
51. Soproni
Ünnepi Hetek

2020

„Aranyos”
lányok

Cseresznyézzünk
egy tálból!

A zsenialitás
szilánkjai

Újra a csúcson!Újra a csúcson!

Sopron MJV Önkormányzatának lapja

Soproni KÖZÉLET
MEGJELENIK 25 000

INGYENES PÉLDÁNYBAN. 

2008. június
II. évfolyam 6. szám

k
ö

z
é
le

t
k

ö
z

é
le

t

Soproni

313199 1616

Bajnok az MKB Euroleasing! 2929

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS



2 �� Soproni KÖZÉLET

Ü
n

n
ep

re
 k

és
zü

lü
n

k
Ünnepre készülünk Éljetek boldogul!

Szezonnyitó

Soproni KözéletImpresszum

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának lapja

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

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

Ünnepre készül Sopron: alig egy hónap múlva
kezdetét veszi az 51. Soproni Ünnepi Hetek.
Ilyenkor nem csak a város, de egy kicsit a szí-
vünk is ünneplôbe öltözik. Eszembe jutnak a
kedves emlékek, a páratlan találkozások, mû-
vészekkel, barátokkal, mûfajokkal, kedvenc
színhelyekkel. A színes megnyitóünnepségek,
az elsô hétvége Fô téri forgataga még ennyi év
után is izgalommal tölt el. A Fertôrákosi Bar-
langszínház megnyitja képzeletbeli kôkapuit,
a nézôtér újra megtelik. A kiváló akusztika ki-
váló mûvészekért kiált: talán Önök is meleg
szívvel emlékeznek az operairodalom remeke-
ire, és nem kevésbé azok megszólaltatóira, Si-
mándi Józsefre, Ilosfalvy Róbertre, Sass Sylvi-
ára, Kovács Kolosra, Gregor Józsefre, nemkü-
lönben a nemzetközileg is elismert Kassai Ál-
lami Opera játékára. Ugyancsak a barlang
poros deszkáin lépett színre a világhírû Gyôri
Balett, illetve a Magyar Állami Operaház kivá-
ló balettmûvészei, Havas Ferenc, Dózsa Imre,
Pongor Ildikó. Persze ugyanitt történt az a fur-
csa eset is, amikor egy operaelôadás kellôs kö-
zepén a barlangot ôrzô Buksi kutya – a szerep-
lôket meghazudtoló magabiztos fellépéssel – szi-
matolva átvonult a színpadon. Mondanom sem
kell, ô is hatalmas tapsot kapott…

Az 51. Soproni Ünnepi Hetek elôkészítése
lassan a finisbe érkezik: elkészülnek a program-
füzetek, fellobogózzuk a várost, a jegyek is las-
san elfogynak. Újra örömmel és várakozással
tekintek a programok elébe. Tartsanak Önök is
velem, merüljünk el együtt a Soproni Ünnepi
Hetek színes világában, hogy a korábbiakhoz
hasonló tartalmas élményekben és kedves tör-
ténetekben lehessen részünk!
Szeretettel várjuk Önöket, Barátaikat és Isme-
rôseiket az 51. Soproni Ünnepi Heteken!

HORVÁTH ZOLTÁNNÉ

kkuullttuurráálliiss  iiggaazzggaattóó
PPrroo  KKuullttúúrraa  SSoopprroonn  KKhhtt..

Kicsik és nagyok, fiatalok
és idôsek szép számmal je-
lentek meg a Tómalom sze-
zonnyitó buliján. A játszótér
mellett óriáscsúszda is várta
a kisebbeket, míg a felnôttek
finom ételek, italok mellett
beszélgethettek. A talp alá
való tánczenét a Mini Melody
együttes szolgáltatta. Sopron
Város Fúvószenekara és a
mazsorettek produkciója kü-
lön színfoltja volt az esemény-
nek. – A Tómalom és környé-
ke turisztikai vonzerôt jelent,

a helyi idegenforgalom szá-
mára immár fontos kirándu-
lóhelynek számít, a szabadi-
dô eltöltéséhez kellemes és
értékes természeti környeze-
tet kínál – mondta az esemény
alkalmából tartott köszöntô-
jében dr. Simon István alpol-
gármester, Sopronkôhida–Tó-
malom–Jánostelep Telepü-
lésrészi Önkormányzat elnö-
ke. Hozzátette: a Tómalom és
környéke a további, jövôbeli
fejlôdés lehetôségét hordoz-
za magában. ��

A szokáshoz híven a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem
végzôsei tanulóéveik végezté-
vel immár elköszöntek egy-
mástól és a várostól. Bányász-
lámpákkal és fáklyákkal éne-
kelve vonultak végig a város-
on. A Fô téren felcsendült a
Gaudeamus, majd a polgár-
mester és a valétaelnökök
búcsúbeszédei következtek.
,,Szívbôl kívánom mindannyi-

uknak, hogy hivatástudattal,
hazánk iránti elkötelezett-
séggel és a Sopronban meg-
ismert selmeci egyetemi ha-
gyományok szellemében tel-
jesítsék feladataikat. Bátran
merem ígérni az itthon mara-
dók nevében is, hogy város-
unk nyitott szívvel, szeretet-
tel és tárt kapukkal várja
mindannyiukat! – fogalma-
zott dr. Fodor Tamás. ��

FOTÓ: MAGASI
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Megkezdôdtek Sopronban
az ISPA Plusz munkálatai

A Sopron Régió Csatornázási és Szennyvíz-
tisztítási Program kiegészítô beruházásai-

nak kivitelezôje megkezdte a csapadékcsa-
torna kiépítését az Uszoda utcában. 

A munkálatok ugyan átmeneti kellemetlen-
séget okoznak az ott élôknek, de rendezôdik

a csapadékvíz-elvezetés problémája. 

– Célunk, hogy a környezettudatosság je-
gyében szétválasszuk a szenny- és csapadék-
vízrendszert – fogalmazott a projektindító
sajtótájékoztatón dr. Simon István. – Mintegy
nyolcszáz méter hosszan építünk csatorna-
rendszert, melybe az Uszoda utca összes in-
gatlanának ereszcsatornáját, föld alatti ösz-
szeköttetéssel, bevezetjük – mondta az al-

polgármester. Az összegyûjtött csapadékvizet
két helyen az Ikva-patakba vezetik, és így te-
hermentesítik a szennyvízcsatorna-hálóza-
tot. A Sopron Régió Csatornázási és Szenny-
víztisztítási Program hetvenmillió forintos
beruházásához a város további harmincmil-
lió forintot különített el, melybôl az utca tel-
jes szélességében és hosszában megújulhat
a járda és az úttest. 

Az ISPA Plusz program részeként mint-
egy 307 millió forintból újabb soproni utcák
csapadék-, illetve szennyvízelvezetése ol-
dódhat meg. Még ebben az évben sor kerül a
Híd utca, Halász utca, Botond utca, továbbá
a Paur Iván, Mikes Kelemen, Dorfmeister
utcák, a Sas tér, a Pozsonyi út, valamint a
Gyôri úti bújtató megépítésére. ��

Együtt-
mûködés 

Szent Flórián-napi ünne-
pi állománygyûlést tartott a
soproni tûzoltóság. A rendez-
vényen Csuka Zsolt parancs-
nok értékelte az elmúlt esz-
tendôt és emléklapokat, vala-
mint kitüntetéseket adott át.
A tûzoltóparancsnok két ese-
ményt emelt ki: méltó helyre
került Rösch Frigyes emlék-
táblája, és szerzôdés rögzíti a
soproni és a kismartoni tû-
zoltók együttmûködését. ��

Szent Flórián lovagjai

A mentôk napján
Nagy sikerrel zárult a mentônap Sopronban. A fiatalok-

nál nagy sikert arattak a mentô- és tûzoltóautók, melyekre
ezúttal minden érdeklôdôt felengedtek. Puskás Tivadar, az Or-
szágos Mentôszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Szer-
vezetének vezetôje célként fogalmazta meg, hogy a régióban
a mentôk elérjék a hívástól számított 15 percen belüli hely-
színre érkezést.

Dr. Fodor Tamás elismerésben és jutalomban részesítet-
te Tuba Jenô nyugalmazott vezetô mentôtisztet és Szakács
István nyugalmazott mentôtisztet, akik több mint 40 éves
szolgálatot teljesítettek az OMSZ tagjaként. A mentônapon
a polgármester, Erdélyi Miklós, a soproni mentôállomás ve-
zetôje, valamint Csuka Zsolt, a soproni tûzoltóság parancs-
noka is a véradók sorába állt. ��

Szerzôdést kötöttek az
együttmûködésrôl a soproni
és a kismartoni (Eisenstadt)
tûzoltók, akik így hatékonyab-
ban végezhetik munkájukat.
A megállapodást a két város
polgármesterei és tûzoltópa-
rancsnokai együtt látták el
kézjegyükkel. A megállapo-
dás értelmében a két pa-
rancsnokság tûzoltói egymás
országainak területén is vé-
gezhetnek majd kárelhárí-
tást. A jövôben még jobban
kihasználják a határ mentén
meglévô technikai eszközök-
ben és humánerôforrásban
rejlô tûzoltói kapacitásokat.
A kismartoni önkéntes tûzol-
tóság rendelkezik magasból
mentôvel és vegyi elhárító
technológiával, melyek Sop-
ronban még részben hiányoz-
nak. Így egy balesetnél Auszt-
riából gyorsabban érkezhet
segítség, mint Gyôrbôl vagy
Szombathelyrôl. A megálla-
podás éppen ezért a közös ri-
asztás részleteit is tartalmaz-
za. Dr. Fodor Tamás polgár-
mester úgy vélte: mérföldkô-
nek is tekinthetô a megálla-
podás, hiszen azt az európai
szellemiséget tükrözi, ami
nélkülözhetetlen értékeink
megóvása érdekében. ��

FOTÓ: MAGASI
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A polgármester részvéte-
lével tartott újabb fórumon
Pongrácz Attila, a kurucdom-
bi körzet képviselôje beszá-
molt az elért eredményekrôl:
a környék szépül, játszóteret
is kialakítottak, vízelvezetô
árkot és járdát is felújítot-
tak. A még megoldandó kér-
dések között szerepelt a Szél-
malom sorsa, illetve a kör-
nyék rendbetétele. 

Dr. Fodor Tamás kifejtette:
a teendôk között vannak
azonnal elvégzendô felada-
tok és hosszabb távon meg-
valósíthatók és olyan jelle-
gûek is, amelyekhez uniós
forrásokra lesz szükség. A
polgármester jó hírrel is szol-
gált: felújítják a Thököly téri
buszmegállót és új híd épül a
Bella Lajos utcában.

B. T. É.

Kettôs köszöntés
József Attila utcai otthonában köszöntötte dr. Fodor Tamás

polgármester és dr. Simon István alpolgármester a 95. szüle-
tésnapját ünneplô dr. Horváth Dénes Király Jenô- és Sopro-
nért díjas gyógyszerészt, nyugalmazott gyógyszertárvezetôt,
aki több mint háromnegyed évszázadot dolgozott aktívan a
szakmájában és mind a mai napig szívén viseli a gyógysze-
részasszisztens-képzés helyzetét Sopronban. A családi ünnep
alkalmat adott arra is, hogy a város vezetése köszönthesse
és átadhassa a Sopronért emlékérmet fiának, Horváth Kor-
nélnak, a kiváló ütôhangszeresnek, akit a közelmúltban a köz-
társasági elnök Kossuth-díjjal tüntetett ki. (pluzsik) 

Liszt Ferenc-sétautat avat-
tak Sopronban. A sétaút állo-
másai Liszt-emlékhelyekhez
kapcsolódnak, amelyeket a
járófelületbe illesztett bronz-
táblák jelölnek. A táblák
megtalálhatók a Storno-ház
(Fô tér 8.) elôtt, ahol Liszt
kétszer is vendégeskedett. A
Bezerédj-palotánál (Temp-
lom utca 6.), ahol 1840 febru-
árjában házi hangversenyt
adott a zeneszerzô. Tábla
jelzi a Petôfi-iskolánál (régi
kaszinó), hogy 1820-ban itt
adta 9 évesen elsô nyilvános
koncertjét és indult világhó-
dító útjára a magát mindig

magyarnak valló Liszt Fe-
renc. A Liszt-központnál
ugyancsak táblát helyeztek
el, ahogy a közeli Liszt-szo-
bornál is. A következô állo-
más a Liszt Szalon (Szent
György utca 12.), itt látható
„Egy utazó naplója” címmel
a zseniális mûvész életét be-
mutató kiállítás. A sétaút ava-
tása alkalmából a Liszt Fe-
renc Egyesület tagjai közös
sétát tettek, amelyen részt
vett dr. Fodor Tamás polgár-
mester is, aki az elsô, Fô téri
bronztáblánál a város nevé-
ben megköszönte az egyesü-
let tagjainak munkáját. ��

A Magyar Katolikus Újsá-
gírók Szövetsége (MAKÚSZ)
Sopronban tartotta tovább-
képzô napját. A résztvevôk a
Liszt-központban megtekin-
tették a soproni médiaköz-
pontot. Az esemény szervezô-
je Bôsze Balázs költô,
MAKÚSZ-tag volt, meghívott
vendége pedig Sopron or-
szággyûlési képviselôje. Firtl
Mátyás elmondta: politikusi

pályáját megelôzôen több év-
tizedig az Antenna Hungári-
ánál dolgozott, majd a regio-
nális stúdió indításakor is
kapcsolatban volt a helyi
elektronikus médiával, or-
szággyûlési képviselôként
pedig többször vendége volt
az MTV Sopronból közvetí-
tett regionális magazinjának,
és a Pulzus Televízió közéle-
ti mûsorainak is. B. T. É.

MAKÚSZ-médianap

Liszt Ferenc-sétaút

Pozitív eredmények a Kurucdombon

FOTÓ: MAGASI

FOTÓ: PLUZSIK
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Évet értékeltek a kórházban
A soproni kórház nem a magyar, hanem az

európai valóság – mondta a 2007-es évet
értékelô beszédében dr. Baranyai Tibor. 

A fôigazgató fôorvos szerint a növekvô for-
ráshiányt a kormányzati politikának kell kor-
rigálnia, hiszen az alulfinanszírozottság veze-
tett többek között a hálapénzhez. A fôigazga-
tó eredményként értékelte, hogy az állandó-
an változó jogszabálykörnyezet és a finanszí-

rozási rendszer ellenére sikerült elkerülni az
év közbeni elbocsátásokat és meg tudták ôriz-
ni a szociális ellátásokat is. 

