág, 20 dkg rizs, 2 evôka-
nál olaj, 1 kis fej vöröshagy-
ma, só, ôrölt bors, csipetnyi
kurkuma, 1 gerezd fokhagy-
ma, 2 tojás, 4 dkg vaj. 

Elkészítés: Az olajon üve-
gesre pirítjuk a fölaprított
vöröshagymát. Hozzáadjuk az
összezúzott fokhagymát, a
rizst, egy-két percig pirítjuk,
fölöntjük 3 dl vízzel. Sóval,
ôrölt borssal és csipetnyi kur-
kumával ízesítjük, majd fedô
alatt puhára pároljuk. A tûz-
rôl levéve langyosra hûtjük,
azután belekeverjük az egész
tojásokat és a rizses masszát
az óvatosan szétnyitott, cuk-
kinivirágokba töltjük. A meg-
töltött virágokat olvasztott
vajon átforrósítjuk és párolt
zöldségekkel körítve, az asz-
talra adjuk. 

IBOLYAVIRÁGOS TÚRÓ-
PUDING TOJÁSLIKÔRREL

Hozzávalók: 40 dkg tehén-
túró, 1,5 dl tejszín, 15 dkg por-
cukor, 4 zselatinlap, 2 csokor
ibolya szirmai, 1 narancs re-
szelt héja.

Elkészítés: A porcukorból
1 dl víz hozzáadásával sziru-
pot fôzünk, hozzáadjuk a zse-
latinlapokat, az ibolyaszir-
mokat, felforraljuk, és fel-
használásig félretesszük. A
túrót szitán áttörjük, a fel-
vert tejszínnel lazítjuk, majd
hozzáadjuk a lehûlt szirupot
és a reszelt narancshéjat.
Formába töltjük, és a hûtôbe
rakjuk. Tálaláskor a formát
melegvízbe mártjuk, és a pu-
dingot kiborítjuk. Tojáslikôrt
adunk hozzá, és kandírozott
virágszirmokkal díszíthetjük. 

RÓZSAPARFÉ CHERRYS

SZEDERREL

Hozzávalók: 5 dl habtej-
szín, 30 g rózsalekvár, 10 ve-
gyes színû rózsaszirom, 5–6 fo-
dormentalevél, 40 g virágméz,
0, 5 dl édes cherry, 60 g szeder.

Elkészítés: A méz felét fel-
melegítjük, hozzáadjuk a vé-
kony csíkokra vágott virág-
szirmokat, mentaleveleket,
felforraljuk, majd hozzáke-
verjük a rózsalekvárt. A tûz-
helyrôl levéve felhasználá-
sig hûtjük. A tejszínt habbá

verjük, lazán hozzákeverjük
a mézes-rózsás parféalapot,
és alagútformába töltjük. Fel-
használásig mélyhûtôben tá-
roljuk. A méz másik felét egy
kis serpenyôben karamelli-
záljuk, édes sherryvel felönt-
jük, hozzáadjuk a szedret, és
sûrû mártássá fôzzük. A
hideg rózsaparfét a forró sze-
dermártással tálaljuk.

AKÁCVIRÁG TÉSZTA-
KÖNTÖSBEN

Hozzávalók: 16 fürt akác-
virág, 2 tojás, 2 evôkanál
cukor, 20 dkg liszt, 2,5 dl tej,
sütéshez olaj,  tálaláshoz:
porcukor.

Elkészítés: A tojásokat a
cukorral habosra keverjük.
Folyamatos keverés mellett
hozzáadjuk a lisztet meg a
tejet. Az akácvirágfürtöket a
sûrû masszába mártjuk, majd
bô, forró olajban mindkét ol-
dalát aranysárgára sütjük. Az
olajból kiemelve lecsepeg-
tetjük, és porcukorral meg-
hintve kínáljuk.

SZÉP ILONKA

BODZAFÁNKJA

Hozzávalók: 3 dl tej, 3 dkg
élesztô, 50 dkg finomliszt, 5
dkg vaj, 5 evôkanál cukor, 2
tojás sárgája, csipetnyi só, 8
tenyérnyi bodzavirág, sütés-
hez olaj.

Elkészítés:
Az élesztôt kevés

cukorral ízesített,
meglangyosított tej-

ben megfuttatjuk,
majd a liszthez adjuk.

A cukorral, a vajjal, a to-
jások sárgájával és csi-

petnyi sóval jól összedol-
gozzuk. A lecsipkedett virá-

gokat is beledagasztjuk,
majd letakarva a kétszeresé-
re kelesztjük. Lisztezett desz-
kán másfél centi vastagra

nyújtjuk, és egy közepes mé-
retû fánkszaggatóval kiszag-
gatjuk. Forró olajban mind-
két oldalát aranysárgára süt-
jük. Az olajból papírszalvétá-
ra szedve lecsepegtetjük és
azon melegében, esetleg por-
cukorral meghintve kínáljuk.

MÉZES RÓZSASZÖRP

Hozzávalók: 4 maréknyi
rózsaszirom, 1 citrom leve,
40 dkg méz. 

Elkészítés: A rózsaszirmo-
kat leöblítjük, a citromlével
meglocsolva egy órán át állni
hagyjuk. 

Felöntjük 8 dl vízzel, és
lassú tûzön 25–30 percig fôz-
zük. A tûzrôl levéve kissé
hûlni hagyjuk, majd szitán
áttörjük. Hozzáadjuk a
mézet és folyamatosan ke-
vergetve 15–20 percen át for-
raljuk. Azon forrón üvegek-
be töltjük és az üvegeket le-
zárva szárazgôzben hagyjuk
kihûlni. ��
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A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ MÁJUSI MÛSORA

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

KISSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)

BÉRLETES NAP VÁLTOZÁS! Felhívjuk kedves bérleteseink figyelmét, hogy több bérletünk előadásának napja változott!

Kisszínházi elôadásainkat 14 éves kor alatt nem ajánljuk!
Jegyek korlátozott számban 

a bérletes előadásokra 
is kaphatók!

Szereplők: 
VICZIÁN OTTÓ, CSONKA HAJNALKA,

BREGYÁN PÉTER, SÖVEGJÁRTÓ ÁRON,
HAFFNER ANIKÓ / TÉBI MÁRTA

Rendező: KONCZ GÁBOR
Mi lett Jimmy Porterből, az angol munkásosztály
hőséből, aki egy megmerevedett, végzetesen és vég-
legesen elöregedett társadalom szabályrendszeré-
ben vívta ki a maga harsány, ugyanakkor esendő
szélmalomharcát? Egy tehetséges és javíthatatla-
nul idealista fiatalember, aki képtelen elfogadni az
őt körülvevő környezet sivárságát, tunyaságát, meg-
alkuvását.

