
Kádár János teme
tése az MSZMP szerve
zését és várakozását is 
felülm úló töm egde
monstráció lett. A máig 
tarló “zarándoklat" ha
tására állított az 
MSZMP Soproni Bizott
sága egy emlékfalat a 
házban azok részére, 
akik elmenni nem tud
tak, de kegyeletüket le 
akarták róni. Az így 
megjelent 157 főnél bi
zonyára többen fejez
ték volna ki tiszteletü
ket, ha az előzetes tá
jékoztatás jobb lett vol
na.

Remek sörök forrásánál
Kelendő Ászok, aranypálm ás Bástya
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A VAROS ES KÖRNVEKENEK HEIRAPJA
1/27. 1989. július 21. Ára: 6,50 Ft

Arpa-szörpi, Aszok- 
szörpi, Sodi-szörpi, s tud
ja a jó ég, hányféle bece
névvel illetik még kedvenc 
italukat a jóöreg sörivók. 
Mármost az alanti sorok 
hozzájuk szólnak mindé-

Hol legyen a II. világháborús 
emlékmű?

Mint ismeretes, a Ma
gyar Demokrata Fórum 
Soproni Szervezete köz
zétette felhívását e heti
lap hasábjain (S. H. 1989. 
május 19.) egy II. világhá
borús emlékmű köztéri 
felállításával kapcsolat
ban.

Ehhez a lakosság és 
a közülefek részéről anya
gi támogatást is kért.

Az ország fővárosától 
kezdve szinte m inden vá
rosban fe lállították a Hősi 
Em lékm űvet, vagy fo lya 
matban vannak a m unkála
tok. Fa lvainkban a helyi 
spontaneitás már rég meg
oldotta ezt a sürgető kér
dést.

Sopron sem maradhat 
ki, utolsó sem lehet. A Ci- 
vitas F idelissim a nemzeti 
öntudatot őrző és ápoló sok 
évszázados hagyománya is 
kötelez bennünket.

A felhívásban közzétett 
ígéretünkhöz híven kérjük a 
város Polgárait, szívesked
jenek vélem ényt nyilváníta
ni, javaslatot tenni az em
lékmű helyének kiválasztá
sát illetően.

Az eddig elhangzott ja 
vas la tok  között szerepe l 
gyakorisági sorrendben:

1. Deák tér: a Mátyás 
király utca kereszteződé
sében. Niké (a győzelem

istennője) szobrával ellen
tétes oldalon. Ez esetben a 
Deák tér az I. világháborús 
e m lé k m ű v e k k e l e gyü tt 
m integy "Hősök tere", "sop
roni panteon" is lehetne...

2. Frankenburg u., a 
Deák tér meghosszabítá- 
sa. (Egyébként itt lesz a 
helye a létesítendő Vörös
marty szobornak is.)

3. Várkerület: a nagy 
rondellán elhelyezendő 
domborművel. (Zavaróan  
hatna a k ialaku lt piac, pe
csenyesütő stb.?)

4. Erzsébet kert (nem 
esik távol?)

5. Paprét (a platánok 
alatt).

Kérjük a város lakossá
gát, hogy észrevételeivel, 
javaslataival, új lehetséges 
helyek megjelölésével se
gítse az MDF helyi szerve
zetének ez irányú munká
ját, amely a Soproni Város
szépítő Egyesülette l való 
aktív együttműködés mellett 
a város hatóságainak, szer
vezeteinek, pártjainak, az 
egyházaknak erkölcsi (és 
lehetőségeikhez mért anya
gi) támogatását is élvezi.

A javaslatok beérkezté
vel és az anyagi lehetősé
gek figyelembevételével a 
m egalakuló bizottság fog 
dönteni az emlékmű végle
ges helyéről.

A h ozzászó lásoka t, 
észrevéte leket posta i c í
münkre (Magyar Demokrata 
Fórum Soproni Szervezete, 
Sopron, Pf. 239) kérjük kül
deni.