A 2008-as célokról szólva kiemelte: meg
kell ôrizni a likviditási egyensúlyt, folytatni
kell a fejlesztéseket. Dr. Fodor Tamás polgár-
mester elmondta, az önkormányzat nem a
mûködés finanszírozására szeretné a hang-
súlyt fektetni, hiszen ez állami feladat. A be-
ruházásokhoz ugyanakkor segítséget ígért. ��

Térfigyelô kamerák
Befejezôdött Sopronban a térfigyelô rendszer kiépítésé-

nek elsô üteme. A 84-es út Gyôri útra vezetô körforgalmát, a
Deák teret, a GYSEV-pályaudvar környékét és a Balfi utcát
térfigyelô kamera pásztázza. A városvezetés támogatta a
rendszer megvalósulását, amelynek költségeit biztosítótár-
saságok és pénzintézetek bevonásával sikerült elôteremte-
ni. A mobil és a legkorszerûbb mûszaki követelményeknek
megfelelô rendszerhez való hozzáférés a jogszabályokban elô-
írtaknak megfelelôen történik. Dr. Fodor Tamás polgármes-
ter hangsúlyozta, a bûnözés visszaszorítása közös feladat és
felelôsség, azért, hogy a lakosság biztonságérzete a megfe-
lelô legyen, és azért is, hogy az esetleges bûncselekmények
felderítése is hatékony lehessen. ��

Kempteni
vendégek

Hatósági
egyeztetés

Hatósági egyeztetô fóru-
mot tartottak a városházán
azzal a céllal, hogy a turiszti-
kai szezon elindulásával ha-
tékonyabban és konfliktus-
mentesen történjen a vállal-
kozók által írt hatósági be-
adványok ügyintézése. Mind-
ezek megvalósulása a város-
nak, a vállalkozóknak és ha-
tóságoknak egyaránt közös
érdeke – mondta dr. Fodor
Tamás polgármester a tanács-
kozáson. A vállalkozók pol-
gárbarát, szolgáltató önkor-
mányzatot szeretnének, illet-
ve gyors ügyintézést a helyi
szintû hatósági ügyekben. A
vállalkozók a gyorsaság, a
szakszerûség és a jogszerû-
ség betartása és betartatása
elvének érvényesülését fo-
galmazták meg igényként. ��

Két évtizede minden év-
ben a Rákóczi Növendékek
és Hadapródok Alapítványa
és Bajtársi Köre, a Zrínyi
Ilona Tiszti Leánynevelô In-
tézet volt diákjai együtt eleve-
nítették fel névadójuk ünne-
pét, hajdani iskolájukra, hô-
seikre, tisztjeikre, tanáraik-
ra emlékezve a Rákóczi-szo-
bornál, amelyet követôen az
egyetem aulájában és az isko-

láknál, valamint a Deák téri
II. világháborús emlékmûnél
tartott koszorúzással adóznak
a hagyományok továbbvitelé-
nek. Az idei megemlékezésen
a város nevében Abdai Géza
alpolgármester helyezte el a
város nevében a tisztelet ko-
szorúját az emlékmûnél. A
Honvéd Hadapródiskola
múltját Tóth Imre történész
elevenítette fel. ��

Hadapródok virágai

Példamutatóan jól mûkö-
dô a Kempten és Sopron kö-
zötti testvérvárosi kapcsolat
– jelentette ki Abdai Géza al-
polgármester, amikor a né-
metországi testvérvárosból
érkezett népes küldöttséget
köszöntötte. Csaknem százan
érkeztek a 40 éves jubileu-
mát ünneplô Edelweiss cég
üzemi kirándulása alkalmá-
ból a városunkba. A négyna-
pos soproni tartózkodásuk
alatt a cég fúvószenekara az
evangélikus idôsek otthoná-
ban, a Páneurópai Piknik
színhelyén is koncertet adott.
A küldöttséget vezetô Ulrich
Kraut igazgató izgalmas tör-
ténelmû városnak nevezte
Sopront. Több párhuzamos
vonás is felfedezhetô a két
város életében. A vendégek
sajtgyári focicsapata egy ba-
rátságos mérkôzésre is kiállt
a Líceum csapatával. ��

FOTÓ: MAGASI
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„Itt születtem, ha valakire
azt lehet mondani, hogy tôs-
gyökeres soproni, akkor ez
rám bizonyára teljes egészé-
ben igaz. A Jégverem utcai
iskolában tanítottak meg a
betûvetésre, akkor ezt min-
denki Flaszternak hívta. Kö-
zépiskolába a bencésekhez
jártam – illetve az utolsó
évben, miután a szerzetes-
rendeket feloszlatták, így a
bencéseket is elkergették,
feloszlatva ezzel egy nagy
hírû iskolát, no de valamit
kellett kezdeni a diákokkal,
így létrehoztak, igaz mind-
össze egy évre egy új gimná-
ziumot, Fényi Gyula nevével
fémjelezve. Róla tudni kell,
hogy emléktáblája éppen
szemben van mostani lakhe-
lyemmel, a városplébániával,
itt született, jeles jezsuita
csillagász, neves napkutató
volt, akinek nevét egy kráter
is viseli a Holdon. Ma már
egyedül Kômûves Pali él Sop-
ronban azok közül, akikkel
együtt érettségiztem.

1949-ben kezdtem el teo-

lógiai tanulmányaimat Gyôr-
ben, majd 1954. június 27-én,
Szent László napján szentel-
tek pappá a soproni Szent Mi-
hály-templomban, ami azért
is érdekes, mert nem tudom,
van-e még olyan rajtam kívül,
aki az összes szentséget, amit
egy pap fölvehet, egy temp-
lomban, a szülôházától né-
hány lépésre lévôben kapott

volna meg. Így talán az is job-
ban érthetô, hogy miért
éppen Mihály a keresztne-
vem, így nevezték egyébként
apámat és öregapámat is, de
a jelenleg is az ôsi házban
élô nôvérem gyermeke is ezt
a nevet viseli. Felszentelé-
sem körülményei is kalando-
sak voltak, bár önmagában
már az is szinte sorsszerû,

hogy éppen az a Papp Kál-
mán püspök szentelt pappá,
aki 1946-ig Sopron városplé-
bánosa volt. Tizenheten vé-
geztünk abban a kôkemény, a
vallást tûzzel-vassal üldözô
Rákosi-rendszerben, szokás
szerint mindenkit a gyôri szé-
kesegyházban szenteltek,
mindössze engem és a nyil-
ván sokak által ismert, Sop-
ronban is szolgáló, a gyönyö-
rû fertôdi templomot is építô
Koloszár György volt az, aki
mintegy kivételként Sopron-
ban kapta meg a papság
szentségét. 

Pályámat az egyházmegye
legnyugatibb részébôl a leg-
keletibb településére kerül-
ve, Tatabányán, egészen pon-
tosan Alsógallán kezdtem
meg, és életpályám során ti-
zenhárom állomáshelyre
diszponálva végül az elmúlt
évben Újkéren fejeztem be
és kerültem haza nyugdíjas-
nak Sopronba. Oda, ahonnan
54 évvel ezelôtt ezen a pá-
lyán elindultam. Itt lakom
most a városplébánián, aho-
vá Horváth Imre atya hívott,
talán még hasznomat is látja,
én pedig hazajöttem, itthon
vagyok!” Pluzsik Tamás

BESZÉLGETÉS FRIEDL MIHÁLY (78) CÍMZETES KANONOKKAL, NYUGDÍJAS PLÉBÁNOSSAL

Hazajöttem, itthon vagyok!

FOTÓ: PLUZSIK
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Tíz évig készültek rá, öt évig
tartott, sok pénzbe, imád-
ságba és áldozatba került,

de gyönyörû lett és csodála-
tosan szól Magyarország, s

egyben Közép-Európa
legöregebb orgonája, a

soproni Szent György-
templom hangszere.

Nem egyszerûen templo-
mi orgona, hanem ritka mû-
kincs a soproni dóm öreg or-
gonája. 1633-ban Johannes
Woeckerl bécsi mester épí-
tette az egymanuálos, pedá-
los hangszert 469 síppal, me-
lyek közül 109 fából készült.
Szekrénye eredetileg fekete
volt, arany díszítéssel. Ak-
kor, a reformáció idején, az
evangélikusok használták a
templomot, Bach még meg
sem született, az ország nagy
részén a török volt az úr. Mi
mindent kellett látnia azóta
ennek az idén 375 éves hang-
szernek!

– Legalább tíz éve készül-
tünk a felújítására, már na-
gyon gyengén szólt, néha ha-
misan is. Sokáig kérdés volt,
hogy csak javítgattassuk vagy
felújítsuk, esetleg vágjunk
bele a teljes restaurálásába.
Pénzünk persze nem volt rá
– meséli Bindes Ferenc, a
templom plébánosa. De hát
Bindes atya, mint sokan tud-
ják, nem ijed meg a nagy fel-
adatoktól. Megszületett az el-
határozás: teljes körû resta-
urálás! És lett késôbb pénz is:
tízmilliót nyertek a Nemzeti
Kulturális Örökség Miniszté-
riumának és a Nemzeti Kul-
turális Alapnak a pályázata-
in, hárommilliót adott az ön-
kormányzat és a hívek ado-
mányai is sokat segítettek. 

– Soproni orgonaépítôket
választottunk a feladatra –
veszi át a szót a felújítás mo-
torja, a mindent elintézô
Gaál Mária egyházközösségi
nôvér. – Lelkesedésük, alá-
zatuk és szakértelmük ered-

ménye lett a megújult orgo-
na. A türelmükre is szükség
volt... Öt év munkája van mö-
göttük. Darabokra kellett
szedni ezt a nagy hangszert,
és újra összerakni. Pótolni a
hiányzó alkatrészeket, de
mindent az eredetinek meg-
felelôen... 

Az elsô világháborúban
rekvirálták a homlokzati sí-
pokat, és ágyútöltényeket ön-
töttek belôlük, a második vi-
lágégés után az oroszok síp-
ként játszottak velük az ut-
cákon. Késôbb bádogból ké-
szültek újak... Azért maradt
még eredeti, s most annak
alapján készítették el a pót-
lásokat. A fasípok a csodával
határos módon eredetiek,
ahogy a szekrény is, amit
szakrestaurátor-mûvészek
újítottak fel az 1753-as állapo-
toknak megfelelôen (akkor
festették át márványmintás-
ra a fekete orgonát). Újra ol-
vashatóvá vált a korábban le-
festett latin felirat is, ami ma-

gyar fordításban így figyel-
meztet: „Nem a hang, hanem
az imádság, nem a zenei
húrok, hanem a szív, nem a
kiáltás, hanem a szeretet éne-
kel Istennek fülébe.”

A megújult, küllemében
is tiszteletet ébresztô öreg
orgonát Árendás György kán-
tor újra használhatja. Ugyan
gyakorolnia kellett egy ki-
csit, mivel a klaviatúra sok-
kal rövidebb lett, mint a fel-
újítás elôtt volt és a billen-
tyûk is keskenyebbek, de ezt
nem bánja: az általa megszó-
laló hangok kárpótolják min-
denért. 

Az ország legöregebb or-
gonáját, e páratlan mûkin-
cset a restaurálás befejezése-
kor Paskai László bíboros ál-
dotta meg ünnepi szentmi-
sén. A plébánián azt terve-
zik, hogy elkészíttetik a hang-
szer makettjét is, az eredeti,
fekete színben… ��

Akik a dicsôségtáblára
kerültek

A soproni orgonaépítôk: Szabó
András és Szarka György. 
Az orgonamûvész-szakértô:
Hajdók Judit. Az orgonaszek-
rény szakrestaurátor mûvé-
szei: ifj. Bíró László, Jeney 
Zoltán, Szalay György.

Megújult Közép-Európa 
legrégibb orgonája



– Talán nem tûnik túlzott
magabiztosságnak, ha azt
mondom: rendkívül sikeres
volt a magunk mögött hagyott
színházi évad. A mi szak-
mánkban sok a szubjektivi-
tás, jelzem, a pozitív
n é z ô i

visszajelzések
meglehetôsen objektív té-
nyek, de nézzük a számokat.

Az eladott nagyszínházi bér-
letek száma mintegy 15 száza-
lékkal nôtt, a kamaraszínház-
nál és a gyerekszínháznál
ugyanez a szám 10 szá-
zalékos

e m e l k e d é s t
mutat, míg az ifjúsági elôa-
dásokra váltott bérletek
száma 25 százalékkal halad-
ta meg az elôzô évit. Itt rögtön

megjegyzem, hogy a követke-
zô szezonban eggyel több lesz
az ifjúsági bérletes elôadá-
sok száma, melynek személy
szerint is nagyon örülök, hisz
ez volt az egyik célunk: az if-
júságot jobban behozni a
színház falai közé, hisz belô-
lük lesz a teátrumba
j á r ó k

következô nem-
zedéke. A nagyszínházban el-
adott jegyek száma több mint
ötven százalékkal emelke-
dett, míg a kamaraszínház-
ban írd és mondd háromszor
annyi jegyet adtunk el, mint
az elôzô évben – beszédes
adatok ezek, és gondolom,
minderre joggal büszkék is
lehetünk! Ne hallgassuk el,
kritikák is értek bennünket,
melyekre reagálnunk kell,
hisz voltak, akik a komo-
lyabb, és természetesen olya-
nok is, akik a könnyedebb da-
rabok számát növelnék – na-
gyon nehéz, mondhatni lehe-
tetlen mindenki igényének
megfelelni.

Jövôre a bérletesek szá-
mában reményeink szerint
nem lesz változás, ezzel szem-
ben egészen biztos kevesebb
jegy fog elkelni, elsôsorban

nem a reperto-
ár miatt, hanem már most lát-
szik, hogy az embereknek ke-
vesebb pénzük lesz kultúrá-
ra, hisz elôször enni kell adni
a gyereknek, fel kell öltöztet-
ni, iskolába kell járatni, ki
kell fizetni a gázszámlát és
ha még marad valami a buk-
szában, akkor azon
l e h e t

esetleg éppen
színházjegyet venni…

A harminctagú társulat-
ban lényegi változás nem tör-
ténik, viszont vendégmûvész-
ként új arcokat ismerhet meg
a soproni közönség, többek
között Benkóczy Zoltán, Bujtor
István, Dózsa László és Kovács
Zsuzsa személyében, vala-
mint visszatér a soproni szín-
padra Ivancsics Ilona is. A
nagyszínházban hat, a kama-
rában három premiert tar-
tunk, míg ifjúsági és gyermek-
színházi elôadások kereté-
ben hét bemutatóra kerül sor.
A darabok felsorolása helyett
legyen elég annyi, hogy a
zenés bohózattól a drámán
át, Shakespeare-tôl Rideg
Sándoron át Herczeg Feren-
cig széles lesz a paletta – ta-
lálkozunk szeptember 20-án,
a Szabin nôk elrablása pre-
mierjén – mondta el Darvasi
Ilona. Pluzsik Tamás 
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Sikeres 
évadot zárt a színház

Darvasi Ilona igazgató az elsô teljes évadját zárja a Soproni
Petôfi Színházban, így lehetôsége nyílik az összegzésre.

Hogyan értékelhetô az elmúlt idôszak mûvészileg, látoga-
tottság tekintetében és milyen lesz a következô évad?

Sikeres 
évadot zárt a színház

FOTÓ: PLUZSIK
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Mindig hiányoltuk, kellene
Sopronnak is valami igazi

nagy durranás. Forma–1-et
nem rendezhetünk, és a

brazilok sem jönnek a
Káposztás utcába… Most

akkor kérem lehet csettinte-
ni: Csikós Nagy Zsuzsanna
gyûjteményébôl Salvador

Dalí 27 fametszete tekinthe-
tô meg a Festôteremben.

A két legnagyobb szeren-
cse, ami egy festôt érhet, hogy
spanyolnak születik és Dalí-
nak hívják, mondotta tôle
megszokott szerénységgel ön-
magáról. A különc, zseni
festô neve mára egyet jelent
a szürrealizmussal.

Soha nem láttam tökéle-
tesebb példányát a spanyol
embernek – mondotta róla
Stefan Zweig, hozzátéve még:
micsoda fanatikus… Képei
immáron Sopronban is test-
közelbe kerültek, Alice Cso-
daországban címû mappája
és Dante Isteni színjátéká-
nak lapjai kapcsán okkal és
joggal vitázhatunk ellent-
mondásos személyiségén, al-
kotói tevékenységén, hisz
mûvei nemcsak a mûvészet-
történet, hanem a pszichoa-
nalízis számára is egyfajta ki-
hívást jelentenek. Egy biztos,
csak úgy elmenni mellette

nem lehet, mint ahogy a kiál-
lítás megnyitóján is elhang-
zott: kísérletezett és alkotott
minden mûfajban, legyen az
irodalom vagy film, szobrá-
szat vagy iparmûvészet. Dalí
mûvészetét lehet szeretni
vagy nem szeretni, de hatása
alól senki sem vonhatja ki
magát.

„Amikor hároméves vol-
tam, szakács akartam lenni,
hatéves koromban pedig Na-
póleon, becsvágyam pedig
azóta nôttön nôtt. Amikor én
festek, a tenger tombol,
mások csak pancsolnak a für-
dôkádban.” Ilyen és ehhez
hasonló mondatokkal bizo-
nyára nem csak barátokat
szerzett mûvésztársai köré-
ben, de ô ezzel a legkevésbé
foglalkozott. Élete, akár egy
szürrealista film, melynek
mintha forgatókönyvírója,
rendezôje, látványtervezôje
és operatôre lett volna egy
személyben. Mindent elkö-
vetett, hogy alakja még életé-
ben mitikussá váljon, törté-
neteibôl mítosz kerekedjen
– mondotta megnyitójában
Gáspárdy Tibor festômûvész.

Tavaly nyáron Szegeden a
kiállításnak helyet adó So-
mogyi utcát idôlegesen átke-
resztelték Dalí utcára. Július
6-ig a soproni Ógabona tér is
joggal viselhetné a katalán
mûvész nevét. Pluzsik Tamás

A zsenialitás szilánkjai

FOTÓ: PLUZSIK
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Számomra június a szelídgesztenye virágzásának hónap-
ja. A bükkfafélék családjába tartozó, erdôalkotó fafaj hazánk-
ban természetes elôfordulású. A legidôsebb példányok be-
csült életkora 5–600 év – Sopron is büszkélkedhet több száz
éves példányaival. Dekoratív, kúp alakú koronája különösen
virágzás idején impozáns: a sárgásfehér színû barkák fá-
tyolszerûen takarják a lombozatot. Valóban csodaszép!