John Osborne

DÜHÖNGÃ IFJÚSÁG
Színmű 2 felvonásban

8. csütörtök 19.30 Dühöngő ifjúság Csatkai
11. vasárnap 19.30 Dühöngő ifjúság Jászai
14. szerda 19.30 Dühöngő ifjúság Palotay 
15. csütörtök 19.30 Dühöngő ifjúság Jávor 
16. péntek   19.30 Szomorú vasárnap Széchenyi
17. szombat 19.30 Dühöngő ifjúság Lackner
18. vasárnap 19.30 Szomorú vasárnap Madách 
22. csütörtök 19.30 Dühöngő ifjúság Löszl 
23. péntek 19.30 Szomorú vasárnap Déryné
24. szombat 15.00 Dühöngő ifjúság Jakab 
24. szombat 19.30 Dühöngő ifjúság Blaha 
29. csütörtök  19.30 Dühöngő ifjúság Rajz 
30. péntek 19.30 Dühöngő ifjúság Széchenyi 
Június
6. péntek 19.30 Dühöngő ifjúság Déryné 

2. péntek 19.00 Légy jó mindhalálig Bérletszünetes
3. szombat 19.00 Légy jó mindhalálig Bérletszünetes 
4. vasárnap 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Madách
5. hétfő 18.00 Vitéz lélek Handler
6. kedd 18.00 Vitéz lélek Ifjúsági  „B”
8. csütörtök 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Medgyaszay

11. vasárnap 11.00 Bors néni Bérletszünetes
15. csütörtök 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Rajz
16. péntek 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Déryné
17. szombat 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Blaha 
18. vasárnap 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Csatkai 
22. csütörtök 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Jávor
23. péntek 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Széchenyi
24. szombat 19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Lackner
30. péntek    19.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül Bérletszünetes
31. szombat 16.00 Bors néni Bérletszünetes
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4. vasárnap 18.00

3B-KONCERTEK/3.
Beethoven, Brahms, Bizet
Rázó Emőke, Csabai László (zongora) 
és Darázs Renáta (szoprán) 

6. kedd 17.30

A ZENEISKOLA ZENEKARI KÍSÉRETES 
HANGVERSENYE

Közreműködik a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Dárdai Árpád

9. péntek 19.00

DUMASZÍNHÁZ
Benk Dénes,
Beliczai Balázs,
Szupkay Viktor

18. vasárnap 17.00

SOPRON VÁROS FÚVÓSZENEKARÁNAK 
TAVASZI HANGVERSENYE

Vezényel: Ferenczi Balázs

25. vasárnap 17.00

V. SOPRONI 
RITMUSFESZTIVÁL
• HOFFER DOBISKOLA: 

TRIBUTE TO GENESIS
• LICCA PERCUSSIVA ÜTŐEGYÜTTES 

(Bajorország)
• STROKES ÜTŐSÖK

KIÁLLÍTÁS:
május 8–28., naponta 10–18-ig

MÁLTAI IMPRESSZIÓK 
Boda Magdolna üvegfestő

művész és Kugelbauer Ida és
Pajor Gábor fotóművészek

kiállítása

Támogatónk: Médiapartnereink:

LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

5. hétfŒ

MADARAK ÉS FÁK NAPJA   
10–18: Madárkiállítás 
10–17: Növény- és palántavásár
16.00: Rajzpályázat eredményhirdetése és

kiállítás megnyitó
17.00: Molnár V. József: Madarak és fák

szimbolikája

10. szombat 19.00–02.00

PRAKKER BÁL BAKONYI LEVENTE GYÓGYULÁSÁÉRT
Jegyek a bál előtt 1.500 Ft-os áron vásárolhatók.

16. péntek 19.00 

A CSÍK ZENEKAR 
LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE

„Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen…”
A koncert után táncház

17. szombat 19.00 

TÁNCHÁZ
Házigazda: Fajkusz Attila és zenekara

18. vasárnap 17.00 

JÓTÉKONYSÁGI TÁNCGÁLA SCHÖBERL ZSÓFI GYÓGYULÁSÁÉRT

24. szombat 10.00–17.00

GYERMEKNAP
A GYIK JÁTSZÓTERÉN.
Fejlesztő, konstrukciós és szerep-
játékok, ügyességi és sportversenyek,
nagyméretű játékok, társas, táblás,
logikai feladatok, kézműves sarok,
arcfestés, biliárd, golf.
A részvétel díjtalan!

ARANYALMA sorozat:
Információ és jelentkezés: Farkas Anikó 511-208

15. csütörtök 18.00

Born Gergely geobiológus: A mesék szakrális földrajza

26. hétfŒ 13.00

Berecz András mesemondó: Mátyás szekerén

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

FESTŐTEREM (Petőfi tér 8.)
A Pro Kultúra Sopron Kht. és a Stettin Hungária Kft. bemutatja:
DALÍ SOPRONBAN 
2008. május 11. – július 6. 
A kiállításon Salvador Dalí 27 db fametszete szerepel: az „Alice Csodaország-
ban”, valamint Dante „Isteni színjáték”-ának illusztrációit láthatja a közönség.
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Három napja tart a dínom-
dánom Balázs vidéki kisbir-
tokos kúriáján. Mikor a ven-
dégek már hazamentek, Ba-
lázs folytatni akarja a mula-
tozást. Felesége, Pólika ha-
ragjában vénkisasszony né-
nikéihez menekül. A fiatal
férj muzsikaszóval, ravasz
csellel édesgeti vissza magá-
hoz Pólikát… – röviden így
lehetne összefoglalni a Petô-
fi Színház áprilisi premiere-
lôadását, teszem hozzá az
egyiket, hisz ebben a hónap-
ban három bemutatót is tar-
tott a társulat. 

– A közönség nagyon szere-
ti ezt a darabot, szûnni nem
akaró taps köszönti a színésze-
ket, ön hogy van ezzel, milyen
érzéseket kelt önben ez a múlt
századi Móricz-színmû? – kér-
dezem Makay Sándort, a da-
rabbéli Lajos bácsit.

– Nekem ez egy ked-
ves, személyes emlék,

u g y a n i s

éppen
ötven éve va-
gyok a pályán,
és amikor fél
évszázaddal

ezelôtt a Kaposvári Csiky
Gergely Színházhoz kerültem

ez a darab volt mûso-
ron. Játszani nem
játszottam benne,
de elámulva ültem

estérôl estére a né-
zôtér elsô sorá-

ban és szívtam
m a g a m b a a  

színház mámoros illatát. Tör-
ténéseivel, dialógjaival ez a
színdarab egy olyan világot
varázsol elénk, ami már tör-
ténelem, méghozzá magyar
történelem, az a bizonyos
dzsentrivilág, melyhez ilyen-
olyan érzel-
mekkel kö-
tôdünk. Ma
már sok-
kal dur-
vább,

gorombább világot élünk, és
talán színésznek, nézônek
egyaránt jó egy olyan darab,
melyben nem ölnek meg sen-
kit, nem folyik vér, a színpa-
don emberi érzések szület-
nek. Ha egy-egy ilyen darab
a nézôket csak egy pillanatra
is arra ösztönzi, hogy embe-
rek, hagyjunk föl azzal a ször-
nyûséggel, amit a mostani
élet lüktetése diktál, próbál-
junk meg egymásra jobban
odafigyelni – akkor ennek a
Móricz-színmûnek már nyert
ügye van…

Bor József rendezô: a gö-
rög klasszikus tragédiák is a
matriarchátus és patriarchá-
tus harcáról szólnak, ez a
darab tulajdonképpen ennek
a paródiája. A két erôs egyé-
niség, Pólika (Vásári Mónika)
és Balázs (Nemcsák Károly)
ütközése adja meg mindeh-
hez a keretet, miközben egy
házasság történetét is láthat-
juk – remek színészi alakítá-
sok lehetôségével.

Pluzsik Tamás

A múltaknak levendulás
illatja vagyon

Móricz Zsigmond Nem
élhetek muzsikaszó nélkül
címû darabját mutatta be

április 5-én a Soproni
Petôfi Színház.