Végezetül megismétel
jük az adományok befizeté
sének lehetőségeit:

1. MNB 339-98547 S Z . 
752-A1041 MDF Emlékmű 
csekkszámla

2. Agrobankt Rt, Sop
ron, Frankenburg u. 1. Na
ponta 7.30-15 óra között, 
pénteken 14 óráig.

Az MDF 
Soproni Szervezete

nekelőtt, és persze mind
azokhoz, akik okosabbak 
annál, semhogy azt gon
dolnák: a sör tehet min
denről, légyen bár szó ha
zánk sajnos, jelen való 
megroggyanásáról avagy 
egynéhány férfiúnak sör
parti okán magyarázott ki- 
kimaradozásáról. Ennek 
bizonyságaként Wil- 
csinszky István főmérnök 
elegendő, ha azt megemlí
ti, hogy a bajorok kétszer 
annyi sört isznak, mint mi 
magyarok - bár való igaz, 
nálunk is 100 liternél tart 
már az egy torkon éven
ként lecsúszó sárga nedű 
társadalmuk fejlettségi fo
ka azonban (mint ismere
tes) nem csupán kétszere
se a mienknek.

Magyarán: főzd a sört - 
, s ne arra hivatkozz. Ezt 
teszik a Soproni Sörgyár
ban is, amely immár közel

évszázados múltra tekint 
vissza: alapíttatott ugyanis 
1895-ben. S hogy ne csak 
szakállas adatokkal jöj
jünk elő, áruljuk el mindjárt 
az elején, hogy a kor igé
nyeivel mindvégig igye
keztek lépést tartani, s en
nek jegyében - a frissen 
készült mérleg szerint - 
363 ezer hektoliter sört 
főztek a most végétért fél
évben, készáru sörük pe
dig 332 ezer hektoliter. Ez 
is, az is több valamivel a 
tervezettnél, s többé-ke- 
vésbé az igényeket is ki
elégíti, mindenekelőtt a 
gyár működési területén, 
valamint a szomszédos 
Vasban, némileg Komá
romban, Veszprémben, s 
természetesen a Balaton 
környékén.

A soproni sörök egyéb-

(Folytatás az 5. oldalon)

Övön alul
Poiifika! ring a 3. oldalon

Mit ér az útlevél...
Ausztria haza küldi, a Nyugat nem fogadja a magyarokat

Kétes sikerként köny
velhetjük el: kis nép va
gyunk bár, de tele van ve
lünk a világ...hócipője - 
hogy finoman fejezzük ki 
magunkat. Ennek legú
jabb bizonyítéka, hogy a 
hazánk fiaihoz olyannyira 
szívélyes és lojális oszt
rák kormány kemény in
tézkedést foganatosít(ott)

az ott (segélyből) élő, ha
zájukat elhagyott honfitár
sainkkal szemben, akik 
letelepedési engedélyre 
vagy továbbutazási lehe
tőségre várnak - nem rit
kán már hosszú évek óta. 
Az intézkedés lényege: 
megszüntetik az eddig 
számukra biztosított se
gélyeket, az állami ellátá

sukat. Az anyagi indokok 
mellett érvként hozzák fel, 
hogy Magyarországon 
mindenki megkaphatja a 
világútlevelet, követke
zésként hazánk fiai im
már semmiként sem jo
gosultak a "politikai me
nekült" státuszra.

(Folytatás az 5. oldalon)



Az MSZMP Sopro
ni Bizottsága 1989. 
julius 25-én (kedden) 
14.30 órakor a város 
es körzete összes 
parttagja számára 
nyilvános pártbizott• 
sági ülést tart.

Az ülésen a pártbi
zottság és az alap
szervezetek közötti 
munkakapcsolat ki
alakításának rend
szere lesz a téma. 
Helye: Sopron, Köz
társaság u. 9., II. 
emeleti nagyelőadó.

Debrecenben a IV, Közgyűlésen;

Döntött a Széchenyi Kör
Július 15-én Debrecen

ben tartotta a Széchenyi 
Kör negyedik közgyűlé
sét. Mivel a Körnek Sop
ronban és környékén (fő
ként Nagycenken és Sop- 
ronkövesden, de más köz
ségekben is) több, mint 
300 tagja van, köteles
ségünknek tartjuk a köz
gyűlésről tudósítani. A 
közgyűlésen a Kör 2838

tagját 230 küldött képvisel
te, s a tanácskozáson az 
ország, a közművelődés 
gondjai mellett belső szer
vezeti kérdésekről is szó 
esett. Ez utóbbira azért ke
rítettek sort, mert a szocia
lista brigádmozgalom 
megszűnésével kérdéses
sé vált a tagok mintegy fe
lének körön belüli jogállá
sa. Ugyanis a Széchenyi

Nyelvvizsga Sopronban
Örömmel közölhetjük 

kedves nyelvet tanuló és 
nyelvvizsgát tenni szándé
kozó olvasóinkkal, hogy 
az Állami Nyelvvizsga Bi
zottság Soproni Decentru- 
ma jóvoltából eztán Sop
ronban is tehetünk majd 
nyelvvizsgát.