A kertészkedôk számára általában ismeretlen betegség-

rôl, a szilvafélék tafrinás gyümölcstorzulásáról szeretnék
megosztani néhány gondolatot az olvasókkal. A beteg gyümöl-
csök a terméskötôdés után hosszúra nyúlt, lapos, néha gör-
bült alakúakká válnak és az egészségeseknél jóval nagyobb
méretükkel tûnnek ki. Színük sárgászöld, felületük ráncos,
bennük a csonthéjú mag nem alakul ki. A kórokozó fertôzé-
sére a virágzás alatti hûvös, esôs idô kedvezô. A betegség
ellen most már nem lehet eredményes vegyi védelmet végez-
ni, de a fertôzött ágrészek, gyümölcsök megsemmisítése fel-
tétlen ajánlott. 

Dr. Varga Mária

A napisten hava

Az idén elsô alkalommal
Sopronban nem konténerek-
ben szállították el a lomtala-

nítási akció során egybe-
gyûlt szemetet. Növelték a

lerakóhelyek számát is, a
gyorsabb elszállítás pedig

kevésbé hátráltatta a
gépjármûforgalmat.

– A Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulla-
dékgazdálkodási Kft. évente
egy alkalommal ingyenes
kommunális hulladékgyûj-
tést tart – nyilatkozta Szalai
Mihály részlegvezetô. – Eddig
mindig konténerekbe tehet-
ték a lakók feleslegessé vált
holmijaikat. Az elmúlt két
hónapban azonban új be-
gyûjtési formát indítottunk
el a városban. Ezt az indo-
kolta, hogy Sopronban is
megjelentek a lomisok szer-
vezett csapatai, akik rend-
szeresen kipakolták a konté-
nereket, ezzel pedig gondot
okoztak az elszállítóknak.
Gyakran elôfordult az is,
hogy nem volt elég a kirakott
konténer, így mellette sze-
métdomb, hulladékhegy kép-
zôdött, amit kézi erôvel kel-
lett megszüntetni. Tavaly si-
került beszerezni egy olyan
kukagépkocsit, amely elég
erôs ahhoz, hogy a nagymére-
tû lomokat is összetömörít-
se. Az új jármû próbája kivá-
lóan sikerült, a 2007 ôszi lom-

talanítás során sikerrel vizs-
gázott. – Az új módszer rá-
adásul gazdaságosabb, gyor-
sabb munkát tesz lehetôvé -
folytatta a részlegvezetô. 
– Egy autó egy fordulóval
50–80 m3 hulladékot is képes
elszállítani. Nem beszélve
arról, hogy ezáltal a konténe-
res gépkocsik kapacitáski-
használtsága jelentôsen nôtt.
Felméréseink szerint a lakos-
ság kedvezôen fogadta az új
módszert, azok is türelmesek
voltak, akik elôtt egy-egy
napra hulladéksziget kelet-
kezett. Sikerült a tavalyinál
több helyen kijelölni a gyûj-
tôhelyeket. Igyekeztünk szin-
te minden utcában lerakodó
pontokat felállítani. Így júni-
us elsô hetére be is fejezôd-
het az akció. Arra számítunk,
hogy csaknem félezer tonna
lakossági limlomot szállítha-

tunk el. A város központjai
után a lakótelepek, Sopron-
bánfalva, a Jereván városrész
és Balf következett. Ami érde-
kesség, hogy tavaly 45 ezer ki-
logramm vasat nyertünk ki a
szemétbôl, idén ekkora meny-
nyiségre nem számítunk, hi-
szen a lomisok már elôzete-
sen gondoskodnak arról, hogy
a vas hasznosuljon.

Kérünk mindenkit, hogy a
szelektíven hasznosítható
hulladékokat ne a lomok
közé tegyék, hiszen nincs le-
hetôség azok szétválogatásá-
ra. A papír, üveg, mûanyag
hulladékok számára rendel-
kezésre állnak külön gyûjtô-
szigetek. Az elektronikai hul-
ladékért a kft. minden hónap
utolsó szerdáján telefonbe-
jelentés (06-99-506-485) alap-
ján házhoz megy.

K. Z.

JÓL SIKERÜLT A LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SOPRONBAN

Félezer tonna hulladék 
Családi
hétvége

A Brennbergi úti ifjúsági
táborban június 7-én és 8-án,
9-tôl 16 óráig családi hétvégét
tartanak a szelídgesztenye-
virágzás ünnepeként. Prog-
ramok: kerékpáros ügyességi
verseny saját kerékpárral,
ügyességi versenyek, játékos
szellemi vetélkedôk felnôt-
teknek, gyerekeknek. Vadász-
görény-szépségverseny, kutya
okossági verseny, tornászlá-
nyok bemutatkozása, isme-
retterjesztô elôadások. Lesz
nonstop vetítés óvodásoknak
és iskolásoknak állatokról és
növényekrôl és kiállítás is. A
rendezvényen bemutatkozik
Egyed Károly és csapata Ka-
darkútról, akik mindent tud-
nak a szelídgesztenye ter-
mesztésérôl és feldolgozásá-
ról, valamint egyéb hasznosí-
tásáról. (További információ:
99/313-116) ��



A folyékony bársony
Sopronban szép számmal akadnak Fertôre esküdözôk, Tó-
malom-imádók és Lövér uszoda-szerelmesek egyaránt. Sze-
rencsére bô a választék. Fôként, ha a messzebb környék für-
dôvizeit is figyelembe vesszük. Jómagam, bár mindhárom
helyen megfordulok a nyári szezonban, leginkább mégis Becht
Rezsôvel, Sopron híres költôjével értek egyet, amikor felidé-
zem tôle a következô sorokat: „A Tómalom! ... A rómaiak egy-
kori borostyánkôútjának mentén, termôföldek hajlatában, vi-
rágos, erdôs dombok lábánál rejtôzik. Eddig csak egyik sarka
hódolt be a civilizációnak, móló, kabinsorok és egy barátsá-
gos szálló képében. A többi része még ôsi természet: sásko-
szorú; füzek, fenyôk, leheletfinom távlatok, párába veszô dom-
bok, erdôk és a láthatár szélén Szent Mihály temploma. Kínai
festô ecsetje nem festhet gyengédebb képet. És ebben a zöld
keretben nyugszik, mint hamvas bársonyban a drágakô, a táj
lelke, a tó, melynek vize maga is folyékony bársony. Itt idôzik
legtöbbet és legszívesebben a napfény, itt vitorláznak leg-
szebben a felhôk, fent az égen és lent a tó tükrében.”

A fenti lírai képet ma is ôrzi a tó környéke. Ami változás pedig
történt az elmúlt évek alatt, azok harmonikusan idomulnak szép-
ségéhez. Színvonalasabbak lettek a zuhanyzók, az öltözôk, a
játszóhely. Csemetefák kerültek a naptól leginkább sütött dél-
keleti oldalra. A szemközti parton pedig kivágták a már korha-
dozó öreg fákat, amelyek túlságosan beárnyékolták a tó szé-
lét. Ezáltal új fürdôoldal született. Egybevág ez azzal a tervvel
is, hogy az öreg tavacska körbejárható legyen mindenki szá-
mára. Vízügyes szakembertôl tudom, hogy szeretnék a meder
jó részét kaviccsal feltölteni, miáltal átlátszóbbá, tisztábbá vál-
hat a víztükör. Építettek egy gyermekmedencét, amelyet csak
úgy lehetett elkészíteni, hogy ideiglenesen leengedtek egy
métert a tóból. Persze sokan dohogtak emiatt, fôleg a horgá-
szok. Ám amikor önfeledten játszadozó kiskölyköket láttam az
új medencében, ráadásul teljes biztonságban, azonnal meg kel-
lett fosztanom az ellenzôket érveiktôl…

A változások azt hirdetik mindenki számára, hogy ennek
a természeti kincsnek van biztató jövôje. Ha vigyázunk rá,
sok-sok nemzedéknek ad még majd élményt, örömet, kikap-
csolódást, szép emlékeket. Bársony vizét pedig aki egyszer ki-
próbálta, nem tudja megállni, hogy vissza ne járjon.

Kuntz Zoltán

KÖSZÖNTÉS
A Sopron Holdingtól való nyugdíjba vonulása alkalmából kö-
szöntötte Gergácz Gyula fômérnököt dr. Simon István alpol-
gármester és dr. Komornoki László vezérigazgató. Gergácz
Gyula okleveles erdômérnök az egyetem elvégzésétôl kez-
dôdôen a város alkalmazásában, a köz szolgálatában tevé-
kenykedett. ��

A borhoz szeretettel kell
közeledni, de az objektív bí-
rálatban helye van a pozitív
és a negatív jellemzôk megál-
lapításának is – mondta Mol-
nár Tibor, a Soproni Borvidék
Hegközségi Tanácsának el-
nöke a pünkösdi borverseny
megnyitóján, amelyen a
város nevében Abdai Géza kö-
szöntötte a résztvevôket. –
Nehéz, fáradságos munka a
borászoké, akik az idôjárás
körülményeivel is megküzd-
ve teszik nap mint nap a dol-
gukat, azért, hogy jó borok
kerüljenek az asztalra. A
helyi borászok minôségi ter-
mékeikkel Sopron jó hírne-

vét öregbítik – fejtette ki az
alpolgármester, aki arra is
emlékeztetett, hogy a helyi
borosgazdák elismeréseként,
továbbá a bornak – mint a
hely egyik értékének – meg-
becsüléseként a város min-
den alkalommal soproni bor-
ral kínálja vendégeit. Az or-
szág legnevesebb borvidéke-
irôl érkezett bírálóbizottság
tagjai a versenyre beérkezett
151 bort kóstoltak végig, ame-
lyek között ezúttal 25 fajta
szerepelt.

A két nagyaranyérmes bor
közül Champion-díjas lett
Iváncsics Zoltán 2006-os shi-
raz bora. ��

Pünkösdi borverseny
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A Rákosi Mátyás által „for-
dulat évének” nevezett 1948
mindent átfogó osztályharcos
lépéseit moszkvai útmutatá-
sok határozták meg. Ez kész-
tette a megszállt országok
kommunista pártjait a radiká-
lisabb hatalomszerzésre, az
azt akadályozók megfélemlí-
tésére. Ennek alapjait terem-
tette meg 1948. június 12-én a
kommunista és a szociálde-
mokrata párt egyesülési kong-
resszusa, amely az uniót el-
lenzô politikusok emigráció-
ba kényszerítését, az itthon
maradók bebörtönzését is je-
lentette. A parlament ezután
már nem volt többé gátja a
proletárdiktatúra kiteljese-
désének, az államosítások-
nak. A társadalom elleni tá-
madások közül kiemelkedô
hatásúak voltak a történelmi
egyházak és intézményeik
ellen irányulók, amelyek Or-
tutay Gyula vallás- és közok-
tatásügyi minisztersége kez-
detétôl – a materialista világ-
nézet mindenhatóságának
hangsúlyozásával – erôsöd-
tek fel. Az egyesüléssel lét-
rejött Magyar Dolgozók Párt-
ja (MDP) egyik fôtitkárhelyet-
tesének, Marosán Györgynek
(akit a nép, péksegéd végzett-
sége alapján, Buci Gyurinak
nevezett) 1948 márciusában
elhangzott kijelentése nem
sok kétséget hagyott: „A neve-
lés ügyét ki kell venni a klé-
rus kezébôl. A klérus ne po-
litizáljon idegen lobogó alatt,
idegen érdekekért…” A „ki-
vételt” a már kézben tartott
parlament a júniusi elôter-
jesztés nyomán, június végén
„szentesítette”. A 8000/1948.

számú VKM rendelet intéz-
kedett: „A nem állami iskolák
fenntartásának az állam által
való átvételérôl … a vagyon-
tárgyak állami tulajdonba ke-
rülésérôl … a személyzetnek
(sic!) állami szolgálatba törté-
nô átvétele tárgyában.” Utób-
bi jórészt hazugságot fedett,
hiszen folyamatos volt papok,
apácák, lelkészek letartózta-
tása, internálása. A „végsô
harcot” meghirdetô hatalom
intézkedéseivel szemben
ugyan számos egyházi veze-
tô, pl. Mindszenty József kato-
likus bíboros, Ravasz László
református és Ordas Lajos
evangélikus püspök, plébá-
nos, tanító, tanár, valamint
szülô tiltakozott, de tömege-
ket megmozgató ellenállás
csak egy kis faluban, Pócspet-
rin és Sopronban történt.
1948. június 7-én mintegy ezer
iskolás és ezer szülô gyûlt
össze közös imára, könyörgés-
re a bencés templomban, a
Fô téren és a környezô utcák-
ban. A tömeg énekelve-imád-
kozva elôbb a Széchenyi térre
ment, majd onnan a Mária-
szobor felé indult. 

VÍZÁGYUKKAL

A TÖMEGRE

A rendôrség azonban ha-
marosan megállította a felvo-
nulókat, szétoszlásra szólít-
va fel az embereket. Miután
ez nem hatott, a már készen-
létben álló tûzoltóság támadt
vízfecskendôvel az elsô so-
rokban álló gyermekekre,
idôsekre. A víz azonban ha-
marosan elfogyott. Ezt köve-
tôen a rendôrök géppiszto-

lyaikból a levegôbe lôttek so-
rozatokat. „Riadtan futottak
szét az emberek, az imádság,
az egyházi ének, a szelíd ha-
tározottság igazságával szem-
ben a brutális erôszak gyô-
zött ezen az estén Sopronban
(is).” (Mészáros István: A Sop-
roni Bencés Gimnázium –
Bencés Kiadó, 1994) A Sop-
ronmegye lap június 12-én ol-
vasható vastag betûs szalagcí-
me címe szerint: „A reakció
minden válfaja részes a hét-
fôi tüntetésben.” A rendôr-
ségi vád: „demokrácia” és „ál-
lamellenesség”. Ennek alap-
ján vitték el a sok letartózta-
tott közül „a tüntetés fô szer-
vezôit”: Antoni Mária Arisz-
tella apáca tanárnôt, Németh
Alajos hittanárt, Legény
János világi tanárt, Radics
Józsefné és Albrecht Ferenc
szülôket, Németh Marianna,
Baumgartner Pál és Polán
Géza diákokat Gyôrbe, a me-
gyei bíróság fogdájába. Ribai
M. Elma A leghûségesebb
város hûséges gyermekei
címû könyvének bemutatásá-
ban Kubinszky Mihály többek
között az alábbiakat emelte
ki: „Városunk legújabbkori

történetének sajátos és dicsô
eseménye az 1948. június 7-i
tüntetés az egyházi iskolák
államosítása ellen. … Az ese-
mény a második világhábo-
rút követô ál-demokráciával
szemben országos viszonylat-
ban is jelentôs ellenállás volt,
amit mi sem bizonyít jobban,
mint a fegyveres testületek
reakciója.” (Soproni Szemle,
1998. III. sz.).

ÖKOMENIKUS SÉTA

A JÖVÔÉRT

„HITET ERÃSÍTÃ EMLÉ-
KEZÉS” megjelöléssel vezet
a Soproni Erdôkért Környe-
zetkultúra Alapítvány, a Sop-
roni Városszépítô és a Sopro-
ni Natúrpark Egyesület 2008.
június 21-én az ausztriai Rax-
hegy 1820 méter magasság-
ban lévô kápolnájához autó-
buszos-gyalogos túrát. Az
úton, illetve a hegyen ökome-
nikusan emlékeznek meg a
60 évvel ezelôtt történtekrôl
katolikus papok, evangélikus
és református lelkészek,
majd együtt imádkoznak a
résztvevôk az egyházi isko-
lák jövôjéért. Andrássy Péter

Az egyházi 
iskolák ’48-as
államosítása

A proletárdiktatúrának a gondolkodást, a lelkeket torzító
hatása máig jelen van társadalmunkban. Felismerése és az

ellene való védekezés elkerülhetetlen feltétele forrásainak,
történéseinek feltárása, az emlékeztetés!
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Sopron-könyv Mesicnek Babakötvény

A Gyôri Egyházmegye
másodszor rendezte meg

intézményeit bemutató
családi majálisát, melynek
mindig egy város fôtere ad

helyszínt. A vendéglátó
ezúttal Sopron volt. 