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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,,Magyar Mónika és Szôcs
Géza már korábbi megmutat-
kozásuk alkalmával is azzal
kápráztatták el a közönséget,
hogy nemcsak a kép belsô
egységében, hanem a közön-
ség elé vitt látvány egészének
megszervezésében is teljes
elképzeléssel bírnak. Intimi-
tás és monumentalitás síkon
és térben. Kívül és belül is
összeáll az a szabad és tágas
rend, amely úgy feszíti szét
az eddig ismert képalkotási
kereteket, hogy a hagyomá-
nyok ismeretében tûz ki új tá-
jékozódási pontokat, hagy
maga mögött jeleket, teremt
soha nem látott jelrendszert.
Falukon, falaikon mi is föl-
lelhetjük a csakis nekünk
szóló üzenetet” – fogalmazott
a megnyitón Antall István. A
tárlat a Petôfi tér 8. szám alatt
május 4-ig, naponta 10 és 18
óra között látogatható.   B. T. É.

A Széchenyi István Városi
Könyvtárban májusban

Hipságh Gyöngyi fotográfus
képeit láthatja a közönség. 

A soproni születésû Hip-
ságh Gyöngyi 2002 óta a Sop-
roni Fotóklub tagja, képei

arról tanúskodnak, hogy sze-
reti a természetet, a különös
formákat, az érdekes embe-
reket. ,,Ellesett pillanatai-
ban”  jó fotográfusi érzékkel
örökíti meg az idônek azt a
legkisebb rögzíthetô frag-
mentumát, amely a legalkal-

masabb az adott pillanathoz,
szituációhoz köthetô érzel-
mek, érzékek, gondolatok,
üzenetek visszaadására, úgy,
hogy közben képei nem nél-
külözik a humort, a tréfát;
portréi pedig remek jellem-
ábrázolások is egyben. ��

Ellesett pillanatok a könyvtárban

A fa örök
szépség

Zsúfolásig megtelt az
Erdészeti Múzeum díszterme

a Soproni Múzeum régészé-
nek, Gömöri Jánosnak a

szerkesztésében, a Soproni
Tudós Társaság gondozásá-
ban megjelent Az erdô és a

fa régészete és néprajza
címû könyv bemutatójára.

Gömöri János összenôtt a
város életével, mégpedig
azért, mert olyan dologgal, a
múlttal foglalkozik, ami szá-
munkra általában nem lát-
ható, vagy ha igen, akkor az
éppen az ô jóvoltából válik
nemcsak láthatóvá, hanem
érthetôvé is, ezzel gazdagít-
va városunkat és a tudomá-
nyos életet – köszöntötte a
szerzôt dr. Fodor Tamás pol-
gármester.

A köszöntôk után András-
falvy Bertalan elôadását hall-
gathatták meg az érdeklôdôk,
az erdôrôl, a fáról, mezôrôl
és rétrôl, mindezt történelmi
visszatekintésben, lenyûgözô
stílusban – sok tanulsággal.

Magáról a könyvrôl pedig
álljanak itt Bartha Dénes pro-
fesszor szavai: „A fa örök
szépség vallja Lev Tolsztoj, s
e kijelentésében aligha téve-
dett. Denaturálódó világunk-
ban mind az élôfa, mind a fa-
anyag kapocs a térben és az
idôben egyaránt, mûvi kör-
nyezetünket köti össze a ter-
mészeti környezettel, a rég-
múltat a mával”. (pluzsik)

Magyar Mónika és Szôcs
Géza autonóm mûvészi

egyéniségekként,  de idôben
és térben mindig együtt –

társként és alkotótársként
egyaránt – közös utat

járnak. A két grafikusmû-
vész 1999 és 2008 közötti

idôszakban született alkotá-
sainak Családi üzenôfal 

címû tárlata látható a
Festôteremben.

Grafikusmûvészek
üzenôfala a Festôteremben

ANDRÁSFALVY BERTALAN

FOTÓ: TÓTH ÉVA
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A bánfalvi templomot többféleképpen emlege-
tik a soproniak: hegyi templom, karmeliták

temploma, pálos templom. A Mennyek
Királynôje tiszteletére szentelt templom

bélyegzôjén pedig ez szerepel: Sopron-
Kertvárosi templom – mindössze ez nem

ment át a köztudatba…

Látogatója az év minden szakában szép számmal akad, úgy-
mond híre van a templomnak, a közelmúltban éppen bulvár-
lapok hasábjain is szerepelt. Mindezt köszönheti Básthy Zol-
tán 1950-ben megfestett seccójának, melyen a legyôzött sátán
arca hajszálra az akkor még rettegett Joszif Visszárionovics
Sztálin generalisszimusz vonásait viseli. A képnek akkor is
üzenete volt, mely mondhatni örök érvényû: a gonosz nem gyô-
zedelmeskedhet. Óriási bátorság kellett ehhez, hisz ennél ki-

sebb dologért, egy-egy gúnyversért is
Recsk vagy kötél járt akkoriban.

Érdekes a templom többi,
talán kevésbé híres falképe is,
melyen felismerhetjük XII.
Piusz pápát, Mindszenty bíbo-
rost, aki ebben az idôben éppen

valamelyik ÁVH börtönben síny-
lôdött és báró Apor Vilmos vérta-

nú püspököt is, akirôl még beszélni
sem volt szabad, hisz tudvalévôleg egy

szovjet katona ölte meg. Nagy István akkori plé-
bános mellett több bánfalvi lakos is szerepel a képen, a
hívôk közül többen felismerik apjukat, nagyapjukat.

Említést érdemel még a karzat két falfestménye: Sárká-
nyölô Szent György, aki a rendôrök és a cserkészek patrónu-
sa, valamint ifjú Storno Ferenc Szentháromság-ábrázolása,
mely egykoron, még a karmelita nôvérek idôszakában a szen-
tély falazatán volt, Szakál Ernô gondos munkájának köszön-
hetôen onnan lett a karzatra áthelyezve.

Érdemes megmászni a 88 barokk lépcsôfokot – a gyönyö-
rû panorámáról már nem is beszélve… Kép és szöveg: Pluzsik Tamás

Budapest belvárosának
szívében, a Károlyi Mihály

utcában lévô Ybl-palotában
tartott sajtótájékoztatót a
Pro Kultúra Kht., melyen a

cégvezetés mellett részt
vett dr. Fodor Tamás 

polgármester is. 
A cél elsôsorban az volt,

hogy a Soproni Ünnepi Hetek
és a Liszt Fesztivál rendezvé-
nyei országos nyilvánosságot
kapjanak.

– Nem tisztem Sopron tör-
ténelmét és sajátos miliôjét
részletesen bemutatni, de rö-
viden annyit hadd mondjak
el, hogy a különlegesnek
mondott soproniság a hagyo-

mánytiszteletben és az újra
való nyitottságban gyökere-
zik – szólt az országos sajtó
szép számban megjelent kép-
viselôihez Sopron polgár-
mestere.

Kellemes ajándék és
egyúttal meglepetés is volt
mindenki számára Bogányi
Gergely Kossuth- és Liszt-
díjas zongoramûvész jelenlé-
te, aki beszélt Liszt elvitatha-
tatlan nagyságáról és szere-
pérôl a magyar zenetörténet-
ben. Bogányi Gergely egyéb-
ként elmaradhatatlan és im-
máron nélkülözhetetlen, szer-
ves része a nyári Liszt Feszti-
váloknak, melynek nyitóhang-
versenyét július 18-án idén is
ô adja. (pluzsik)

Jó hozzánk eljönni!

A bánfalvi templom titkai

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Amikor Sopronra azt mond-
ják, kultúrváros, akkor

annak több összetevôje van. 
A színház, a fesztiválok, az

ünnepi hetek – mindehhez
azonban a pénz mellett kell

még valami, pontosabban
valaki, akit mindenki csak

úgy ismer: a Böbe. 