Amint azt Krisch Imre, a 
soproni decentrum veze
tője lapunknak elmondta.: 
1990 január havában kez
dődnek meg a vizsgák an
gol, német és orosz nyelv
ből alap-, közép- és felső
fokon. Tehát a soproniak
nak nem kell majd más vá
rosokba utazniuk, hiszen

Mit gondo l Ön?

Hűséges 
__őseink

Olykor már túlzásnak 
érezzük hivatalos ceremó
niákon, hogy ünnepélyes 
szónokok annyiszor el
mondják Sopronról: nem
zetünk büszkesége, hi
szen 1921-ben túlnyomó 
többséggel szavazta meg, 
hogy Magyarországhoz 
akar tartozni, s érdemelte 
így ki a "Civitas Fidelissi- 
ma", a leghűbb város 
büszke címet. És ez eddig 
rendben is lenne - csak ne 
folyt volna le azóta oly sok, 
s gyakorta viharos víz a 
Dunán, csak tudtunk vol
na dönteni okosan és bát
ran történelmünk további 
szakaszaiban, mint aho
gyan tették azt például 
osztrák szpmszédaink 
1953-ban... Újabb nép
szavazásokra azonban 
már nem kérték fel népün
ket, s ma nem túlzás azt 
mondani, hogy igazi, sza
badnak és demokratikus
nak nevezhető népszava
zás az 1921-es soproni 
óta sajnos nem volt kis ha
zánkban, de hűségnyilat
kozatot annál inkább tet
tünk, oda is, ide is, mikor 
miként kívánta a politikai - 
számunkra sajnos - tragi
kus játékszín.

egy évben két alkalommal 
is -januárban és május-jú
nius tájékán - vállalkozhat
nak a nyelvvizsga letételé
re. A vizsgabizottságot az 
Állami Nyelvvizsga Bizott
ság tagjaiból az ELTE rek
torhelyettese bízza majd 
meg, így elképzelhető, 
hogy a szigorú vizsgázta
tók között soproni nyelv
szakértők is lesznek. Aki

már a januári vizsgára vál
lalkozik, annak november 
15-éig kell jelentkeznie. 
Jelentkezési lapot és 
csekket az Erdészeti és 
Faipari Egyetem Ide
gennyelvi Lektorátusán 
kérhet a jelentkező. Rész
letes és pontos informáci
ókat szintén itt lehet majd 
kérni, de lapunk is tájékoz
tatja majd olvasóit.

Kört (teljes nevén: Szé
chenyi István Emlékmúze
um Baráti Köre) 1975-ben, 
az első országos tanács
kozásukon a Széchenyi 
István nevét viselő szocia
lista brigádok alapították. 
Azok a brigádok, akik már 
névválasztásukkal is bizo
nyították: Széchenyi élet
művének tanulságait, a re
formeszméket kívánták 
szolgálni az egész társa
dalomban. A debreceni ta
nácskozás határozata is 
bizonyítja a fentieket. A 
küldöttek ugyanis elhatá
rozták, hogy a Széchenyi 
Kör tagjaként a Széchenyi 
brigádok a brigádmozga
lom megszűnése után is 
együtt maradnak, és Szé
chenyi közösségként kol
lektív tagjai lesznek az 
egyesületnek. A határozat 
indoklása, hogy egy-egy 
munkahelyen, az ország 
egy-egy településén helyi

Horváth Imréné, a váro
si tanács telefonközponto
sa szívesen lecsippent 
ebédidejéből, hogy véle
ményét megfogalmazza: - 
Mindenképpen jó és logi
kus, hogy Sopron meg
maradt magyarnak. Azt hi
szem, nemcsak én gon
dolkozom így, hanem még 
nagyon sokan mások, ha
bár. .. Szóval a mostani ne
héz helyzetet sem hagy
hatjuk figyelmen kívül. Ez 
viszont csak úgy követ
kezhetett be, hogy helyte
len politika alakult ki ná
lunk. Igaz, ezt szegény 
őseink nem tudhatták, 
amikor az idetartozás mel
lett szavaztak. Kérdés per
sze, mit tennénk mi, ha 
most újra ránk bíznák a 
döntést...? Na, erre ugyan 
sor nem kerül, ám bizto
san sokan amellett lenné
nek és lennék én is, hogy 
ez a burgenlandi rész itt 
egyesüljön. De nem hi
szem, hogy megkérdez
nének. Ráadásul én nem
sokára nyugdíjas leszek, 
és szavazati jogom vég
képp nem lesz.