Az egyházmegye oktatási-
nevelési munkáját intézmé-
nyei fotókkal, kiadványok-
kal, filmmel, játszóházzal
mutatták be, egyben ado-
mányt gyûjtöttek a kárpátal-
jai misszió javára. A mûsor-
folyamot óriási érdeklôdés
és siker kísérte. A családi
napot megnyitó dr. Fodor
Tamás polgármester, dr.
Pápai Lajos megyéspüspök és
Firtl Mátyás országgyûlési
képviselô mind a közös
együttlét örömérôl és a jó
szívvel való adakozás örömé-
rôl szólt. Firtl Mátyás köszön-
tôjében hangsúlyozta: az egy-
házi intézmények a magyar
történelem során mindig a
remény intézményei voltak.
Az egyház évszázadok hosszú
során éppen a hétköznapok
közfeladatait vállalta át, és

ezt teszi ma is, amikor okta-
tó-nevelô munkát végez. A
közösség ünnepe azt jelenti:
együtt megélni küldetésün-
ket, felelôsséggel lenni egy-
más iránt a hétköznapokban,
hogy aztán az ünnepekben is
közösségként tudjunk fel-
emelkedni az ünnep szent-
ségéhez és fényéhez – mond-
ta Sopron országgyûlési kép-
viselôje, aki Pilinszkyt idéz-

ve fogalmazta meg a nap üze-
netét: „Hétköznap és ünnep:
kölcsönös megtermékenyítôi
egymásnak. Az egyik nem
csak mértéke a másiknak, de
emelôje is. Ha az ünnepben
életünk végsô értelme, állo-
mása tûnik fel – akkor a hét-
köznapok hosszú sorát útnak
kell tekintenünk.” Az intéz-
mények szerint elmúlt az az
idô, amikor túljelentkezést

élvezhettek az egyházi isko-
lák. Egyrészt megnôtt az in-
tézmények száma, másrészt
kiélezôdött a verseny a gye-
reklétszám növeléséért az is-
kolák, óvodák között. Az egy-
háznak kiváló színvonalú ok-
tatói munkával versenyké-
pes tudást kell közvetíteni,
ugyanakkor az a többlet, amit
kínál: értékrendje határozott
képviselete. B. Tóth Éva

Keresztény családi nap 

Sopron a kultúra és együtt-
mûködés városa címû, hor-
vát nyelven megjelent könyv-
bôl adott át egy példányt Firtl
Mátyás Stjepan Mesic, horvát
köztársasági elnöknek Buda-
pesten, hogy  Sopronra és
környékére, a horvát kultu-
rális szervezetek munkájára,
a helyi kulturális értékekre
irányítsa Horvátország köz-
társasági elnökének figyel-
mét. A Sopron környéki hor-
vát szervezetek példaértékû
munkája értéke mindkét
nemzetnek, gazdagabbá teszi
a magyarokat, horvátokat
egyaránt – mondta Firtl Má-
tyás. Stjepan Mesic elnök, aki

2005-ben a soproni horvát
napon közösen vett részt Só-
lyom Lászlóval, és találkozott
Firtl Mátyással, szívesen és
örömmel fogadta a kiadványt.

A könyv egy magyar nyelvû
példányát Sólyom László köz-
társasági elnök is megkapta
Sopron országgyûlési képvi-
selôjétôl. ��

A fiatalok életkezdési tá-
mogatásáról szóló rendelet
2006. január 1-jétôl teszi le-
hetôvé a gyermekek életkez-
dési esélyeinek növelését.
Sopronban 2007-ben 310
gyermeknek jelentett esély-
növekedést, összesen 12,4
millió forint összegben. Sop-
roni szülôk soproni gyereke
jogosult az ellátásra a szüle-
tést követô 12 hónapon belül
a szülô(k) írásbeli kérelmé-
re, amennyiben igazolják a
Start-számlát. Soproni szü-
lônek minôsül, aki a gyer-
mek születését megelôzôen
Sopron közigazgatási terü-
letén állandó bejelentett la-
kóhellyel rendelkezik. ��

FOTÓ: TÓTH ÉVA
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2008. június 9-ig ismét
lehet pályázni Humánerôfor-
rás-fejlesztés operatív prog-
ramjára (HEFOP 3.4.1-es ki-
írás). Az európai uniós támo-
gatás munkahelyi képzésre
igényelhetô. Az elôirányzott
keret 4 milliárd forint, amely-
bôl 400 pályázat támogatható.
Az igényelhetô támogatás
összege minimum egy-, ma-
ximum ötvenmillió forint pá-
lyázatonként. Az önrész 10
százalék. A kiírás feltételei a
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség honlapján (www.nfu.hu/
doc/ 1026) megismerhetôk. ��

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

„Szót kér a gazdaság”

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által megrende-
zett szakma kiváló tanulója

verseny (SZKTV) országos
döntôjére a (Szakma Sztár

Fesztivál) elnevezésû
rendezvény keretében

Budapesten, a Hungexpo
Budapesti Vásárközpont

területén került sor. 

Az országos döntôn fod-
rászszakmában kettôs sopro-
ni siker született. Az elsô he-
lyezést Schumacher Evelin, a
második helyezést Németh
Erzsébet szerezte meg. Mind-
ketten a Handler Nándor
Szakképzô Iskola végzôs ta-
nulói. A gyôztesekkel és a ta-
nárukkal, Horváth Ibolyával
a felkészülésrôl, versenyrôl
valamint a jövôbeli tervek-
rôl beszélgettünk.

– Az idei fesztiválon közel
tízezer látogató fordult meg,
a helyszínek állandóan zsú-
foltak voltak. Milyen érzés
volt ennyi ember elôtt verse-
nyezni?

Evelin: – Én a nagy nyüzs-
gésbôl szinte semmit nem ér-
zékeltem, nem volt olyan ér-
zésem, mintha kirakatban
kellene dolgoznom, a külvi-
lág szinte megszûnt. Mint
mindig, most is a „vendégre”
koncentráltam. 

– Milyen volt a verseny
hangulata?

Erzsébet: – Egy szóban
összefoglalva feszült. Nagyon
kevés idô volt az egyes mun-
kafolyamatokra, talán ezért
nem is tudtunk a külvilággal
foglalkozni.

– Hányan jutottak a dön-
tôbe? 

Horváth Ibolya: – A dön-
tôbe tíz iskola 14 diákja jutott
az országos elôdöntôk után. A

mezôny nagyon erôs volt, bu-
dapesti, székesfehérvári,
kecskeméti, kiskunhalasi,
siófoki, dunaújvárosi iskolák
képviseltették magukat. 

– Összefoglalná a verseny
elôzményeit? 

H. I.: – Fontos megemlíte-
nem, hogy nem nekem kel-
lett felhívnom Evelin és Er-
zsébet figyelmét a verseny-
re, hanem ôk jelezték nekem
elsôéves korukban, hogy
részt szeretnének venni a
megmérettetésen és kérték
támogatásomat. Számomra
ez azt jelentette, hogy a lá-
nyokban van egyfajta belsô
indíttatás, és egy nagy adag
szakmaszeretet. A felkészü-
lést a tavalyi tanévben kezd-
tük, fôképp feladatlapok ki-
töltésével. Az igazán komoly
munka viszont csak ebben a
tanévben folyt, egy-egy plusz-
óra beiktatásával, amit sok
esetben bizony egy fárasztó
tanmûhelyi nap után kellett
a lányoknak elvállalniuk.

– Milyen céllal indultatok
el a versenyen?

Evelin: – Az írásbeli elô-
döntôn háromszázötven ta-
nulóból került kiválasztásra
a tizennégy döntôs. Termé-
szetesen szerettem volna be-
jutni a döntôbe és végül va-
lahol a középmezônyben vé-
gezni. 

Erzsébet: – Számomra is a
döntôbejutás volt a cél, úgy
gondolom, az, hogy helyezést
értünk, el valójában csak hab
a tortán. 

– Származott-e elônyötök,
esetleg hátrányotok abból,
hogy Sopronból érkeztetek,
ahol köztudottan igen erôs a
szolgáltatóipar?

Erzsébet: – Semmilyen
részrehajlásra nem volt le-
hetôség, a versenyzôk sorszá-
mot kaptak, sem a nevük, sem
az iskolájuk neve nem derült
ki, csak a verseny végén.

H. I.: – A zsûrire az objek-
tivitás volt az idén a jellem-
zô, ez sajnos nem volt min-
dig teljesen így, de most, hogy
a kamara átvette a szerve-
zést, a zsûri korrektül végez-
te a munkáját. ��

Gazdaságunk – múlt, jelen,
jövô címmel konferenciát
szervez a soproni kereske-
delmi és iparkamara, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem
Közgazdaság-tudományi
Kara, a Sopron–Fertôd Kis-
térség Többcélú Társulása,
a Sopron és Vidéke Ipartes-
tület, a Soproni Borvidék
Hegyközségi Tanácsa, a Sop-
roni Múzeum és a Tudós Tár-
saság Sopronban június 5-én
9–16 óra között az egyetem
Erzsébet u. 9. szám alatti au-
lájában. A konferencia célja,
hogy az együttgondolkodás
biztosításával segítséget
nyújtson Sopron–Fertôd kis-
térség gazdasági szereplôi-
nek és településeinek fejlô-
désükhöz, a mostani gazda-
sági kihívásra adandó meg-
felelô válasz megtalálásához.
A konferencia programjában
a cégek, egyéni vállalkozá-
sok és a kistérség települése-
inek terveirôl szóló ismerte-
tôk mellett gazdaságtörténe-
ti elôadások és pénzügyi tájé-
koztatók hangzanak el. ��

KonferenciaKettôs soproni siker!

Képzési 
pályázat 

HORVÁTH IBOLYA, SCHUMACHER EVELIN, NÉMETH ERZSÉBETHORVÁTH IBOLYA, SCHUMACHER EVELIN, NÉMETH ERZSÉBET



Júniusban és júliusban
egyaránt nemzetiségi

napoknak ad helyet Sopron.
A hagyománynak megfelelô-

en bemutatkoznak a közöt-
tünk, valamint a távolabbi

országokban élô németek és
a horvátok is. Mindkét

program szellemi kalandot
és látványosságot egyaránt

tartogat.

Az idelátogatók gyakran
teszik fel a kérdést: Sopron és
környéke mitôl olyan külön-
leges? Mitôl van az a sajátos
kisugárzása, ami rányomja a
bélyegét nemcsak az építé-
szetére, nemcsak a mûvésze-
tére, hanem az itt élôk gon-
dolkodására is? Végelátha-
tatlanul lehetne sorolni
mindazokat, amikre büszkék
vagyunk, mégsem jutnánk a
mélyére. Pedig a válasz na-
gyon egyszerû: miként a
Fertô-táj a természeti jelen-
ségeiben egy hatalmas terü-
let jellegzetességeit sûríti
magába – a sztyeppétôl a
hegyi világig – a földrajzilag
viszonylag kis helyen, úgy az
itt élôk emberek sokfélesé-
ge is a Kárpát-medencét min-
tázza kicsiben. 

A mi régiónkban három
nemzet gyarapítja hazánkat
évszázadok óta együtt, és sa-
játos kincseiket alakítják, csi-
szolják. Szinte nem él ezeken
a végeken olyan ember, aki-
ben legalább a magyar mel-
lett német és/vagy horvát vér
ne csörgedezne. Természe-
tes tehát, hogy mindez külön-
leges kohéziót alakított ki, és

a hagyományok is színesek
maradtak. Szerencsére min-
dig voltak, akik féltve ôriz-
ték és továbbadták, így azokat
ma is megmutathatják or-
szágnak-világnak. Pedig vol-
tak idôk… 

De most ne azokról az idôk-
rôl beszéljünk, azok elmúl-
tak. De nem múltak el a kéz-
mûves remekek, a dalok és a
szokások. S ha már megvan-
nak, hát érdemes azokat fel-
villantani a nagyközönség
elôtt legalább egy-egy feszti-
vál erejéig. Így tesznek évek
óta a németek és a horvátok is.

HORVÁT NAPOK

A 2008-as horvát napok
nem csak Sopront választja
helyszínül. A résztvevôket ki-
mozdítja szûkebb pátriánk-
ból, méghozzá egy operabe-
mutató ürügyén Kôszegre. A
június 27. és 29. között zajló
rendezvény kétnapos konfe-
renciának is helyet ad. Az
elsô napon, június 27-én, a
GYIK-ban 18 órakor kiállí-
tással kezdôdik az idei horvát
napok. A tárlaton idôsebb

Storno Ferencet és horvát
kapcsolatait mutatják be a
rendezôk, s ezzel együtt egy
frissen kiadott brossúrát is e
témában. Június 28-án, szom-
baton 9 órakor az inkubátor-
házban egy különös címû
konferencia kezdôdik: „Me-
moricid és kulturocid a XX.
századi Sopronban” – emlé-
kezésrôl és kultúráról. S hogy
a résztvevôk nagyon ne fá-
radjanak el, felüdítô lesz a
közbeékelt és a napi tanács-
kozás végére tervezett tam-
burás muzsika. 18 órakor a
horvát napok résztvevôi Kô-
szegre, a Jurisics-várba utaz-
nak, a Zrínyi-opera bemuta-
tójára. Vasárnap, 9 órakor
folytatódik a konferencia,
délután, 16 órakor pedig a
szokásos horvát nyelvû szent-
misét hallgatják meg az ér-
deklôdôk. Ezt 17.30-kor a Fô
téren az immár hagyományo-
san fergeteges horvát est kö-
veti hazai és horvátországi
együttesek bemutatkozásá-
val. Lesz muzsika, tánc és
ének – meg persze, ami nél-
külözhetetlen: jó hangulat.
Ezt ígéri a szervezô, a Sopro-

ni Horvát Kulturális Egyesü-
let és a kisebbségi önkor-
mányzat.

NÉMET KULTÚRA HETE

Idén július 18. és 20. kö-
zött nemzetközi kórustalál-
kozóval és fúvóskoncerttel
kezdôdik a német kultúra he-
tének nyári programja. Júli-
us 19-én 14 órától az elôzô
nap megérkezett kórusok vé-
gigvonulnak a belvároson: a
Széchenyi térrôl az Orsolya
téren, Szent György utcán, va-
lamint a Várkerületen ke-
resztül a Fô térre. Ott lesz
ugyanis 14.30-kor az ünnepé-
lyes megnyitó. 17 órakor a kó-
rusok gálamûsorával a Gyer-
mek- és Ifjúsági Központban
folytatódik a rendezvény, az
azt követô baráti esten pedig
a németországi fröhlichi ze-
neiskola mutatkozik be. Más-
nap, július 20-án 11 órától be-
mutatkoznak a jelenlévô kó-
rusok a Fô téren. Ugyanitt
lépnek fel 17 órától a német-
országi Fröhlich zeneiskola
növendékei és tanárai. Ãket
19 órakor Robert Payer és az
„Original Burgenland Kapel-
le” követi. De nem csak a fül-
nek lesz kedves e néhány
nap. Ízelítôt kapunk az ételek
ízeibôl és az italok zamatai-
ból is. A Fô téren felállított
faházakban igazi poncichter
ételek kóstolójára várják a
nagyérdemût. És hogy „ne
csak együnk, igyunk is!”, a
szomszédos osztrák és ma-
gyar falvak borosgazdái közül
mutatkoznak be néhányan,
és természetesen kínálják
majd finom nedûiket is. ��
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Tambura és harmonika
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Mire ezt a cikket olvassa a
kedves olvasó, már nem a vi-
rágok szépségével leszünk el-
foglalva, hanem sokkal in-
kább a gyümölcs roppanós,
húsos élvezetével. A cseresz-
nye nem véletlenül örvend
nagy népszerûségnek, mivel
a téli hónapok után ez az elsô
fogyasztható friss gyümöl-
csünk. Kezdetben apró ter-
metû, kissé vízízû változata-
ival találkozunk méregdrá-
gán, de az idô haladtával buk-
kannak elô megizmosodott,

nagy szemû társai. A cseresz-
nye a Közel-Keletrôl szárma-
zó madárcseresznye nemesí-
tett utóda. Egyes feljegyzé-
sek szerint az ókori görög ka-
tonák ezzel oltották szomju-
kat. Tökéletes formája, szép-
sége, ragyogása és finom,
édes íze miatt az ókorban az
istenek ételének hitték, és
már akkor megkezdték ne-
mesítését. A tölgyesekben ta-
lálható madárcseresznye
hosszú utat tett meg, míg a
híres római ínyenc, Lucullus

asztalára került. A pontuszi
Kerasuntból ô hozatott egy
akkor kiválónak tartott cse-
resznyefajtát Itáliába. Kera-
sunt nevét ôrzi a görög kera-
sos, a latin cerasus, a német
Kirsche és a magyar cseresz-
nye szó is. Cseresznye sza-
vunkat egyes vélekedések
szerint a török hódoltságnak
köszönhetjük, lévén ótörök
eredetû szó. A Távol-Keleten
az ifjúság, a megújulás, a ta-
vasz jelképe. Kínában az iro-
dalmi nyelvezet kedvelt
szava. A szó a csecsemô és
ôszibarack szavak összetéte-
le. A szépségek ajkát gyakor-
ta hasonlítják a cseresznyé-
hez, míg a szépség állandó
fokmérôje a cseresznyeajkú
jelzô. A cseresznyét enni ki-
fejezés a szerelmeskedés ki-
finomult megnevezése. Csak-
nem ezer fajtáját tartják szá-
mon. Valamennyi ôse a ko-
rábban már említett madár-
cseresznye, melyet vadcse-
resznyének is hívunk. Né-
hány neve álljon itt érési sor-
rendben. Münchebergi, má-

jusi, pomázi, Biggareau, Bur-
lat, Valerij Cskalov, Jabou-
lay, Szomolyai, Margit, János,
Sunburst, Solymári, Linda,
Germersdorfi, Van, Stella, a
már késôinek számító Hedel-
fingeni, a kavicscseresznye,
vagy a Katalin. 