– Hivatalosan természete-
sen Horváth Zoltánné vagyok,
mivel így ismertek meg a
szakmában, válásunk után
nem tartottam célszerûnek a
névváltoztatást, ezen túlme-
nôen pedig mindenki úgyis
Böbének hív. Már nagyma-
mám és keresztanyám is Er-
zsébet volt, úgyhogy születé-
semkor fel sem merült, hogy
egyáltalán más nevet is kap-
hatnék. Ezzel együtt lettem
Böbike, majd késôbb szinte
mindenkinek Böbe.

Édesanyám zeneimádó,
ezen belül is az opera elköte-
lezettje, édesapám pedig a
soproni labdarúgás emblema-
tikus szereplôje volt, hisz
elôbb a Textilben focizott,
majd annak az SVSE-nek lett
az edzôje, melyben olyan
nevek futballoztak, mint a Pri-
nyô, Göndöcs Tibi, Mersits,
Babos és még sorolhatnám.

Általános iskolába a Fe-
renczybe jártam, méghozzá
egy fantasztikus osztályba.
Nyolc évig szinte ugyanaz a
társaság volt együtt, Várkúti
János csodálatos osztályfô-
nökkel – ezek az évek mind a
mai napig meghatározóak
számomra. Egy darabig rend-
szeresen találkoztunk is,
éppen mostanság fontolgat-
juk, hogy újra össze kellene
jönnünk, feleleveníteni azok-
nak a „trombitásfrédis” klub-
délutánoknak a hangulatát.

A József Attila Gimnázi-
umban érettségiztem, ugyan-
is édesanyámnak volt egy ba-
rátnôje, aki a háború után
Franciaországból került visz-
sza és a nyelvet gyakorlandó
hetente egyszer vele kellett
társalognom, franciát pedig
csak ott tanítottak, méghozzá
olyan egyéniségek, mint
Höfle Jóska bácsi, vagy a ma-

napság leginkább mûgyûjtô-
ként ismert Horváth István
tanár úr.

A fôiskola elvégzése után
olyan munkakörbe kerültem,
amit mindenkinek csak kí-
vánhatok, a mai napig imá-
dom a munkámat, mondha-
tom, ez a hobbim is. Az el-
múlt évtizedek során megis-
merhettem olyan mûvésze-
ket, akikre akkor is büszke
lennék, ha mindössze csak
egy autogramom lenne tôlük.
Elsô helyen kell említenem
Cziffra Györgyöt, feleségével
együtt velük kimondottan ba-
ráti kapcsolatba kerültem.
Amikor az akkor már évtize-

dek óta Franciaországban
élô világhírû mûvész a város-
nak ajándékozta Yamaha
zongoráját, azt mondta: tudja
Erzsébet – mert ô azért nem
Böbének hívott –, én akkor
vagyok igazán nyugodt, ha ez
a zongora mindig ott van,
ahol ön.

Másik nagy büszkeségem,
hogy az egyik tavaszi feszti-
válra sikerült Sopronba hoz-
nom minden idôk egyik legsi-
keresebb spirituálé együtte-
sét, a Golden Gate Quartetet.
Amikor aztán Végh Sándorral
a Salzburgi Kamarazenekart
is vendégül láthattuk Sopron-
ban, akkor azt mondtam,
most már nyugodtan nyugdíj-
ba mehetek. Ez persze nem
igaz, mert ugyan Pavarotti
már sajnos nem jöhet Sop-
ronba, bár anno erre is volt
esély, de Placido Domingo
még igen… Lejegyezte: Pluzsik Tamás

„Ismeretlen ismerôs” – Horváth Zoltánné

Horváth Zoltánné 
sz. Molnár Erzsébet (53)

– A Szombathelyi Tanárképzô
Fôiskola népmûvelés–ének-
zene szakán diplomázott
– a Pro Kultúra Sopron Kht.
mûvészeti igazgatója
– fia jelenleg Izlandon él.

Cziffra György zongorája 
biztonságban van
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Útjavítás, a börtön keríté-
sének helyrehozatala, a Kis-
marton-Sopron kerékpárút
összekötése, vízelvezetô ár-
kok építése, az üdülô készü-
lô felújítási terve, és olyan
fejlesztések terveztetése,
amelyek a településrész
adottságait kihasználva te-
szik azt a szabadidôs- és
sporttevékenységek helyszí-
névé – eredmények, amelye-
ket a Sopronkôhida-Tóma-
lom-Jánostelep Települési
Önkormányzat ért el az utób-
bi évben. Dr. Simon István, a
részönkormányzat elnöke a
felsoroltak mellett a Sopron-
Fertôrákos kerékpárút rend-
betételét is megemlítette, to-
vábbá, hogy a település útja-
it, járdáit is folyamatosan ja-
vítják, és közösségi progra-
mokat is folyamatosan szer-
veznek a környék lakóinak:
gyermeknapot, utcabált. A
kôhidaiak, a Tómalom és a
Jánostelep környékén élôk
felelôsen gondolkoznak kör-
nyezetükrôl, és tenni is sze-
retnének saját lakókörnye-
zetük érdekében. Ezt bizo-
nyítja, egyrészt, hogy nagy
számmal voltak jelen a Sop-
ronkôhidán tartott lakossági
fórumon, másrészt, hogy igen
aktívan vettek részt a párbe-
szédben, amelyen részt vett
dr. Fodor Tamás polgármes-
ter is, akihez szintén kérdé-
seket és véleményeket intéz-
hettek az érdeklôdôk.

Nagy érdeklôdéssel kísér-
te  az Uszoda utcai lakossági
fórumot is. Dr. Simon István
bevezetôjében az elmúlt év
eredményeit sorolta föl, így
többek között: a Szt. Mihály
utcában, valamint a temetô

mellett fasort ültettek, a Szél-
malom utcában szabályozták
a parkolást, a Fövényverem
utcában bukkanóval csilla-
pították a forgalmat, a Virág-
völgyben az út aszfaltozása
elkészült és a járda tervei is
folyamatban vannak. Az
Uszoda utcában az építkezé-
si problémák miatt a közgyû-
lés változtatási tilalmat ren-
delt el és az itt lakók észrevé-
telei, bejelentéseire reagál-
va az átmenô forgalmat táb-

lákkal korlátozták. A beve-
zetô után természetesen le-
hetôség nyílt kérdések fölte-
vésére, hisz a lakossági fó-
rumnak ez a lényeg: meghall-
gatni, orvosolni az ott élôk
felvetéseit. A lényeg az al-
polgármester zárszavában
összegzôdött: optimizmust,
bizalmat és együtt mindent
megoldunk!