Kulcsár Pál legszebb 
férfikorában jár, most 44 
éves. Ennek megfelelő a 
véleménye is: - Mondhat
nám a Szózattal: "Áldjon 
vagy verjen sors keze, itt 
élned, halnod kell..." Ezzel 
gondolom, már el is árul
tam: szerintem helyesen 
szavaztak őseink, és egy 
igazi magyar mindig is így 
szavazna. Ami pedig a 
mostani helyzetet illeti, 
olyannak látom, hogy bíz
tató, és ha majd sor kerül 
rá, mi is bizakodóan sza
vazhatunk a magyarsá
gunk mellett. Más kérdés, 
hogy Sopron és környéke 
gazdaságilag biztosan 
jobban járt volna, ha őse
ink Ausztria mellett teszik 
le a voksot. A környeze
tünk is más lenne, kultu
ráltabb, főként pedig az 
emberek gondolkodása, 
morálja. Most, jelen dolga
ink kapcsán olvastam va
lahol és én is úgy gondo
lom, hogy halottainkért ta
lán még megbocsátha
tunk, de az ország morális 
tönkretétele - megbocsát
hatatlan.

Tóth Andrea még csak 
19 éves, de első meglepe
tése után szokatlan bátor
sággal mondja ki: - Nem 
értek egyet nagyapáink 
szavazatával, magaméval 
sem, mivelhogy “ősi" sop
roni vagyok. Nem azt 
mondom, szép gesztus 
volt tőlük, és bizonyára 
Ausztriában sem lehetett 
akkoriban túlzottan vonzó 
az élet. Ráadásul: magyar
nak lenni jó...lenne - csak 
nem ilyen körülmények 
között. A mostani fiatalok 
helyzete kilátástalan és 
tragikus ma Magyarorszá
gon. Én például 3.900 fo
rintért dolgozom, igaz, 
csak 4 órában, de teljes 
munkaidőben sem keres
nék sokkal többet. Mit le
het ezzel kezdeni...? És 
közben néha odaát járva, 
vagy itt látva a velünk egyi
dős osztrákokat... Ezért 
én - ha nehéz szívvel is, de 
ha ma dönthetnénk, arra 
szavaznék, hogy tartoz
zunk Ausztriához. Mert ott 
munkájuk gyümölcsét va
lóban élvezik.

T. K. I.

csoportként működve 
hasznosabb tagjai lehet
nek az egyesületnek, 
munkásai a Széchenyi bi- 
centenáriumnak, mint 
egyéni tagként. A közgyű
lés a tagság kérésére na
pirendre tűzte még a Szé
chenyi bicentenáriumra 
(születésének 200. évfor
dulója 1991. szeptember 
21 -én lesz ) való felkészü
lést és az ország állapotát. 
Az előzőre 1985 óta kész 
munkaterve van már az 
egyesületnek, az utóbbit 
pedig napjaink társadalmi 
valósága vetette fel.

Végül a két témát ösz- 
szekapcsolva építették be 
az egyesület munkatervé
be, azaz elhatározták, 
hogy a közgyűlés politikai 
állásfoglalását, főként an
nak lényegi pontjait, a re
formeszmék terjesztését, 
a cselekvő hazafiság álta
lános erkölcsi normává 
emelését és a nemzeti ne
velést a bicentenáriumra 
való felkészülés folyama
tában, az alakítandó Szé
chenyi emlékbizottságok
ban próbálják politikai ha
tóerővé tenni. (A közgyű
lés és rendezvénysorozat 
mottója Széchenyi István 
naplójának egyik mondata 
1926-ból: "Nem, mi nem 
születtünk reformátorok
nak, előbb magunkat kell 
megreformálnunk...")

A debreceni közgyűlést 
számos kulturális ese
mény kísérte: Széchenyi 
emléktábla avatása Deb
recen belvárosában, Szé
chenyi emlékfa (kislevelű 
hárs a cenki fasorból) ülte
tése a Nagyerdőn, a Déri 
Múzeum és a Református 
Kollégium meglátogatása, 
előadás 1848/49-ről, kö
zös éneklés a Kollégiumi 
Kántussal, jótékony célú 
hangverseny a Nagytemp
lomban (bevételét, 53.000 
Ft-ot a Kistemplom reno
válására adják), látogatás 
a Hortobágyi Nemzeti 
Parkban stb.