Az idôk folyamán a gyü-
mölcs egyes típusait külön-
bözô jelzôkkel kezdtük illet-
ni, mint korai, kései, hosszú
szárú, ropogós, fekete, göm-
bölyû, vagy egyszerûen óriás.
Ki ne ismerné a solymári
gömbölyût, a germersdorfi
óriást, vagy a pomázi hosszú
szárút. Nehéz ellenállni a ro-
pogós cseresznyének. Kínál-
ja magát fényes bôrével, fe-
szes húsával, ahogy talán
egyetlen más gyümölcs sem.
Evését nehéz abbahagyni. De
miért is kellene? Fél kilót
nyugodtan elfogyaszthat
bárki egy ültô helyében. Az
érés után is élvezhetjük kü-
lönlegességét, hiszen fa-
gyasztva, aszalva, befôtt for-
májában könnyen hozzáju-
tunk. Ízletes ételek készíthe-

Cseresznyézzünk 
egy tálból!

Sakurának hívják a
japánok, amikor a

cseresznyefák százai-
nak ezernyi virága

borítja be a fák ágait.
A pillekönnyû szir-

mok jelzik a szemlé-
lônek, hogy vissza-

vonhatatlanul meg-
érkezett a tavasz. Aki
kihagyja a virágoktól
szinte roskadozó fák

látványát, bizony
szegényebb marad
egy felejthetetlen

élménnyel. 

FOTÓK: MAGASI
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tôk a cseresznyébôl. Levesek,
mártások, torták, sütemé-
nyek. Kiváló kísérôje egyes
fôételeknek is. Kandírozott
változatával sütemények dí-
szítésekor és koktélok fo-
gyasztásakor találkozunk.
Elôszeretettel fogyasztjuk
gyümölcsteákban, önállóan
vagy keverékként. A gyü-
mölcs leve némi meggyel és
citrommal jégágyon pompás
nyári frissítô. Karrierjének
csúcspontja egyes vélemé-
nyek szerint, amikor pálinka
képében kerül az asztalra.
Végül álljon itt néhány érde-
kesség. Hazánkban szívesen
ültették a szôlôsorok közé,
mert a szôlô elfagyása ese-
tén a gyümölcs hozott gazdá-
jának kárpótlást. 

Kérgét borban feloldva a
köhögés ellen hozott enyhü-
lést. Leveleit fehérborba áz-
tatva állítólag különleges ital
nyerhetô. Szárából gyógyfô-
zeteket készítettek. A cse-
resznyemagokat lenvászon-
ba téve, kályhán melegítve
eleink melegítôpárnának
használták. S végezetül ne fe-
ledkezzünk el arról, hogy ék-
szerként sem akármi. Elég
csak a száraival a fülünk köré
kanyarított cseresznyegöm-
bökre gondolni. Jó barátokat,
teli tálakat, jó cseresznyézést
kívánok! Üdvözlettel:

Mészáros Tibor 
Schnitta-díjas éttermi mester, Corso étterem

Új szaktanterem
Új, multifunkcionális szak-

tanteremmel bôvült a Danu-
bius Hotels Szakképzô Isko-
la. A Juventus étterem Fü-
redi sétányon található épü-
letében tartott avatóünnep-
ségen Vránich István igazga-
tó elmondta: a harmincmillió
forintból történt fejlesztés-
sel olyan korszerû, tovább-
fejleszthetô, bôvíthetô kony-
hatechnikát szereltek a spe-
ciális tanterembe, amely a
legmagasabb színvonalon

teszi lehetôvé a gyakorlati
képzést.

A fejlesztés lehetôvé teszi,
hogy az iskola tanfolyamo-
kat indítson érdeklôdôknek,
akár háziasszonyoknak is. A
tanteremavató alkalmával az
iskola diákjai bemutatót tar-
tottak, amelyen a helyszínen
készített nagyon ízletes és a
szemnek is tetszetôs ételkü-
lönlegességeket a vendégek
is megkóstolhatták.

B. T. É.

BOROS CSERESZNYELEVES

Hozzávalók: 50 dkg cseresznye 1,5 dl vö-
rösbor, 10–12 dkg cukor, 1 dl tejföl, 1 evôka-
nál rizsliszt (vagy burgonyaliszt, esetleg bú-
zakeményítô), késhegynyi fahéj, 3 szem szeg-
fûszeg, csipetnyi só.

Elkészítés: a cseresznyét mossuk meg és
tegyük 7 dl vízbe. Tegyük hozzá a fûszereket
és forraljuk fel, majd fôzzük 5 percig. Ezután
öntsük bele a bort és a cukrot. Keverjük el
a lisztet a tejföllel, öntsük a keveréket a le-
vesbe, majd forraljuk fel újra. Várjuk meg,
míg egyet rottyan és vegyük le a tûzrôl. Hi-
degen, csészékbe adagolva tálaljuk.

CSIRKE CSERESZNYÉVEL

Hozzávalók: 1 csirke, 30 dkg cseresznye, 
1 dl sherry, 4 dkg vaj, 2 gerezd fokhagyma, 
1 teáskanál mustár, 1 csokor petrezselyem-
zöld, késhegynyi ôrölt gyömbér.

Elkészítés: a csirkét tisztítsuk meg, dara-
boljuk fel és sózzuk be. Melegítsük meg a
vajat egy serpenyôben. Pirítsuk meg a szét-
zúzott fokhagymát, majd a csirkedarabokat
is tegyük a vajra, és minden oldalukat süs-

sük aranybarnára. Tegyük a csirkedarabo-
kat tûzálló tálba. A kimagozott cseresznyét
rakjuk a hús köré. Szórjuk meg a fûszerek-
kel, majd locsoljuk meg a mustárral elkevert
sherryvel. Fedjük le a tálat szorosan, és
forró sütôben 40 percig süssük. Szerecsen-
dióval ízesített burgonyapüré és ecetes cse-
resznye illik mellé.

CSERESZNYE TIRAMISU

Hozzávalók: 25 dkg túró, 20 dkg porcu-
kor, 1 pohár tejföl, 1/2 dl kávélikôr, 30 db ba-
bapiskóta, 1 kis üveg kandírozott cseresznye,
2 dl meggydzsem.

Elkészítés: keverjük habosra a túrót, a
porcukrot és a tejfölt. A babapiskótát tördel-
jük össze, majd locsoljuk meg a kávélikôr-
rel. A kandírozott cseresznyét keverjük el a
meggydzsemmel. Kehelypohár aljára te-
gyünk túrót, rá cseresznyét, rá piskótát, majd
megint túrót, piskótát és cseresznyét. A te-
tejére kevés túró kerüljön. 2–3 órára állítsuk
hûtôbe. 

Díszítésként a tetejét szórjuk meg reszelt
csokoládéval, és szintén rakjunk rá 1–2 men-
talevelet. ��
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A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ 2008/2009
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Kellér Dezső – Horváth Jenő –
Szenes Iván

A SZABIN NÃK
ELRABLÁSA
Zenés bohózat két részben
Szereplők: Laklóth Aladár,
Bencze Ilona, Teremi Trixi,
Mikó István, Hűvösvölgyi Ildikó,
Keresztes Ildikó/ Kovács Zsuzsa,
Kiss Zoltán, Vásári Mónika, Dózsa
László/ Benkóczy Zoltán, Bozsó
József, Nagy Gábor, Benkő Péter,
Horváth Tamás, Szabó Anikó
Rendező: Huszti Péter
Bemutató: 2008. szept. 20.

Dale Wasserman

KAKUKKFÉSZEK
Dráma két részben
Ken Kesey: „Száll a kakukk
fészkére” című regénye alapján
Szereplők: Nemcsák Károly,
Bujtor István, Bencze Ilona,
Nagy Gábor, Benkő Péter,
Bregyán Péter, Bozsó József,
Győri Péter, Kiss Zoltán, Boros
Zoltán, Viczián Ottó, Tébi Márta,
Darvasi Cecília, Lombosi András,
Horváth Tamás, Vásári Mónika,
Szabó Anikó, Németh László
Rendező: Bujtor István
Bemutató: 2008. okt. 11.

Bérletmegújítás: 2008. június 10. – 2008. június 30. Régi bérletesek új helyet
választhatnak: 2008. július 1. Új bérletek váltása: 2008. július 2. – 2008. július 18.
Gyermek és – ifjúsági bérlet váltása: 2008. szeptember 15. – 2008. szeptember 19.

BÉRLETÁRAK

Kedvezményben részesülnek – a Premier-bérletek kivételével – a nyugdíjasok.
A műsor és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk! 

!Nagyszínház, 6 előadás
Premier-bérlet Bérlet Kedvezményes

I. hely 13.200 Ft 9.900 Ft 8.800 Ft
II. hely 11.000 Ft 8.800 Ft 7.700 Ft

!Kisszínház, 3  előadás
Premier-bérlet Bérlet

I.hely 6.600 Ft 5.500 Ft

!Kombinált bérlet, 9 előadás
Bérlet Kedvezményes

I. hely 15.400 Ft 13.200 Ft
II.hely 13.200 Ft 11.000 Ft

BÉRLETVÁLTÁS
IDEJE

NAGYSZÍNHÁZI ELÔADÁSOK KISSZÍNHÁZ
Shakespeare

HAMLET
Dráma két részben
Szereplők: Viczián Ottó,
Nemcsák Károly,
Piros Ildikó, Huszti Péter,
Laklóth Aladár, Kiss Zoltán,
Magyar Tímea,
Bregyán Péter, Benkő Péter,
Győri Péter, Sövegjártó
Áron, Horváth Tamás 
Rendező: Kerényi Imre
Bemutató: 2008. nov. 15.

Rideg Sándor 

INDUL 
A BAKTERHÁZ
Vígjáték két részben
Szereplők: Mikó István,
Boros Zoltán, Nemcsák
Károly, Tóth Judit,
Szacsvay László/
Cseke Péter, Nyírő Bea,
Zsolnay András/
Bozsó József, Győri Péter,
Szabó Anikó, Rusz Milán,
Beszterczey Attila/
Hábel Ferenc
Rendező: Cseke Péter
Bemutató: 2008. dec. 13.

Csurka István

HÁZMESTERSIRATÓ
Tragikomédia 
két részben
Szereplők: Pásztor Erzsi,
Kiss Zoltán, Koncz Gábor,
Nyírő Bea, Laklóth Aladár,
Nagy Gábor, Boros Zoltán,
Sajgál Erika, Hűvösvölgyi
Ildikó, Tébi Márta,
Horváth Tamás
Rendező: Koncz Gábor
Bemutató: 2009. jan. 24.

Richard Rodgers

A MUZSIKA HANGJA
Családi musical 
két részben
Szereplők: Laklóth Aladár,
Vásári Mónika, Keresztes
Ildikó, Bencze Ilona,
Sövegjártó Áron, Csonka
Hajnalka, Simon Andrea,
Ambruzs Klaudia,
Nagy Gábor, Sajgál Erika,
Rárósi Anita, Horváth
Tamás, Benkő Péter,
Zsolnay András,
Makay Sándor, Tébi Márta,
soproni gyerekek
Rendező: Pinczés István
Bemutató: 2009. márc. 7.

Márai Sándor

A GYERTYÁK 
CSONKIG ÉGNEK
Színjáték két részben

Szereplők: Koncz Gábor,
Makay Sándor, Somfai Éva,
Zsolnay András

Rendező: Csiszár Imre

Bemutató: 2008. okt. 4.

Pam Gems

MARLENE
Zenésjáték egy részben

Szereplők: Piros Ildikó,
Vásári Mónika,
a zongoránál: Neumark Zoltán

Rendező: Kerényi Imre

Bemutató: 2009. jan. 17.

Herczeg Ferenc

KÉK RÓKA
Színjáték három részben

Szereplők: Pápai Erika,
Nemcsák Károly, Bozsó József,
Bregyán Péter, Rárósi Anita 

Rendező: Márton András

Bemutató: 2009. febr. 14.
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Támogatónk: Médiapartnereink:
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Június 7-én, szombaton 18.00 – 24.00
Fordított nap – „minden” az éjszakában 
• Torna CSOLLÁNY SZILVESZTERREL
• Pizsamás és „fordított” táncok 
• Attraktív Táncstúdió, Pet Jazz,

Jazz Dance Academy

• Aspartam, Csendtörők, Juice
• Fabula Bábszínház: Vitéz László és az ördögök
• Élő történelem óra jurtában
• Sportversenyek, világító papírsárkány készítés
• Intim kuckó, Szépülj kuckó, Ezo-tér

KIÁLLÍTÁSOK 
június 9 – július 12.

„Színfolt” 
Napszak Integrált Intézmény kiállítása

június 28 – július 12.
„Tündérek és manók” 
A Legelső Soproni Tündérfesztivál rajzpályázatának 
kiállítása
Megnyitó: június 28. szombat 16.00 

június 28 – július 12.
„Manó-tipológia” 
Naske László Mihály és Nagyváradi Andrea kiállítása 
Megnyitó: június 28. szombat 16.30  

BALFI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Június 21. szombat 10.00 – 24.00
BOR- ÉS BABFESZTIVÁL
Borkóstolás, babételek, zene, tánc, mulatság.
Közreműködnek: Balfi Dalárda, Balfi Borbogarak,
Karácsony Róbert (harmonika), Testvériség táncegyüttes,
Fertőrákosi Fúvósok, Black Bird Ír Sztepp Táncegyüttes,
Die Mondschein Kapelle (sramlizene)

LISZT-KÖZPONT
Június 14. szombat 18.00
A LISZT FERENC PEDAGÓGUS ÉNEKKAR 
JUBILEUMI HANGVERSENYE

Június 20. – július 13.
SOPRONI ÜNNEPI HETEK

Június 23–30.
RÉGI ZENEI NAPOK

június 7–8. szombat–vasárnap

ELSÃ SOPRONI KÖNYVÜNNEP 
a gesztenyefa alatt 
a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ előtt 
(rossz idő esetén a Liszt-központban)
10.00–19.00
• Az Ünnepi Könyvhétre megjelent új könyvek, 

valamint antikvár könyvek árusítása
• A Városi Könyvtár állományából kivont könyvek vására
• A könyvkészítés technikája

Nyomdászat, könyvkötés bemutatása és kipróbálása – kicsiknek és 
nagyoknak (NYME Fa- és Papíripari Intézet közreműködésével)

• Zenei programok: Crazy Daisy Jug Band, FM zérÓ, Fajkusz Attila és zene-
kara, Fashion Project, Kórus Spontánusz, a Soproni Zeneiskola növendékei

IRODALMI KÁVÉHÁZ a Liszt-központ Kávézójában
Könyvbemutatók, beszélgetések
június 7. szombat 
14.00 „Egy nemzetek lévén…” c. könyve kapcsán 

beszélgetés Dominkovits Péter történész-főlevéltárossal 
16.00 „Aranyrögök” Zentai László költővel Tóth Éva beszélget
17.00 „A nyugat-magyarországi helyzet 1922–1939”

Dr. Tóth Imrével Katona Attila történész beszélget
18.00 Irodalmi élet Sopronban – Beszélgetés soproni szerzőkkel 

Both Balázs, Bősze Balázs, Dalos Margit, Kerék Imre, Rakovszky 
Zsuzsa, Sarkady Sándor, Sass László – moderátor: Martos Gábor

Június 8. vasárnap
10.30 A Szép Sopronunk Kiadó és köteteinek bemutatása
15.00 „Az én XX. századom” Székely Lajos soproni borász önéletrajzi kötete
17.00 A soproni Artemisz Kiadó és új kötetének bemutatása (Rakovszky 

Zsuzsa, Turbuly Lilla, Turbuly Éva – beszélgetőtársuk: Köves Andrea) 

A rendezvény szervezője: Cédrus Könyvkereskedések
Támogatja a Pro Kultúra Kht. és Sopron MJV Önkormányzata

Találkozzunk a gesztenyénél!
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Új logóval, látványosabb
külsôségekkel és kibôvült tar-
talommal várja látogatóit az
idei SÜH. Kezdjük az új arcu-
lattal: egy lányalak libben,
kezében hegedûvel. Mi van
emögött? „Olyan programok,
amelyek szélvészként maguk-
kal ragadják a látogatót, akik
a varázslatos repülés után ki-
pihenve, megszépülve, meg-
javulva érnek földet és viszik
magukkal a leghûségesebb
város élményét” – fogalmaz a
mûsorfüzetben a szervezô
Pro Kultúra Kht. vezetése,

Nyerges Ferenc igazgató és
Horváth Zoltánné kulturális
igazgató, akik azt ígérik, ezút-
tal már a városba érkezve
érezni lehet majd: itt történik
valami, valami jó dolog. 