Lakossági fórumot tartott
az alpolgármester az inkubá-
torházban is. – Mikor lesz

kész a Feketevárosi utca? –
kérdezték az építôközösség
jelen lévô tagjai az önkor-
mányzattól. Kerekes Attila
városi fômérnök részletes vá-
laszában kitért a kivitelezés
megkezdéséhez szükséges
engedélyekre és azok beszer-
zésének szükségességére. A
város – a munkálatok felgyor-
sítása érdekében – vállalta,
hogy elkészíttet egy költség-
vetést, ami után elindulhat a
közbeszerzési eljárás. Ko-
mornoki László, a Sopron
Holding Zrt. vezérigazgatója
kiemelte, hogy az építôközös-
ségnek célszerû olyan terve-
zôt megbízni a munkával, aki
valamennyi engedély beszer-
zését vállalja. A hatósági ügy-
intézések kapcsán Simon Ist-
ván határozottan kijelentet-
te, hogy nem „pihennek” az
ügyek az asztalon, az enge-
dély kiadásának hiánya min-
den esetben indokolt. Fel-
ajánlotta ugyanakkor segít-
ségét, hogy ha „nem mennek
elôre az ügyek”, akkor keres-
sék meg a hivatalt és tájékoz-
tatást adnak a jelenlegi hely-
zetrôl és a késlekedés oká-
ról.  Több más mellett felme-
rült a fekvôrendôr kihelye-
zésének kérdése is a baleset-
megelôzés érdekében. Lakos-
sági kérdésre az alpolgár-
mester megerôsítette, hogy
az elkerülô út – Rákosi út ke-
resztezôdésében lámpás cso-
mópont épül a közeljövôben,
melyre egy nyertes pályázat
ad lehetôséget. Dr. Simon Ist-
ván ennek kapcsán megerôsí-
tette a városvezetés azon
szándékát, hogy az Esernyôs
háznál körforgalmat szeret-
nének kialakítani. ��

Párbeszéd
a választókkal 

Három lakossági fórumot is tartott áprilisban 
dr. Simon István alpolgármester a választókörzetében. 

Az Uszoda utca környékén, a Jánostelepen és az inkubátor-
ház közelében élôk személyesen mondhatták el 

gondjaikat képviselôjüknek. 
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mit tart a hónap legfontosabb eseményének?

Az embereket vagyonoso-
dási vizsgálattal, a szürete-
lô rokonokat munkaügyi bír-
sággal fenyegetô kormány
újabb, a demokráciában tör-
vénytelen, alantas szándé-
kú, indokolhatatlan és elfo-
gadhatatlan elképzeléseket
valósított meg titokban. Mi-
után a támogatottságuk el-
párolgott, a koalíció szét-

esett, a pozíciókhoz görcsö-
sen ragaszkodó, elôrehozott
választásoktól rettegô szo-
cialisták titkos kormányha-
tározattal rendelték el az
önkormányzatok megfigye-
lését titkosszolgálati eszkö-
zökkel. A határozat olyan
titkos volt, hogy még a mi-
niszterek sem látták. A mód-
szer többszörösen alkot-

mánysértô és azt jelzi, hogy
a hataloméhes politikusok
nem válogatnak a módsze-
rekben. Ez a megfigyelési
ügy látszólag csak politiku-
sokat érint, de nem tudhat-
juk, hogy az egyszerû polgá-
rokat, vajon milyen mérték-
ben és kik figyelik meg, hisz
manapság már mindenkinek
van mobiltelefonja, bank-
kártyája, melyek kiválóan
alkalmasak többek közt tit-
kos adatgyûjtésre. ��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Régiópolitikai kérdések, a határon átnyúló
együttmûködések, területfejlesztés és az eddigi
uniós tapasztalatok megvitatása is a témái között
szerepeltek annak a tanácskozásnak, amelyen töb-
bek között Firtl Mátyás képviselte a régiót Maros-
vásárhelyen. A Maros Megyei Önkormányzattal
együttmûködô települések, régiók és megyék Euro
County Twinning elnevezésû konferenciáján Firtl
Mátyás az EU-csatlakozásnak a régióra gyakorolt ha-
tásairól tartott elôadást, amelyben Sopronra is fel-
hívta a nemzetközi résztvevôk figyelmét. A nagy
sajtóérdeklôdés mellett zajló tanácskozás résztve-
vôi meglátogatták  Szászkézd, Fehéregyháza és Se-
gesvár önkormányzatait, ahol részletes tájékozta-
tást kaptak a helyiek településfejlesztési tervei-
rôl és elért eredményeirôl. Az erdélyi körútján
tartózkodó Szili Katalin házelnök marosvásárhelyi
programja során közös, a Maros megyei vendéglá-
tók társaságában, a helyi Kultúrpalotában zajló
találkozóra is sor került. ��

Határon átnyúló együttmıködés

Semmiképpen sem hagy-
hattam szó nélkül a parla-
mentben a soproniak jogos

sérelmét,  hogy a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejleszté-
si Tanács döntése hátrányos
helyzetbe hozta Sopront,
azzal, hogy a belváros reha-
bilitációjára szükséges és
kért összeghez képest 300
millió forinttal kevesebbet
javasolt. 

Az érintett öt megyei jogú
város projektjének veszé-
lyeztetése nélkül is eloszt-
ható lett volna az összeg. A
döntés elfogadhatatlan és

felháborító, mert Sopronnak
a szükséges forráshoz képest
jelentôsen kevesebbet java-
solt, pedig a Budai Vár után
a legtöbb mûemlékkel ren-
delkezô városnak létfontos-
ságú az  idegenforgalom. 

A pénzjuttatás szándéka
mögé bújva az érintett ön-
kormányzatok egymás ellen
való hangolásának látszatát
is ,,sikerre vitte” a döntés,
amelyet lehet magyarázni,
de a kevesebb, az kevesebb.
A soproniak nevében arra
kértem a kormányt, hogy
döntési jogával élve, a ren-

delkezésre álló összeg újra-
elosztását Sopron számára
is kedvezôen tegye meg, mert
megteheti. 

Ez kevesebb annál a 450
milliónál, amellyel például
a miniszterelnök protokoll-
keretét növelték, és mi sop-
roniak a pénzt nem egy
ember imidzsére költjük
hanem egy városra, abban a
meggyôzôdésben, hogy a
régió és az ország is profitál
abból, hogy a Magyarország-
ra érkezôket, az ország nyu-
gati kapujában milyen vá-
roskép fogadja. ��

Firtl Mátyás (KDNP)
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Tizenhetedszer rendezik
meg május 25-én a Vas-Villa

családi kerékpártúráját. 
A bevétel egy részét az

Erzsébet-kórház gyermek-
osztálya, másik részét 

egy sérült fiatal javára
ajánlják fel. 

Május utolsó vasárnapján
immár tizenhetedszer szer-
vezik meg a „Vas-Villá's” ke-
rékpártúrát. Borossay György

fôszervezô az iskola nevében
a kórház gyermekosztályának
szeretné felajánlani a nevezé-
si díjakból származó bevétel
egy részét. Tavaly az 1250 in-
duló nevezési díjából kétszáz-
ezer forintot kapott a gyer-
mekosztály, és egy százezer
forintos tandembiciklivel tá-
mogattak egy vak fiút. Az idei
túra célja a gyermekosztály
támogatottságának növelése,
és egy autista fiúnak egy spe-
ciális tandemkerékpár aján-
dékozása.

– A családi kerékpártúra
nem jöhetne létre a nagyon
sok önzetlen adakozó támo-
gatása nélkül, akik összessé-
gében 1,7 millió forint érték-
ben ajánlanak fel ajándéko-
kat, többek között tizenhét bi-
ciklit – mondta el Borossay
György, aki azt is hozzátette,
a felajánlott kerékpárok
száma mindig megegyezik a
családi kerékpártúra sorszá-
mával. 