A TEREMTÉS

Az idei lesz az 51. ünnepi
hetek. 1932. szeptember 3-án
az egész ország rádióhallga-
tó közönsége szerezhetett tu-
domást arról, hogy a leghûsé-
gesebb magyar városban ün-
nepi játékokat rendeznek. A
városháza és a Storno-ház kö-
zött ácsoltak terjedelmes
építményt. Az énekkar hát-
tal állt a Hûségkapunak és
láthatta a Templom utca sar-
kán Haydn egykori szállását
is. Kóh Ferenc szôlôsgazda,
szolgálaton kívüli mûszaki
tiszt, templomi énekes és kar-
nagy volt rendezôje, szervezô-
je, sôt, egyik szólistája is az
ünnepi hetek ôsének, amikor
lelkes soproni amatôrök
Haydn Teremtés oratóriumát
adták elô. 1937-ben már neve

is van a nyári zenei rendezvé-
nyeknek: Soproni Ünnepi
Hét. Ekkor már a fertôráko-
si kôfejtôben fényjátékokkal
kísért operaestet tartottak.
Aztán jött a háború, majd az
újjáépítés. A viszontagságok
után csak 1957-ben rendez-
ték meg a Soproni Kultúrna-
pokat, mely az újkori rendez-
vénysorozat nyitányává vált.
Az ünnepi hetek 1963-ban ke-
rült a nemzetközi figyelem
fókuszába: több ezer külföldi
kapott ugyanis beutazási ví-
zumot a városba – a vasfüg-
göny leeresztése óta elôször
–, hogy részt vegyen a nyári
kulturális programokon. 

Az ünnepi hetek az elmúlt
évtizedek alatt mindig gaz-
dagodott. Mert mindig voltak,
akik – bármilyen volt is a
rendszer – fontosnak tartot-
ták a kultúrát. Hosszú út ve-
zetett az 51. Soproni Ünnepi
Hetekig, olyan hosszú, hogy
arról már könyvet is kellett
írni (Hárs József: A Soproni
Ünnepi Hetek története
1932–1993). 

LENDÜLETES NYITÓNAP

Lehet drukkolni máris,
hogy június 20-án, pénteken
jó idô legyen. Az idei SÜH
igazán lendületes nyitást
ígér, igazán kár lenne, ha el-
mosná az esô. Zenészek, tán-
cosok, óriásbábosok, gólya-
lábasok felvonulása, polgár-
mesteri köszöntô után Edvin
Marton, a hegedû fenegyere-
ke áll a Fô téri színpadra,
majd hamisítatlan rock and
roll parti kezdôdik Fenyô
Miklóssal. Egész hétvégén kéz-
mûvesvásár és kavalkád lesz
nem csak a Fô téren, a kör-
nyezô utcákban is. Csak né-
hány példa, hogy eléggé ki-
váncsi legyen az olvasó: béke-
beli idôk mulattató játékai,
dióvadászat, egérderbi, hor-
dólovaglás, parasztgolf, dü-
höngô konyha, Gombóc Ma-
tyi, tojásterelô. A magyar vá-
sári komédiázás virágos jó-
kedvvel újra visszatér. Lesz
néptáncfesztivál, bábjáték és
koncert is. Ráadásul szom-
baton rendezik meg a Kék-

51. Soproni
Ünnepi Hetek 
51. Soproni
Ünnepi Hetek 

ÚJ LOGÓ, IGAZI LÁTVÁNYOSSÁGOK ÉS FESZTIVÁLHANGULAT

Igazi fesztiválhangulatot, látványosságokat, kulturális csemegéket és élményeket ígér az
idei, immár 51. alkalommal megrendezendô Soproni Ünnepi Hetek rendezvénysorozata. 

A június 20-án kezdôdô programözön számos meglepetést tartogat.
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frankosok éjszakáját! A Ko-
lostor utca napokig Kékfran-
kosok utcájává válik, a Vá-
rosház utcai parkoló pedig
az Ínyencek terévé. 

AZ ÁLARCOSBÁLTÓL

SVEJKIG

A Barlangszínházban az
Oliver címû musical, A na-
gyidai cigányok látvány- és
táncszínháza az Experidance
Tánctársulattal, Verdi Álar-
cosbálja, Intermezzo Opera-
gála és Pavarotti emlékének
szentelt Tenorgála várja
majd a zene szerelmeseit. 

A Nyári Színházi Játékok
újra a Bányászati Múzeum
hangulatos udvarába hívják
a nagyérdemût a Mirandoli-
na, amore címû zenés komé-
diára. A várkerületi Puskás
Sörözô kerthelyiségében
Svejkbe botlunk majd, elsô-
sorban Mikó Istvánnak kö-
szönhetôen. 

VÁLTOZATOS

HELYSZÍNEK

Bekapcsolódik a program-
sorozatba a GYIK és az Er-
zsébet-kert is. Itt éji vigada-
lom lesz tündérek és manók
közremûködésével, rengeteg
gyerekeknek szóló izgalmas
eseménnyel. Nemzetközi Fú-

vószenei Találkozó és a 30.
jubileumi autó-motor vete-
ránklub találkozó központja
is itt lesz. A soproni erdôk
sem maradnak ki a SÜH-bôl:
idôutazást is ígér a kelta nap.
A Soproni Petôfi Színházban
a Nyári Oparettvarázs bûvö-
li majd el a mûfaj kedvelôit.
A Víg özvegy, a Sybill, a Lili
bárónô, a Marica grófnô, a
Csárdáskirálynô ígér felejt-
hetetlen esteket. Az elôadá-
sok után ráadásul tüzijáték
és borkóstoló is lesz!

SÜH RETROSPEKTÍV

Újdonság lesz a SÜH tör-
ténetében a záróprogram,
aminek a Deák tér ad majd
helyet. Szabadtéri kiállítá-
son a soproni festô- és fotó-
mûvészek bemutatják a fesz-
tivál alatt szerzett élménye-
iket, a nyitóhétvégétôl a bar-
langszínházon át, a számta-
lan érdekes programig. A ki-
állítást soproni dzsesszzene-
karok és gyermekmûsorok is
színesítik. És nem volt még
Tündérfesztivál sem. Most
lesz! – a GyIK-ban és körü-
lötte bájos gyerekeknek tar-
tanak majd többek között báj-
italversenyt és más különle-
ges és meglepô programokat.
Nem maradnak el idén sem
az ünnepi hetek tartalmas

sportrendezvényei: lesz tájfu-
tó-, tenisz-, torna-, asztalite-
nisz-, bowling-, vitorlás-,
strandröplabda-, kézilabda-,
sakk-, teke- és labdarúgóver-
seny is. Tárlatból sem lesz
hiány: az érembiennále díja-
zottai a Lábasházban állíta-
nak ki, Dalí pedig a Festôte-
rembôl hódít. 

RÉGI ZENEI NAPOK

A Régi Zenei Napok az
egyik legmeghatározóbb és
legrangosabb komolyzenei
rendezvénysorozat Magyaror-
szágon, melyen évrôl évre a
legelismertebb hazai és kül-
földi sztárok lépnek fel. Az
elmúlt évtizedek során nem-
zetközi rangú mûvészek jár-
tak itt, de a koncertek mellett
hangszeres kurzusok és histo-

rikus tánckurzus is részét ké-
pezi a soproni rendezvény-
sorozatnak. Közel negyedszá-
zados hagyomány már, hogy
Sopron június végén világhí-
rû mûvészek vendégszerep-
lésével, különleges progra-
mokkal, sosem hallott pro-
dukciókkal várja a régi mu-
zsika híveit. 

Az idén, június 23-tól rene-
szánsz, barokk és klasszikus
estek alkotják a fesztivál
programját. A fesztivál szen-
zációja egy újonnan felfede-
zett, ismeretlen, 250 éves
opera újkori ôsbemutatója
lesz az Orfeo Zenekar és Pur-
cell Kórus elôadásában. A
rendezvénysorozatot zenetu-
dományi elôadások, histori-
kus táncprodukciók és mes-
terkurzusok teszik teljessé.
Csak tudjunk választani! ��

VÍZUM NÉLKÜL
Az 1963-as ünnepi hetek megnyitója alkalmából 24 órára vízum nélkül látogathatták meg Sopront az osztrák turisták, így
mintegy háromezer gépkocsi lepte el a város utcáit. ��
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A Gyôr-Moson-Sopron Me-
gyei Múzeumok Igazgatósá-
ga 1992-ben indította útjára
Források címû kiadványso-
rozatát azzal a céllal, hogy
azokat a kutatási eredménye-
ket is közzé lehessen tenni,
melyek terjedelmük vagy té-
májuk miatt szétfeszítették
volna a múzeum 1959 óta
megjelenô évkönyvének ke-
reteit. Az elsô kötet megjele-
nését követô több mint más-
fél évtizedes szünet után
megszületett a folytatás: a
Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Múzeumok Igazgatósága ki-
adásában jelent meg Kelemen
István Sopron vármegyei job-
bágyvégrendeletek a XVIII.
század elejétôl 1848-ig címû
könyve. A soproni Storno-
házban bemutatott kiadvány
a hajdani Sopron vármegye
1713 és 1847 között íródott,
teljes terjedelmében eddig
még nem közölt 185 jobbágy-
végrendeletnek tartalmazza
a szövegét – mondta el a köny-

vet méltató Dominkovits Péter
a Soproni Levéltár fôlevél-
tárosa.

A forrásgyûjteményt sze-
mélynév-, tárgy-, dûlônév- és
helynévmutató, a latin sza-
vak és kifejezések magyaráza-
ta, illetve rövid német nyelvû
összefoglalás egészíti ki –
hívta fel a figyelmet Domin-
kovits Péter, aki a maga ne-
mében egyedülállónak nevez-
te az értékes munkát. A
könyvbemutató közönségét a
Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat nevében Firtl
Mátyás köszöntötte. A képvi-
selô kiemelte: a kutatómunka
igazi kiteljesedését abban éri
el, hogy a ma emberéhez elér-
hetô közelségbe hozza azt,
ami eddig a levéltárak mé-
lyén volt. Nagyobb elégtétel a
kutatást végzô számára alig
lehet, mint kutatásának ered-
ményeit, esetleges következ-
tetéseit megosztani a szakmá-
val, az olvasókkal, az érdeklô-

dôkkel. Közlésük további tör-
téneti, néprajzi, társadalom-
ismereti kutatásokhoz szol-
gáltathatnak értékes infor-
mációkat, mi több: a megyei
múzeumi szervezet intézmé-
nyeiben ôrzött adattári, és a
több tízezres tárgyi örökség
pontos értelmezését, ,,meg-
szólaltatását” is elôsegítik. ��

Június 21.: IPA Családi Nap
Hagyományosan ez évben is megrendezi az International

Police Association (IPA) Magyar Szekció Gyôr-Moson-Sopron
Megyei Szervezete tagjainak, azok családtagjainak és vala-
mennyi érdeklôdônek, IPA-barátnak és IPA-szimpatizánsnak
családi napját június 21-én 10.45 órai kezdettel a Vadon
Lovas Clubban (Ágfalva, Magyar u. 25.).

A rendezvény ünnepélyes megnyitója 10.45 órakor lesz,
amelyet lovas és tai chi bemutató követ. A nap folyamán
íjászbemutató is lesz, ahol az érdeklôdôk ki is próbálhatják

az íjászatot. A gyerekek és felnôttek körében egyaránt nép-
szerû légpuska-lövészversenyre is sor kerül három kategó-
riában. 

A nap folyamán ingyen lehet a kicsiknek pónizni, a nagyok-
kal együtt lovaskocsikázni, és lesz még játszóház, kézmûves
foglalkozás, ügyességi vetélkedô is. A megfáradt vendégeket
ingyenesen gyógymasszôr frissíti fel. Kedvezményes ebédle-
hetôséget is biztosítanak a szervezôk a rendezvényen, ame-
lyen egy kétfôs zenekar húzza a talpalávalót. ��

Barkóczi-díjas 
soproni múzeológus 

A múzeumi világnapon Kele-
men Istvánt Barkóczi-díjjal
tüntette ki a Gyôr-Moson-
Sopron Megyei Önkormány-
zat. Aligha lehet a múzeumi
világnapot méltóképpen ün-
nepelni, mint egy új könyv
megjelenésével, bemutatásá-
val – fogalmazott Firtl Mátyás
a díj gyôri átadásakor.

A természet
követése

Odafigyeléssel és sok sze-
retettel készített alkotások
mesélnek arról az oktató-ne-
velô munkáról, amely a Koz-
mutza Flóra Általános Isko-
la és Speciális Szakiskola fa-
lain belül zajlik. 

A diákok munkáiból nyí-
lott kiállítás darabjai az ala-
posabb szemlélôdônek a ta-
nulók vágyairól, gondjairól
és örömeirôl is mesélnek. Az
idei, Sequere naturam – a
természet követése – címû
tárlat, amely a B. W. Panno-
nia Hotel földszinti folyosó-
ján nyílt, a reneszánszhoz
kapcsolódik. A tárlatot meg-
nyitó Hartl Éva fôiskolai do-
cens külön is kiemelte: az al-
kotás öröme, a természetkö-
zeliség, a nyitottság jelenik
meg minden megformált
tárgyban. ��

13-án, 20 óra: Pucér Ámor 
14-én, 20 óra: Villon a szakadt

és Vastag Margot 
14-én, 21 óra: Pléhpofájúak 
20-án, 20 óra: Tingli-tangli a

bolondházban
21-én, 20 óra: Tingli-tangli a

bolondházban
26-án, 20 óra: A Soproni Gos-

pel Együttes koncertje.
27-én, 20 óra: Az utolsó tekercs 
28-án, 20 óra: Az utolsó te-

kercs. 

Civitas júniusi
elôadásai

Könyvbemutató

Kelemen István Sopron
vármegyei jobbágyvég-

rendeletek a XVIII.
század elejétôl 1848-ig

címû könyvét mutatták
be a Storno-házban.

Június 21.: IPA Családi Nap
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– A kiállítást csoportosan,
elôre megfontolt szándékból
követtük el. A mi esetünk-
ben, gondolom, enyhítô kö-
rülménynek számít, hogy ter-
mészetesen nem nyereség-
vágyból, hanem a köz, azaz a
kiállítást megtekintôk érde-
kében – mondta Albert József,
a tárlat egyik ötletgazdája
stílszerûen szólva a kiállítás
megnyitó bevezetôjében. A
kiállítók bármit is követtek
el, ôk is emberek, hibáztak,
amiért most keményen bûn-
hôdnek. Jelenleg ôk elítél-

tek, vagy ahogyan a köznyelv-
ben egyszerûbben mondjuk:
rabok, de természetesen van
nevük is: Gerencsér Csaba,
Horváth Tamás, Körzô Frigyes,
Magda Marinko és Lákovics
Csaba.

A Sopronkôhidai Fegyház
és Börtön öt, a fegyház zárt vi-
lágában élô alkotójának tár-
latán az önkormányzat nevé-
ben dr. Simon István alpol-
gármester arról szólt, hogy a
tárlat különlegessége az,
hogy egy speciális aspektus-
ból látják a világot, mert a
szabadság elemi érzésétôl
megfosztottan, ez utóbbi hiá-
nya is benne van a közösség-
gel valamilyen formában ösz-
szeütközésbe került alkotók

képeiben. A büntetés-végre-
hajtásnak egyik feladata az
is, hogy büntetésének letölté-
sét követôen az érintett em-
bert segítse a közösségbe
való visszataláláshoz, hogy
szabadulását követôen ab-

ban, hogy a társadalomba be-
illeszkedjen – ezért is értéke-
lendô az, hogy az intézetben
a fogvatartottak számára le-
hetôség van szakkörökön kü-
lönbözô alkotói tevékenysé-
gekre. ��

A kamaracsoport kategó-
riában, a továbbképzô évfo-
lyamokra járó tanulók számá-
ra meghirdetett tanulmányi
verseny során 37 intézmény
41 produkciója versenyezett a
helyezésekért. Az eredmény-
hirdetésen Firtl Mátyás, a me-
gyei önkormányzat alelnöke,
országgyûlési képviselô és
Abdai Géza alpolgármester
adta át a díjakat.