A túra szintideje 2,5 óra, a
rendezvényt a mentôk, a mû-

szaki mentôk és a rendôrök
biztosítják. Frissítôállomá-
sok és hitelesítô helyek ezút-
tal Fertôrákoson a Puskás
Sörkertnél, Balfon a Wenin-
ger Pincészetnél és a Fricik-
li Kerékpárüzletnél lesznek.
A kerékpártúrára nagyon sok
családot és egyéni indulót, ki-
csiket és nagyokat, idôsebbe-
ket és fiatalabbakat egyaránt
várnak egy közös délelôtti bi-
ciklizésre. Az indulók között
több mint 250 ajándékot sor-
sol ki az iskola. ��

Újra Vas-Villá’s kerékpártúra

– Bizonyosan sokan emlé-
keznek még arra az ügyre,
amely méltán korbácsolta fel
az állatvédôk haragját és
végül bírósági döntés is szü-
letett. Az ebtenyésztô telep-
helyén olyan áldatlan körül-
mények között tartotta kutyá-
it, hogy az állatokat el kellett
kobozni tôle és ôt magát állat-
kínzásért el is ítélték. Ehhez
hasonló jogsértés azóta sem

történt. Tavaly például kilenc
esetben az eboltás elmulasz-
tása miatt indult szabálysér-
tési eljárás, három alkalom-
mal pedig kutyaharapás
miatt indítottunk szabálysér-
tési eljárást – mondja dr.
Dobos József, Sopron jegyzôje.

– Az 1998-as törvény széles
körben kiterjesztette az álla-
tok védelmét. Nem csupán a
háziállatok, hanem például

a vadászatra, kutatási-kísérle-
ti célra tartott, vagy a rendvé-
delmi szervek által alkalma-
zott állatok kíméletérôl is
gondoskodik – folytatta a jegy-
zô. – Ezen túl meghatározza az
állatok tartásának szabályait
is. Abban az esetben pedig,
ha ez ellen vét valaki, külön
rendelet szabályozza, hogy
mire kötelezhetô, korlátozha-
tó az állattartó, de akár meg
is tiltható a tevékenysége.
Ami a helyi szabályozást ille-
ti, az elsôsorban azt írja elô,
hogy Sopron területén milyen
feltételek mellett lehet álla-
tokat és haszonállatokat tar-
tani. Például tömblakások-
ban minden esetben enge-
délyt kell kérni a kutyatar-

táshoz az alul, felül és oldalt
lakó szomszédoktól egyaránt.
Helyi szabályozás vonatkozik
a tömegközlekedés, a közössé-
gi terek használatára is. Azt is
elrendeli az önkormányzat,
hogy például a családi házak
kertjeiben tartott állatokat
biztonságos kerítéssel kell el-
különíteni a közterületektôl.

K. Z.

Az állatvédelem jogszabályi keretei hazánkban európai
színvonalúak. 1998 óta törvény rendelkezik az állatok

védelmérôl és kíméletérôl, rendelet szabályozza a tartás
körülményeit az önkormányzatok területén is. Négy év óta

pedig bûncselekménynek számít az állatkínzás. Ennek el-
lenére sok esetben titokban maradhat egy-egy kirívó eset.

Az élet tisztelete

Az állatvédô törvények szigorúak. Így nem csupán az büntethetô, aki kínoz egy élôlényt, hanem az
is, aki elhagyja, vagy kiteszi a háziasított emlôsállatot. Ezért a vétségért akár két évig terjedô szabad-
ságvesztésre ítélhetô, vagy közérdekû munkára és pénzbüntetés megfizetésére is kötelezhetô. Ennek
ellenére még mindig gyakran elôfordul, hogy a megunt kedvenceket elhagyják az utak mentén, vagy
ott felejtik valahol kikötve… Annyi bizonyos a kedvezô változásokért magunknak is tennünk kell.
Az állati élet tisztelete, csak a saját magunk és embertársaink nagyobb megbecsülésével és értéke-
lésével párhuzamosan növekedhet.

Gyepmester

Ha valaki gazdátlan állatot
talál, értesítse a gyepmesteri
telepet, ahol új otthont keres-
nek neki. Nagy Dénes: 30/95-
95-024.

KÉT ÉVRE IS BÜNTETHETÔ AZ, AKI ELHAGYJA KEDVENCÉT

Szigorú törvények az állatokért
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Az önkormányzat partnere a
vállalkozóknak, ezért velük

együtt azt keresi,  hogyan
tudna javítani a soproni

vállalkozások mûködô-
képességén.

A városnak és vállalkozó-
inak közösen kell megtalálni-
uk azt az utat, amely a gazda-
ságnövekedéshez vezet, ez
mindannyiunk közös érdeke
– fogalmazták meg azon a vál-
lalkozói fórumon, amelyet
pótszékes telt házzal tartot-
tak a városháza dísztermé-
ben. Az aktív részvétellel
zajló párbeszédet mindkét
fél részérôl konstruktivitás, a
közös megoldáskeresés szán-
déka jellemezte.

Dr. Fodor Tamás polgár-
mester hangsúlyozta: a pár-
beszéddel a nehéz gazdasági
környezetben az önkormány-
zat a maga eszköztárával
igyekszik segíteni vállalkozó-
it, úgy, hogy egyidejûleg azo-
kat a globális folyamatokat is
kezelnie kell, amelyek alól a
gazdaság szereplôi nem tud-
ják magukat kivonni.

– A magas részvétel azt
mutatja, hogy értelmes célok
érdekében a soproniak meg-
mozdíthatók, olyan közössé-
get alkotnak, amely nem kö-
zömbös a maga sorsa iránt –

mondta dr. Simon István al-
polgármester, aki elismerte:
– A vállalkozók korunk hôsei,
mert vállalják az üzletben
rejlô rizikót, akár saját eg-
zisztenciájukat is kockáztat-
ják, megküzdenek a piaci
konkurenciával, a dolgozók-
kal, a hatóságokkal, a tisztes-
ségtelen versenytársakkal,
úgy, hogy tulajdonképpen az
ô munkájukra alapul az egész
gazdaság és az egész társa-
dalom mûködése, a foglalkoz-
tatottság alakulása, miköz-
ben rendkívül nehéz körül-
mények között, recesszió kö-
zepette kell teljesíteniük. Az
önkormányzat a maga lehetô-
ségeivel tud hozzájárulni
ahhoz, hogy a jog- és hatáskö-
re szerint az adódó nehézsé-
geket eltávolítsa, és betöltse
azt a katalizátorszerepet,
amellyel hozzájárulhat, se-
gítheti a jó ötleteket, azaz

szolgáltató önkormányzat tud
lenni, amely nem gördít aka-
dályt a vállalkozásoknak.

A jelenlévôk hozzászólá-
sai között az általános megál-
lapításokon túl konkrét javas-
latok is elhangzottak. Többek
között az úgynevezett. „medi-
terrán nyitva tartás” kérdé-
se, azaz hogy a helyi kiske-
reskedôk a vásárlók idejéhez
igazodva szervezzék meg nyit-
va  tartásukat, illetve hogy ezt
mintegy közös akcióként, ösz-
szefogva szervezzék meg.  A
parkolódíjakkal kapcsolat-
ban felvetôdött, hogy – szintén
egymással való összefogással
és önkormányzati segítséggel
– a törzsvásárlók számára
kedvezményt adhassanak. A
belvárosi kiskereskedôk mé-
diafelületet szeretnének, és
lehetôséget arra, hogy a ka-
mara tagjait a város gazdasá-
gi bizottságába döntési jog-
gal delegálhassák. 

A közbeszerzési pályáza-
tokon való részvétellel kap-
csolatban Havas András al-
polgármester leszögezte: a
már meglévô szerzôdéseket
tiszteletben kell tartani,
ugyanakkor a helyben köz-
pontosított közbeszerzés a
mennyiségi növekedés kap-
csán kedvezôbb árpozícióval
jelentôs megtakarítást ered-
ményezhet. B. Tóth Éva

Elônyben

A további témák között felve-
tôdött még a Várkerület egy-
irányúsítása, a marketingle-
hetôségek jobb kihasználása,
a pályázatokon való indulás
és a szükséges önrész kérdé-
se, a vasárnapi nyitva tartás, a
helyi adó helyben maradásá-
nak igénye. 