A zene-tánc-ének hármas
egységének érvényesülésé-
nek szempontrendszerét tar-
totta fontosnak a zsûri a pro-
dukciók értékelése során, hi-
szen ezek az elemek együtt
adják azt a belsô lelki tartást
a táncosoknak, amelyet a
nézô is megérez. A verseny

magas színvonalú volt –
mondta Farkas Zoltán, a zsûri
elnöke. Az elsô helyezést
megosztottan ítélték oda a
Sajnovics János Egyesített
Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intéz-
mény (Tordas) csoportjának
és a Viganó Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény együt-
tesének.

Kiemelt nívódíjat a Kecs-
keméti Mûvészetoktatási In-
tézmények Kodály Zoltán Is-
kolájának Néptánc Tansza-
ka kapott. Firtl Mátyás alel-
nöktôl a legjobb Gyôr-Moson-
Sopron megyei produkció
díját – a szakmai zsûri dönté-
sének megfelelôen – a Har-
mónia Mûvészeti Iskola Kis-
alföld csoportjának vezetôje
vehette át. A soproni Petôfi
Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményének együttese di-
cséretben részesült. B. T. É.

II. Országos
Néptáncverseny

Éppen ezért adták a szer-
vezôk a „magyar, osztrák és
horvát vallomások, emlék-
képek” címet a pályázatnak,
és a beérkezett munkákból
június 1-jén nyílt és két
héten át látogatható kiállí-
tásnak. A kiírás szerint a pá-
lyázaton 10 és 18 év közötti
diákok vehettek részt akva-
rell (vízfestés), tempera,
guass és pasztell techniká-
val készült képekkel. 

A megadott határidôig és
a meghatározott feltételek
szerint 172 mû érkezett,
ebbôl a Lábasházban a jú-
nius elsején nyílt tárlaton
52 képet mutatnak be. A
zsûri, melynek tagja volt
Giczy János festômûvész,
Gáspárdy Tibor festômûvész
és Nemes András mûvészet-

történész, hat alkotót díja-
zott is.

A pályázaton részt vett di-
ákjaival Csepregrôl a Dr.
Csepregi Horváth János Ál-
talános Iskola, a kapuvári
Felsôbüki Nagy Pál Gimná-
zium, a hegykôi Általános Is-
kola, valamint Sopronból a
Handler Nándor Szakképzô
Iskola, a Széchenyi István
Gimnázium és a Doborjáni
Ferenc Nevelési–Oktatási
Központ.

A szervezôk nem véletle-
nül tették a pedagógus napra
a megnyitót: ezzel is a taná-
rok iránti tiszteletet fejez-
ték ki, és ráirányították a fi-
gyelmet e pálya fontosságá-
ra, a pedagógusok gyerme-
keink és jövônk formálásá-
ban betöltött szerepére. ��

A Sopronkôhidai Fegyház és
Börtön öt elítéltjének

alkotásaiból nyílt tárlat a
soproni Lövér Hotelben. 

Alkotások, rácsok nélkül

A Perkovátz-Ház Baráti Köre 2007 decemberében honisme-
reti rajzpályázatot hirdetett a volt Sopron vármegyei

településeken. A pályázat célja, hogy minél több olyan
alkotás szülessen, amely bemutatja háromnyelvû és

egyszívû szülôföldünk épített és természeti szépségeit,
értékeit, az itt élôk életét. 

Közös szívvel
A Petôfi Sándor Általános

Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Intézmény rendezte meg 

az idei II. Országos Néptánc-
versenyt. 
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– Már a nagyapám is ké-
sesként mûködött, ô a Felvi-
dékrôl került Székesfehér-
várra, majd a húszas évek-
ben telepedett le a családunk

Körmenden. Édesapám is
nála tanulta ki a késes szak-
mát és ôt még a Rákosi-idô-
ben sem tudták bekényszerí-
teni az akkor országszerte

alakuló szövetkezetek egyi-
kébe, önálló iparos tudott
maradni. A családi tradíciót
folytatva elôször a bátyám,
majd én is kitanultam nála a
szakmát, de Körmend kicsi
volt ahhoz, hogy késesként
két családot is eltartson,
ezért mint a mesében a ki-
sebbik fiú, én is elindultam
helyet keresni magamnak a
világban… Több város is
szóba jött, elôször Ajka, ame-
lyik akkor virágzó bányász-
város volt, Kapuvárt kicsinek
találtam, így aztán Sopron-
ban is szétnéztem. Éppen
búcsú volt a domonkos temp-
lom elôtt, és ott szóba ele-
gyedtem Dudás Sándor hely-
béli szûcsmesterrel, lénye-
gében ô biztatott arra, hogy
Sopronban telepedjek le.

Itt ez akkor úgymond hi-
ányszakma volt, mindössze
egy nyugdíjas, meglehetôsen
bogaras öregúr képviselte a
késes szakmát. Eljöttünk a
feleségemmel és elkezdtünk
üzlethelységet keresni, lehe-
tôleg jó helyen, közel a Vár-
kerülethez, így akadtunk a
Torna utcában a Filó-féle rö-
vidáruüzletre, amelyik éppen
akkor zárt be, így ezt meg tud-
tuk venni. Nagy rizikót vál-
lalva összes megtakarított
pénzünket – mintegy érde-
kességként álljon itt maga az
összeg is, ez 105.000 forint volt
– a kis bolt megvásárlására
fordítottuk, ennek idestova
éppen harminc éve, azóta
egyetlen késesként itt élek
és dolgozok Sopronban. Hoz-
záteszem, nem bántam meg.

Eredetileg nyolcan vol-
tunk testvérek, bár ebbôl a
felnôttkort csak hatan értük
meg, de abból ma is hárman
ebben a szakmában dolgo-

zunk, így adódik a kérdés,
hogy nálam is folytatódik-e
ez az iparos családi hagyo-
mány. Legkisebb fiam 12 éves,
egyedül ô mutat hajlandósá-
got arra, hogy továbbvigye ezt
az egyébként sok változáson
átment, majdhogynem kiha-
lásra ítélt szakmát, hisz az
egész országban összesen
nem vagyunk harmincan.

Annak idején az én mes-
termunkám egy agancsnye-
lû maskara (görbe pengéjû,
masszív bicska) volt, mely-
hez még a pengét is én ková-
csoltam. Természetesen ma
is gyártok még késeket, bics-
kákat, bízom benne, hogy el-
ismert márkanév a Belen-
csák, de a kínai tömegter-
mékkel nagyon nehéz fölven-
ni a versenyt. 

Hogy nekem milyen bics-
kám van? Semmilyen, nem
vagyok bicskahordó ember,
mert ha itt vagyok a mûhely-
ben, itt van éppen elég, ott-
hon úgyszintén, lényegében a
katonaság óta nincs saját
bicskám. Klasszikus borotvát
sem használok, sôt, a borbély
sem borotvál már – de a fió-
komban még van néhány so-
lingeni DOVO, hátha egyszer
valaki éppen ezért jön be
hozzám…

Lejegyezte: Pluzsik Tamás

Belencsák Ferenc (55)

– többgenerációs késes és
mûköszörûs mester

– Körmenden született és ott
járt iskolába

– 30 éve él Sopronban
– öt gyermek édesapja

Feleségem néhányszor megkér, hogy ugyan fenjem már
meg a konyhakéseket. Valahogy olyan macsósnak érzem

magam ilyenkor, mert ez olyan igazi férfimunka. Biztos
vagyok benne, hogy nincs nôi késes, sôt egyáltalán késes is

alig. Sopronban van egy, a Torna utcában, mindenki így
ismeri: Belencsák, a késes. 

Az agancsnyelû 
maskarától 
a Torna utcáig

„Ismeretlen ismerôs” – Belencsák Ferenc

FOTÓ: PLUZSIK
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Megkérdeztük az országgyûlési képviselôket

Mit tart a hónap legfontosabb eseményének?

A baloldal nem képviseli
a baloldali értékeket, gazda-
sági, szociális és morális vál-
ságba sodorta az országot.
Ráadásul az emberekkel fi-
zetteti mindezt meg. A meg-
oldást csak az elôrehozott vá-
lasztások jelenthetik. A Fi-
desz eddig is minden ígére-

tét megtartotta. Akkor is,
amikor kormányon volt, és
amikor az országot emelkedô
pályára állította. És megtar-
totta ígéreteit az ellenzék-
ben is, hiszen minden lehet-
séges törvényes eszközzel az
emberek érdekében dolgo-
zott. Sikerre vitte a vizitdíj, a
kórházi napidíj és a tandíj
eltörlését, mert egyetlen cél
vezérelhet csak minket, vá-

lasztott képviselôket, hogy
maradéktalanul azt a szolgá-
latot teljesítsük, amire a vá-
lasztók megbíztak. 

Ez így lesz a jövôben is,
kormányrakerülésünk ese-
tén is, meghirdetett progra-
munkat végre fogjuk hajtani
az itt élô emberek, az ország,
a magyar nemzet érdekét
tartva mindennél elôbbre-
valónak. ��

A Gyurcsány-kormány el
akarja venni a maradék tá-
mogatást is a családoktól. A
nyugdíjasok megadóztatása,
elszegényítése után, a szoci-
alisták a gyest is el akarják
venni. Ezzel a gyermeket ne-

velŒ, vagy gyermeket vállal-
ni szándékozóknak a szocia-
lista, magát baloldalinak
tartó kormány ma azt üzeni:
a gyermekvállalás a szegény-
séggel egyenlŒ. 

A családoknak azt üzen-

jük: számíthatnak a Fidesz
Magyar Polgári Szövetségre,
ha polgári kormány alakul,
akkor visszaadjuk az elvett
forintokat, és család- és adó-
politikánkkal a gyermeke-
ket nevelŒket támogatjuk,
úgy, ahogyan azt az Orbán-
kormány alatt is már meg-
tettük. ��

Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)

Firtl Mátyás (KDNP)

Az igazság tesz szabaddá
címmel jelent meg Firtl

Mátyás országgyûlési
képviselô könyve, amelyet

dr. Molnár Ágnes országgyû-
lési képviselô és dr. Rédly

Elemér, a Gyôri Hittudomá-
nyi Fôiskola tanára, pápai

prelátus ajánlott a könyvbe-
mutatón megjelenteknek. 

Az interjúkat, parlamenti
felszólalásokat, szakmai elô-
adásokat, a közéleti esemé-
nyek és ünnepek alkalmával
megfogalmazott gondolato-
kat tartalmazó  könyvben egy
a politikától nagyon távoli, a
leghétköznapibb világból,
munkakörbôl a Magyar Or-
szággyûlésbe vezetô életpá-
lya elevenedik meg. 

,,A politikusi munkát a szó
legnemesebb értelmében
szolgálatnak tartom, pedig
nem is készültem politikus-
nak. A közügyek – ha úgy tet-

szik, a politika – találtak meg
engem, nem tudtam, de talán
nem is akartam kitérni” –
vallja a szerzô.

Erôs soproni képviselet-
tel, az egyre kiszélesedô és

megerôsödô Fidesz–KDNP
szövetségben mindent meg-
tesznek azért a Parlament-
ben, hogy az ország sorsa
jobbra forduljon, amire poli-
tikusként  az életüket tették

fel. Ennek a szándéknak, és
tetteknek a tanúsága az Igaz-
ság tesz szabaddá címû könyv
– hangzott el a könyvbemu-
tatón.

B. Tóth Éva

Firtl Mátyás: Az igazság tesz szabaddá
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– Meghökkentô a név, az
ember elôször óhatatlanul a
latin írásmódot keresi, aztán
kiderül, hogy nagyon is ma-
gyar szavakkal kell leírni…

– Spontánusz – ilyen szó
nem létezik. Kórusunk élete
egy fellépéssel kezdôdött
2001. december 21-én. Egy
laza baráti társaság, melynek
tagjai lelkes zeneszeretô fia-
talok voltak, kiállt a Dömötö-
ri cukrászda elé karácsonyi
dalokat énekelni. Tetszett a
járókelôknek, és a kérdésre,
kicsodák is ôk, tréfából azt
válaszolták: hát a Kórus Spon-
tánusz...! – mondja a fiatal
karnagy, majd hozzáteszi: –
Megôriztük rugalmasságun-
kat, rögtönzési képességün-
ket, de az eltelt hét évben ha-
talmas utat jártunk be.

– Mi ennek az útnak eddig
a szakmai csúcspontja?

– 2005-ben kategóriaminô-
sítésen (KÓTA) a fesztiválkó-
rus fokozatot értük el – ez
nagy szó egy fiatal kórus éle-
tében.. Büszkék vagyunk a
számunkra otthont biztosító
Erdészeti Múzeumban (saját
rendezésû) illetve a Széche-

nyi István Városi Könyvtár-
ban tartott interaktív kon-
certjeinkre, melyeken az 
– egyre nagyobb létszámú –
immár törzsközönségnek szá-
mító hallgatók is szóhoz,
hanghoz juthatnak. 

– Álljunk meg egy pillanat-
ra az interaktív szónál: a ha-
gyományos kóruskoncerteken
ez ismeretlen! Hogy is van ez?

– Szeretnénk az embere-
ket újra nyitottá tenni egy-
más, de legfôképpen saját
maguk iránt, hiszen mai élet-
vitelünk egy tökéletesen zár-
kózott, elszemélytelenedô vi-
lághoz vezet, amibôl csak na-
gyon nehezen van kiút. A
zene lehet az egyik alternatí-
va, mert képes a feszültség
és szorongás oldására, sôt
egyfajta tökéletes légzéstech-
nikát is elsajátíttat az egyen-
letes levegôvételekkel, ami
ugyancsak gyengíti a stressz
erejét. A komolyzenétôl való
általános elhidegülés annak
tudható be, hogy a többség
nem érti, nem beszéli ezt a
nyelvet. Interaktív koncert-
jeinkkel éppen ezt a gátat
próbáljuk áttörni, hogy minél

többen legyünk, akik a zené-
ben képesek vagyunk az ön-
kifejezésre. Célunk, hogy ez
sokak számára elérhetô le-
gyen, hiszen a komolyzené-
ben bárkinek módja lehet a
legkülönbözôbb érzelmek
felfedezésére és belsô egyen-
súly kialakítására. Továbbá a
kóruséneklésben olyan kö-
zösségi élményekhez is jut-
hatunk, ami nélkül az ember
– bár ma minden ez ellen irá-
nyul – nem tud teljes értékû
életet élni. 

– Önt csak hétvégeken
lehet elérni, hiszen még tanul.
Nem nagy teher a pesti élet
és az ottani fellépések mellett
a soproni kórus zenei-szakmai
irányítása?

– Nem olyan kötöttség,
amiért ne lenne érdemes ha-

zajönni. Így ugyan a próbák
hétvégén vannak, de minden-
ki szívesen vállalja ezt.

– Személyes célok és kórus-
tervek? 

– Most nyertem egy orszá-
gos karvezetôversenyt. 4. éves
zenemûvészeti egyetemi hall-
gatóként, és ha végzek, a ta-
nítás a célom. Természete-
sen itthon, Sopronban. Cél-
jaim a kórussal közösek.
Mára színes zenei arculatot
sikerült kialakítanunk: az
1500-as évek zenéjétôl kezd-
ve a ma élô szerzôk mûveiig,
az egyházi zenétôl a világi da-
rabokig, a melankolikus és
szenvedélyes kompozíciók-
tól a népdalfeldolgozásokig
minden megtalálható a re-
pertoárunkban. Ezzel a zenei
kínálattal idén mélyvízbe ug-
runk: beneveztünk az ez
évben Grazban rendezendô
Kórusolimpiára, ahol még
soproni kórus nem volt. Sze-
retnénk megmutatni a világ
rangos kórusai elôtt, hogy
Sopronban is van igényes kó-
rusmuzsika, mely a nyilván-
való zenei értékeken kívül
számos egyéb, mára háttér-
be szoruló jóra is tanít: kö-
zösségi munkára, koncentrá-
cióra és még sorolhatnánk.
Mindezeken túl fontosnak
tartjuk, hogy tagjaink fiata-
lok, akik közül sokan sopro-
niak, de más városban tanul-
nak, hazatérjenek ide, ahol
baráti közösség és élénk kul-
turális élet várja ôket. fg

Spontán kezdték, tudatosan folytatták az együtt éneklést.
Errôl beszél lapunknak Kocsis-Holper Zoltán karnagy, a

Kórus Spontánusz vezetôje.

Spontán alakult fesztiválkórus

FOTÓ: MAGASI
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Keresztrejtvény

… a Sopron, Fô tér 1. címre várjuk június 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: dr. Komlós Géza (Cseresz-
nye sor). Nyereményét a könyvesboltban veheti át. Gratulálunk!

A megfejtéseket…
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A döntôsorozat álomsze-
rûen kezdôdött: Pécsett el-
vette a nagy rivális pályaelô-
nyét Székely Norbert együtte-
se, majd ezek után mentáli-
san, önbizalom tekintetében
jelentôsen megerôsödve
hazai környezetben biztosan
nyert az MKB, és már csak
egy gyôzelemre volt a bajnok-
ság megnyerésétôl. 

A sorozatban volt egy – mit
szépítsük – borzalmas mecs-
csük a lányoknak, a harmadik
mérkôzés, a sorozat második
pécsi találkozója. Ezek után
azért sokan féltették Székely
Norbert együttesét a negye-
dik meccstôl, amelyet Sop-
ronban rendeztek, s amely-
re egy, a padlóról felálló,
megingott, önbizalmát hely-
reállító Pécs érkezett az MKB
Arénába. 

Szerencsére kiderült: fe-
lesleges volt az aggodalom,

„belefért” a pécsi betli. Bô-
ven! A negyedik mérkôzésen
ugyanis nagyon okos, hihe-
tetlenül érett, kulturált csa-
patjátékot bemutatva, végig
vezetve biztosan nyert az
MKB-Euroleasing. A végén
„csak” 13 pont lett a különb-
ség, de ez jóval biztosabb
siker volt. 

Utólag könnyen okos az
ember, de a – ha szabad e szó-
játékkal élni, bár a többi
mérkôzés is majd ennyire
fontos volt – döntôrôl döntô
negyedik összecsapás az elsô
negyed közepére eldôlt. A
soproniak 5–3-as pécsi veze-
tés után egy 11–0-s rohamot
bemutatva 14–5-re elhúztak,
s ettôl kezdve nem is adták ki
a kezükbôl a vezetést. 

Ebben a huszáros roham-
ban Honti Kata és Gorbunova
volt a vezér, a második ne-
gyedben Horti Dóra remeklé-

sével
tartotta, sôt növelte

elônyét a soproni csapat. Tér-
félcsere után kicsit feljött a
Pécs, s amikor kezdett éle-
sedni a helyzet, jött Eördögh
Edit, s az ô parádés megmoz-
dulásaival visszaverte a pécsi
rohamot az MKB. 

Branzova szép észrevétle-
nül végig nagyon hasznosan
kosarazott, Németh Bernadett
ugyancsak remekelt védeke-
zésben és támadásban, Kár-
olyi Andrea pedig talán a
végsô „kegyelemdöfést” adta
meg a Pécsnek a harmadik
negyed végén, majd a negye-
dik elején dobott triplájával. 

Nem véletlenül soroltuk
szinte a fél csapatot. Minden
szakaszban volt ugyanis, aki

„tolni” tudott az
együttes szekerén, magyarán
a gyôzelem – közhelyesen
hangzik, de így van – igazi
csapatmunka volt. 

Utána jöhetett a jól megér-
demelt ünneplés a Fô téren,
ahol a légiósok magyarul kö-
szöntötték a több ezres töme-
get, a játékot szüneteltetô
Károlyi pedig elcsukló han-
gon köszönte meg a szurko-
lóknak, hogy hozzásegítették
pályafutása 15. aranyérmé-
hez. Az éjszaka… nos az éj-
szaka az egy nehéz nap köny-
nyed éjszakája volt, két fô ál-
lomáshellyel: Future, Dári-
dózó. A lányok pedig a szur-
kolókkal együtt „dáridóztak”
hajnalig. Megérdemelték,
megdolgoztak érte. 

Botár László

A Magyar Kupa után a bajnoki címét is megvédte az MKB-
Euroleasing Sopron, miután a fináléban 3–1-es összesítéssel

két vállra fektette a nagy rivális Pécs csapatát.

Újra a csúcson!

FOTÓ: PLUZSIK
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A REAC–MTK 0–3-as bajnoki
labdarúgó-mérkôzéssel
Sopronban lezárult egy

fejezet. Várhatóan – bár ne
lenne igazunk – hosszú

évekig nem lesz elsô osztá-
lyú labdarúgó-mérkôzés a

városban. 
Amint arról e hasábokon

már beszámoltunk, az FC
Sopron gyakorlatilag meg-
szûnt, az élvonalra megfele-
lô infrastruktúrával nem ren-
delkezô REAC játszott tavasz-

szal a Káposztás utcában. A
rákospalotaiakat vegyes fo-
gadtatás várta Sopronban. Az
elsô két meccsre ingyenes
volt a belépés, ezeken a talál-
kozókon 1000 körüli, sôt vala-
mivel azon fölüli volt a nézô-
szám. Ahogy azonban fizetô-
sek lettek a mérkôzések, a
közönség létszáma nagyjából
a felére csökkent. 

Akik magát a futballt, a já-
tékot szerették, kimentek a
mérkôzésekre, viszont a fa-
natikus, vérbeli Sopron-szur-
kolók közül csak nagyon keve-

sen. Ezzel együtt a REAC-nak,
amely Rákospalotán többnyi-
re 3–400 ember elôtt játszot-
ta bajnoki mérkôzéseit, nagy
élmény volt jó minôségû pá-
lyán, a megszokotthoz képest
kétszer-háromszor akkora kö-
zönség elôtt szerepelni, a sop-
roni nézôket ráadásul lelkes,
megalkuvást nem ismerô, rá-
adásul helyenként szellemes,
látványos játékával a REAC-
nak sikerült néhányszor iga-
zán tûzbe hozni, s ekkor edzô-
jük, Aczél Zoltán szerint igazi
futballközegben, légkörben

futballozhattak fiai. A REAC
öt mérkôzésen át veretlen
maradt Sopronban, s játszott
pár remek meccset – gondol-
junk a Diósgyôr elleni 5–5-ös,
vagy a Siófok elleni 4–2-es
mérkôzésre. Az utolsó csatát
elbukták az Aczél-fiúk, ám
van, akinek ez a mérkôzés is
emlékezetes marad. A kék-
fehérek a REAC fölött ara-
tott soproni 3–0-as sikerrel
biztosították be bajnoki cí-
müket. A REAC Soprontól, a
soproni városi stadion pedig
az NB I-tôl búcsúzott. ��

BAJNOKAVATÁSSAL BÚCSÚZOTT AZ ÉLVONALTÓL A SOPRONI VÁROSI STADION 

Véget ért egy fejezet 

– 2000-ben alakultunk,
amikor Bánfalváról vissza-
jöttem ide, a postás pálya
melletti szülôi házba. Gye-
rekkorunkban mi itt csapa-
tot alkottunk, amolyan igazi
grundfoci alapon. A régi ba-
rátság persze megmaradt,
könnyen össze is jött a csa-

patra való létszám, húszan
alapítottuk az Izomláz SE-t.
Sajnos már sokan hiányoz-
nak, ami még fájóbb, hogy
nem sérülés miatt, nyolcan
már az égi grundokon lövik a
gólokat. Én magam mindig
szerettem a sportot, két alka-
lommal voltam vasutas ifivá-

logatott, aktív játékosa vol-
tam az SVSE-nek, majd ké-
sôbb a Postásnak is. Ezt a csa-
patot a magaménak érzem,
én vettem mindenkinek az
elsô szerelést, ez volt a kará-
csonyi meglepetés. Minden
vasárnap összejövünk, de
évente egyszer rendezünk

egy kupasorozatot is, leg-
utóbb nyolc csapattal, me-
lyek között még osztrákok is
voltak. A klub itt van nálam,
minden születésnapot együtt
ünneplünk, deresedô halán-
tékkal is összetart bennün-
ket a sport, no és nem utolsó-
sorban a közös múlt. (pluzsik) 

Grundfoci, aztán sportegyesület. Hogy is van ez? – kérde-
zem Grubits Józsefet (54), az Izomláz SE alapítóját, motor-

ját, egyszóval mindenesét, aki összetart egy baráti társasá-
got, mi több egy igazi, amatôr focicsapatot, akik mindezt

nagyon komolyan veszik.

Grundfoci, aztán sportegyesület. Hogy is van ez? – kérde-
zem Grubits Józsefet (54), az Izomláz SE alapítóját, motor-

ját, egyszóval mindenesét, aki összetart egy baráti társasá-
got, mi több egy igazi, amatôr focicsapatot, akik mindezt

nagyon komolyan veszik.

Izomláz nélkülIzomláz nélkül
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– Öt évvel ezelôtt kezdtem
el úszni – kezdi szinte profi
nyilatkozóként, talán az idô-
sebb jogán is Horváth Berni –
és vittem magammal a húgo-
mat, Dórit is. Ezt megelôzôen
is volt már egy kis sportmúl-
tam, hisz tornáztam – tornáz-
tunk! – javít bele az addig
csak mosolygó Dóri – a Ku-
rucdombon Busznyák Kati

néninél és Pánczél Miklós bá-
csinál.

– Mielôtt beárulnának, be-
vallom, miattam kezdtek el
úszni a lányok! – kapcsolódik
be a beszélgetésbe az anyuka. 

– Anyu nem tudott úszni,
gondoltuk, mi megtanítjuk! –
mondja nevetve Dóri.

Mindennek az lett a követ-
kezménye, hogy Varga Beáta

és Kókai Zsolt keze alatt a két
kislány egymás után nyeri a
versenyeket, ér el szép he-
lyezéseket Németországtól
Dániáig, Szombathelytôl Sze-
gedig. Berni pillangón és
háton, Dóri pedig leginkább
gyorson kamatoztatja tehet-
ségét. A kislányok szobája
olyan, mint egy sportmúze-
um: érmek és kupák számo-

latlanul, pontosabban na-
gyon is megszámolva, bár én
többször is belekeveredtem.
Ketten együtt 94 érem tulaj-
donosai, de mire ezek a sorok
megjelennek, bizonyára na-
gyon közel kerülnek a bûvös
százhoz! És aztán? – a nyári
szünidôben felcsapnak tré-
nernek, foglalkoznak egy ki-
csit anyuval is… Pluzsik Tamás

Egy klasszis halála

Két törékeny, csupavidám, aranyos kislány, ketten együtt
éppen húszévesek. Horváth Berni 11, kishúga, Dóri pedig

kilencesztendôs. Nem volt egyszerû az egyeztetés: hol
edzés, hol zeneiskola, az egyik héten éppen edzôtábor és

természetesen foglalkozásszerûen ott van még az iskola is,
mindez a város három különbözô, átellenes pontján, így

nehezen fértem bele a kislányok szoros idôrendjébe.

„Aranyos” 
kislányok

Sopronban, tavasszal
elhunyt Honti István egy-

kori válogatott kosárlabdá-
zó, aki legalább tízszer
viselte a címeres mezt. 

Amikor Várpalotán nagy
részvét mellett rengeteg
sportoló is elkísérte utolsó
útjára, Sopronból is több
busznyi rajongó búcsúztat-
ta. A maga idejében Honti
„Öcsi” – a négygyermekes
péti, szôkehajú, káprázatos
izomzatú játékos – Sopron
egyik legnépszerûbb sporto-
lójának számított. Honti
Pista Sopronon kívül szere-
pelt Oroszlányban, Zalaeger-
szegen és más városok csapa-
taiban is. Az 52 éves korá-
ban elhunyt sportoló ország-
szerte rendkívüli népszerû-
ségnek örvendett. Amikor
Honti István bekerült a ma-
gyar válogatottba, a soproni

mérkôzésen 1300 szurkoló
buzdította Várpalota büsz-
keségét, aki ki is tett magá-
ért. Az egyik amerikai egye-
temi válogatott ellen a Krasz-
nai-csarnokban olyan bemu-
tatót rendezett, amelyet a
publikum vastapssal jutal-
mazott, s azóta is emleget. 

Egyszer, a Széchenyi-gim-
názium sportcsarnokában a
legjobb soproni kosarasok-
ból összeállított együttes a
székesfehérvári élcsapattal
mérkôzött. Történt, hogy He-
vesi István, a fehérvári bas-
ketball egyik büszkesége
egyedül tört a soproni kosár-
ra. Senki nem tudta szerelni.
Öcsi üldözôbe vette és egy
hihetetlenül magas légsze-
reléssel elütötte fehérvári
riválisa dobáskíséretét,
majd a megszerzett labdát
bezsákolta a fehérvári gyûrû-
be. A közönség tombolt. Öcsi,
Isten veled! W. F. 

FOTÓ: PLUZSIK
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SOPRON REJTETT KINCSEI
A fotón megörökített részlet Sopronban található. Ha tudják, hol, írják meg nekünk!
Címünk: Soproni Közélet, 9400 Sopron, Fô tér 1. „Sopron rejtett kincsei”. Elôzô szá-
munk megfejtése: Templom utcai szobor, nyertese: Simon Imréné (Csengery u.). Nye-
reményét, az önkormányzat könyvajándékát, átveheti a Kisalföld Médiaközpontban
(Frankenburg u. 2/A., munkaidôben). Gratulálunk!

Közérdekû telefonszámok

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

• Háziorvosi ügyelet:

Erzsébet-kórház 

VI. épület, Gyôri u. 15.,

telefon: 99/312-010 

• Gyermekorvosi ügyelet:

hétvége és ünnepnap:

8–20 óra között, Erzsé-

bet-kórház, VI. épület,

Gyôri u. 15.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT: 
99/524-361 (éjjel-nappal)

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT: 
99/505-381

CSALÁDSEGÍTÔ SZOLGÁLAT: 
99/505-380

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA: 
99/524-362

VÍZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
BEJELENTÉSE: (99) 519-100

KISALFÖLD VOLÁN:
Helyi járatok: (99) 313-130

Távolsági járatok: 

(99) 311-040

FÔVINFORM: éjjel-nappal: (1)
317-1173, fax: (1) 317-8288
MÁV (www.mav.hu/elvira)
központi felvilágosítás 
6–20 óráig: (1) 461-54-00
GYSEV ZRT.
Belföldi: 99/517-212, 
nemzetközi: 99/517-156
www.gysev.hu
GÁZSZOLGÁLTATÓ: (99) 513-240
ÚTINFORM (közúti informá-
ciók éjjel-nappal): Tel.: (1)
322-7052, fax: (1)322-9831
T-COM TELEFONOS 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1412
(díjmentesen hívható) 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜZLETI
ÜGYFELEKNEK: 1435
(munkanapokon 6–22-ig) 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
(éjjel-nappal): (80) 505-
507. Lelkisegély-szolgálat
(hívható mindennap 19–
07 között): (80) 505-516

AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT: 
188
POLGÁRMESTERI HIVATAL:
9400 Sopron, Fô tér 1., 
telefon: (99) 515-100, fax:
(99) 311-445. 
Ingyenesen hívható zöld
szám: (80) 204-322.
Ügyfélfogadási idô: hétfô:
13.30–17.00, szerda: 8.00–
12.00 és 13.00–16.00.
OKMÁNYIRODA: 
Fô tér 5. Ügyfélfogadás:
hétfô: 10.00–12.00 és 13.00–
17.00, szerda: 8.00–12.00
és 13.00–15.30, csütörtök:
8.00–12.00 és 13.00–14.30,
péntek: 8.00–12.00
SOPRON HOLDING: 
Vagyonkezelô Zrt. 
9400 Sopron, Verô J. u. 1.
Telefon: (99) 514-590, 
holding@
sopronholding.hu

LÁTTUK, ÉS NEM TETSZETT…
…és minden sarkon vannak házak, és minden házon ablakok –
énekli Bob herceg, nekem is ez jutott eszembe, ha nem is Albi-
onban, hanem az egyik soproni utcasarkon. Ez a ház egy igazi ab-
laktanulmány: bukó-nyíló mûanyagból, gerébtokos fából, re-
dônnyel, redôny nélkül de muskátlival, ívelt és szögletes és
hogy teljes legyen a felhozatal, vakablakok párkánnyal és anél-
kül. Windows 2008… (pluzsik)
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