A városvezetés a maga ré-
szérôl az adócsökkentések, az
önkormányzati bérlemények
díjának és a parkolódíjak mér-
tékének változatlanul hagyá-
sa mellett egyéb segítséget is
kész adni vállalkozóinak –
mondta dr. Simon István. –
Amennyiben létezik az a vál-
lalkozói réteg, aki tevékenyen
részt vesz a körülmények for-
málásában, tud és akar
együttgondolkodni a pozitív
irányba történô elmozdulás
érdekében, úgy az önkor-
mányzat velük mindig is part-
ner lesz, és a fellendülés ér-
dekében tett vállalkozói kez-
deményezéseket, erôfeszíté-
seket támogatni fogja – ígér-
te az alpolgármester. 

– Ha már a magyar gaz-
daságpolitikában a patriotiz-
musnak még az írmagja sincs
jelen, legalább a helyi gazda-
ságpolitikában kell azt megte-
remteni, azaz elônyben kell
részesíteni a helyi vállalkozá-
sokat – mondta összefoglaló-
jában Horváth Vilmos, a Sop-
roni Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke.

A helyi vállalkozók 
sikere a város sikere is
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Keresztrejtvény

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

A megfejtéseket…
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A Soproni Jégkorong
Sportegyesület elnöke, Koós
Zoltán elmondta, úgy véli, a
remek eredmény az egész
magyar jégkorongsportra fel-
lendítô, jótékony hatással

lehet, várhatóan országszer-
te sok-sok kisgyerek szeret-
ne mondjuk olyan kapus
lenni, mint Szuper Levente,
olyan hátvéd, mint Szélig Vik-
tor, vagy pedig olyan csatár,

mint Palkovics Krisztián. Sop-
ronban az utánpótlás-vezetô
Ragats Pschaden Róbert ezzel
kapcsolatban kifejtette: a
soproni jégkorongozó-palán-
ták között többen is vannak,

akik kívülrôl fújják a váloga-
tott névsorát. A szakmáról
szólva elmondta: amióta van
jégpálya, azaz három éve, fo-
lyamatosan edzenek egy cso-
porttal, amelynek tagjai kez-
déskor 9–10 évesek voltak.
Máshol azonban 6–7 éves kor-
ban kezdenek jégkorongozni
a gyerekek, így nekik van le-
maradásuk a korosztály jég-
korongcsapataival szemben,
ám van egy pont ilyen kor-
osztályú társaság is Sopron-
ban, amely egy helyben ren-
dezett minitornán már mér-
kôzést is nyert. 

Az SJSE utánpótlás-veze-
tôje azt szeretné, abban re-
ménykedik, hogy szinte min-
den utánpótlás-generáció-
ban összejön majd egy 12–15
fôs társaság. Bízik benne: a
válogatott parádés játéka
Sopronban is érezteti majd
jótékony hatását, s jönnek
majd a gyerekek. 

Most, a „száraz” szezon-
ban görkorcsolyás edzések
lesznek Sopronban, s akik je-
lentkeznének, érdeklôdné-
nek, ôk az utánpótlás-vezetô-
nél, Ragats Pschaden Róbert-
nél tehetik ezt meg a ragats@
sopron.hu e-mail címen, vagy
a 06-20/9-321-924-es telefon-
számon. ��

AZ UTÁNPÓTLÁSRA IS HATHAT A FELNÔTTEK REMEK SIKERE 

Ütôs jégkorongsiker!

A Soproni Úszók Baráti Köre
Sportegyesület vendége-
ként érkezett Sopronba a

kanadai Winnipeg város
úszóegyesülete. 

A tizenhárom versenyzôt
és hat kísérôjüket a soproni

városházán Abdai Géza alpol-
gármester fogadta. Abdai
Géza a vendégeknek röviden
bemutatta a várost, majd vá-
laszolt a kanadaiak kérdése-
ire. A vendégeket a történe-
lem mellett az önkormány-
zatisággal összefüggô kérdé-
sek is érdekelték. ��

Kanadai sportolók
a városházán

Világra, de „minimum” Európára szóló sikert ért el hazánk jégkorong-válogatottja, amely a
közelmúltban Japánban kiharcolta a világ elitjében, az A-csoportos világbajnokságon való

részvételt. Jövôre, Svájcban már mondjuk a kanadaiak, az amerikaiak, az oroszok, a csehek,
a szlovákok, a svédek vagy a finnek ellen játszhatnak legjobbjaink. 

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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– Átlagosan nyolcvan cen-
timéter mély iszapot kotor-
tattunk ki a Fertô tó terüle-
tén kijelölt strandterületen,
közvetlenül a part mellett 
60 x 80 m-es, mintegy fél hek-
táros területen. A gyors iszap-
lerakódás megakadályozása
érdekében ezen területet
visszatöltöttük kaviccsal. Így
rendezettebb, kulturáltabb
körülmények között fürdôz-
hetnek vendégeink – mondja
elöljáróban Varga Tibor, a
fürdô üzemmérnökség veze-
tôje. 16,5 millió forintot köl-
töttek a Fertôre, ahol a
strand reggel 8-tól este 19-ig
lesz nyitva a szezonban.

Újdonság, hogy eltörölték a
szélsôséges, strandolásra al-
kalmatlan idôjárás esetén fi-
zetendô látogatójegyet. A
büfék is készülnek már a ven-
dégek fogadására, és friss ho-
mokkal várják a látogatókat
a stradfoci- és strandröplab-
dapályák is. A kölcsönzôk-
ben már ott sorakoznak a ví-
zibiciklik és az elektromos
jet-skik. 

A Tómalmon május elsejé-
re már el is készül az új, 
8 x 12 méteres gyermekme-
dence, mely kulturált, bizton-
ságos fürdôzést biztosít a
gyermekeknek. Felújították
a vizesblokkokat is, és ivóku-

takat telepítet-
tek. Új vízibicik-
liket, óriás na-
pernyôket és öl-
tözôfülkéket is vásároltak. A
Tómalomfürdô látványos
megújuláson ment keresztül,
s ez több mint 16 millió fo-
rintba került. Itt várhatóan
8–20 óráig lehet majd stran-
dolni. Tómalmi szezonnyitó
bulit tartanak május 2-án a
játszótér mellett. Délután
négy órakor ünnepélyes meg-
nyitó, majd a Sopron Városi
Fúvószenekar ad mûsort a
mazsorettekkel. A vendége-
ket büfé, zene és tánc várja.

A Lövér Fürdô május 17-

én nyit ki, amennyiben a
hatósági szemlén részt vevô
hatóságok szakemberei min-
dent rendben találnak a
strandon. A terület akadály-
mentesítésének folytatására
és a térburkolat további cse-
réjére 2,5 milliót költöttek, a
kültéri zuhanyozók felújítása
több mint ötmillió forintba
került. 

Az illemhelyek és a mos-
dók is teljesen megújultak,
ez további tízmillió forint
költséget jelentett. A fürdô
9-tôl este 20-ig lesz nyitva. ��

Kezdôdik a strandszezon!Kezdôdik a strandszezon!

Május elsején nyit a Tómalomfürdô és a Fertô tavi strand, ha
jó idô lesz, 17-én a Lövér Fürdô is fogad már vendégeket.
A fürdôhelyek megújulva várják a szezont, a legnagyobb

fejlesztést a Tómalmon hajtotta végre az üzemeltetô, 
a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. 

Május elsején nyit a Tómalomfürdô és a Fertô tavi strand, ha
jó idô lesz, 17-én a Lövér Fürdô is fogad már vendégeket. 
A fürdôhelyek megújulva várják a szezont, a legnagyobb

fejlesztést a Tómalmon hajtotta végre az üzemeltetô, 
a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. 

Árak a strandokon

A Fertôn 525 forint lesz a felnôtt belépôjegy, 360 a diák és
nyugdíjas és 210 a gyerek. Két órával zárás elôtt 320 forint a tel-
jes árú jegy. A parkolóban 430 forint a napijegy személyautók után,
220 forintot kell fizetni motorkerékpárért, az autóbuszok pedig
2.100 forintért parkolhatnak.  
A Tómalmon 470 forint a teljes árú napijegy, 300 a diák és nyug-
díjas, 150 a gyerekjegy. A csónakbérlés 430 forint fél órára, a ví-
zibicikli 580 forint harminc percre és 270 forint a junior vízi jop-
per bérleti díja ugyancsak fél órára. 
A Lövér Fürdôben 850 forint a napijegy, 500 a diák és nyug-
díjas, a 3-6 éves korosztály belépôjegye pedig 290 forintba kerül.
15 óra után ennél olcsóbban is be lehet menni: 550, 375, illetve
150 forintért. 

MÁJUS ELSÔ NAPJÁN NYITNAK A SOPRONI STRANDFÜRDÔK, ÍGY A TÓMALOM IS. DR.SIMON ISTVÁN
ALPOLGÁRMESTER, MÁGEL ÁGOST, A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE ÉS HEGEDÛS LÁSZLÓ, 

A VÍZMÛ IGAZGATÓJA  AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOKAT ELLENÔRIZTE A MEGSZÉPÜLT VÍZITELEPEN. 

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Május 1-je és 4-e között
Sopronban kerül megrende-

zésre a VOLT Fesztivál
országos fiú gyermek döntô

kosárlabdában. Nagyszabású
finálé lesz, nem kevesebb,

mint 16 csapat részvételével.

A sorozat nevébôl látható,
a magát az elmúlt évek során
nagyszabású rendezvénnyé

kinövô soproni VOLT Feszti-
vál – névadó támogatóként –
e sportrendezvény mögé,
mellé állt. E rendezény for-
májában tehát találkozik
sport és kultúra. Amint azt a
rendezô klub, a Soproni
Sportiskola elnöke, dr. Szeke-
res Csaba kifejtette, hosszabb
távú együttmûködés lehetô-
sége is felvetôdött a sportis-
kola és a VOLT Fesztivál kö-

zött, például oly módon, hogy
a sportiskolának az országot
járó különbözô korosztályos
csapatainak ifjú kosarasai
mezükön vinnék hírét a VOLT
Fesztiválnak. A többnapos
nyári kulturális rendezvény-
sorozat mellett maga a város,
azaz Sopron önkormányzata
is a gyermekdöntô támogatói
közé lépett. Abdai Géza alpol-
gármester kifejtette: a 12 éves

gyerekeket nyilván sok szülô
is elkíséri. Fontos lenne
mind a város megítélése,
mind pedig esetleg turiszti-
kai szempontból, hogy a gye-
rekek, a szülôk, valamint a
csapatokat elkísérô edzôk,
vezetôk egyaránt jó érzések-
kel távozzanak a városból.
Mondjuk úgy, hogy késôbb tu-
ristaként, kirándulni szíve-
sen visszatérjenek. ��

Egymásra talál sport és kultúra

E sorok írásának pillanatá-
ban a tizedik helyen áll a nôi

NB II-es labdarúgó-bajnok-
ságban az FC VÁTI Sopron

együttese. A Parrag Péter
irányította csapatnak a

bajnokság végén az elsô tíz
között kell végeznie ahhoz,

hogy jövôre is ebben az
osztályban szerepelhessen. A

csapat helyzetérôl Horváth
Antal, a szakosztály vezetôje

adott tájékoztatást.
A csapatra – s fôleg a veze-

tôségre – nem kis terhet ra-

kott az, hogy az „anyaegyesü-
let”, az FC Sopron gyakorlati-
lag megszûnt. „Elsôsorban
anyagilag jelent, jelentett pro-
lémát mindez, hiszen egyrészt
egy NB II-es csapatot, s annak
utánpótlás-együtteseit verse-
nyeztetni nem olcsó történet,
többek között rengeteget kell
utazni. Az FC Sopron pedig
költségvetésének egy részét a
mi versenyeztetésünkre for-
dította. Szerencsére támoga-
tóink továbbra is a csapat
mellett állnak. A szakosztály
egy régi, népszerû egyesület-
hez, a patinás, 108 éves SFAC-
hoz csatlakozik, s a következô

évadtól SFAC – VÁTI Sopron
néven szerepel.”

Az együttes továbbra is az
Anger-réti pályán edz, ám ta-
vasszal a felnôttcsapat a Ká-
posztás utcában, a városi sta-
dionban játssza hazai bajno-
ki mérkôzéseit. „Ennek jóté-
kony hatását a legutóbbi
hazai meccsünkön már érez-
tük. Jóval többen látogattak ki
a városi stadionba, mint a ko-
rábbi mérkôzéseinkre, s a
szurkolók segítsége is kellett
ahhoz, hogy bravúrgyôzelmet
arasson a csapat a bajnoki ta-
bella második helyén álló
Hegyvidék ellen.”

A soproni lányok egyéb-
ként fölöttébb szeszélyesek, a
második helyezett legyôzése
elôtt ugyanis a csoport utolsó
helyén álló nyíregyháziakkal
döntetlent játszottak. A szak-
osztály vezetôje reméli, a csa-
pat „belakja” majd új ottho-
nát, sikeres lesz a Káposztás
utcában, s megragad az osz-
tályban. A szakosztályvezetô
annyit még hozzátett: szeret-
nék tovább szélesíteni az ala-
pokat, tehát várják a futbal-
lozni vágyó lányokat, a legki-
sebbeket 6 éves kortól ked-
den és csütörtökön 15 órától
az Anger-réti pályán. ��

AZ ÚJ ÉVADBAN ÚJ NÉVEN SZEREPELNEK A LABDARÚGÓ LÁNYOK 

„Helyen” vannak a soproniak



32 �� Soproni KÖZÉLET

SOPRON REJTETT KINCSEI
A fotón megörökített részlet Sopronban található. Ha tudják, hol, írják meg nekünk!
Soproni Közélet, 9400 Sopron, Fô tér 1. „Sopron rejtett kincsei”. Elôzô számunk meg-
fejtése: stáció a Szent Mihály-templom kertjében, nyertese: Stuhl
Anna (Balfi u.). Nyereményét, az önkormányzat könyvajándékát átveheti a
Kisalföld Médiaközpontban (Frankenburg u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

LÁTTUK, ÉS NEM TETSZETT…
… de tényleg, ezt komolyan gondolta az is, aki tervezte, meg
az is, aki jóváhagyta? Városunk egyik elegáns terén adott egy
szép ház, faragott ablakdíszekkel, gyönyörû, zárt loggiával,
mígnem gondolt(ak) egyet valaki(k), ugyan építsük már be,
avagy rá tetôteret. Eddig – már mint a gondolattal – nincs is
semmi baj, de amikor a vonalak testet öltöttek… Ugye a zsa-
ketthez sem szoktunk sísapkát föltenni? – pedig praktikus…

(pluzsik)

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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