A közgyűlés jóváhagyta 
az elnökség beszámoló
ját, több politikai állásfog
lalását (az ún. új aradi em
lékmű, az Óbudai Hajó
gyár eladása, részvétel az 
1956-os mártírok temeté
sén, az 5.000 Ft-os bank
jegy és a romániai nemze
tiségi politika elleni tiltako
zás. Ez utóbbi két tiltako
zást a közgy űlés nyomaté
kosan megismételte) és 
elhatározta, hogy a követ
kező közgyűlést 1991-ben 
Sopronban és Nagycen
ken tartja.

K. A.



Tárgyalunk vagy flörtölünk? A bumeráng visszaszáll
Az első titkár válaszlevele

Ez év áprilisában ala
kult meg Sopronban - az 
országban vidéken első
ként - az Ellenzéki Kerék
asztal a FIDESZ, az FKgP, 
az MDF és az SZDSZ rész
vételével. A Kerekasztal 
kezdeményezésére az 
MSZMP a kért feltételek 
mellett (rögzített napiren
dek, jegyzőkönyv, kom
müniké kiadása) hajlandó
ságot mutatott a tárgyalá
sokra. Eddig két vitára ke
rült sor, nevezetesen júni
us 6-án és 29-én. Eddigi 
tapasztalataink alapján a 
következő észrevételeink
nek kívánunk hangot adni:

1. / Az első öt órán át tar
tó tárgyalás után kiadásra 
kerülő kommüniké két 
nappal később történt 
véglegesítésekor, az 
egyébként szimpatikusán 
tárgyaló dr. Fülöp József 
közölte, hogy publikálás 
előtt a szöveget még 
egyeztetnie kell pártja vá
rosi bizottságával. Ez azt 
jelenti, hogy de facto kom
petencia nélkül tárgyalt ve
lünk.

2. / A második esetben 
másfél óra után egyéb el
foglaltságra hivatkozva el
hagyta a tárgyalás helyszí
nét.

3. / A független szerve
zetek helyiségproblémáit 
illetően az igények jogos
ságát elismerve egy illeté
kes szerv sem tett eddig 
semmit a probléma meg
oldása érdekében.

4. / A sajtónyilvánosság 
(esélyegyenlőség) kérdé
sét illetően csupán ígéret 
hangzott el arra vonatko
zóan, hogy a leadott íráso
kat politikai okokból nem 
fogják visszautasítani. 
Azokról a lehetőségekről, 
amelyek a pártokat egy 
működő többpártrend
szerben a sajtónyilvános
ságot tekintve megillet
nék, még távlatokban sem 
esett szó.

5. / A többek között 
Sopron problémáinak kö
zös megoldását célzó tár
gyalásokkal párhuzamo
san, a Kerékasztal véle
ményének és csatlakozá
sának felkérése nélkül, az 
M S Z M P  t á r s -  
szervezetével, a SODISZ- 
szal karöltve aláírásgyűj
tést szervezett, politikai, 
gazdasági önkormányza
tot követelve a városnak.

Az első négy pontban 
foglaltak alapján megkér
dőjelezzük az eddigi tár
gyalások komolyságát. El
képzelhetőnek tartjuk, 
hogy az eddig tapasztaltak 
abból adódnak, hogy a 
helyi vezetők nem mernek 
lépni olyan kérdésekben, 
amelyekben a Nemzeti

Kerekasztal tárgyalásai 
során még nem történt 
megegyezés. Ez bizonyos 
szempontból érthető, fő
leg a régi beidegződések 
miatt, de ilymódon a tár
gyalások fölösleges udva
riassági látogatássá deg
radálódnak. Az 5J pont
ban említett felhívás, azon 
túl, hogy a régi megye- 
rendszer bújtatott kon
zerválását célozza meg, 
valójában választási fo
gás, amely a Győrrel 
szembeni ellenzérzésekre 
alapozva nyer csak nép
szerűséget. Arról nem is 
beszélve, hogy az eredeti 
ötlet az ellenzéktől szár
mazik, ami még bocsána
tos lenne, ha nem torz mó
don és csonkítva vették 
volna át, más érdekeket 
szolgálva, megtévesztve 
ezzel a valódi változást 
akaró gyanútlanokat. Ez 
végül is rendjén lenne, hi
szen a világon mindenhol 
így operálnak választási 
kampány idején. Csak a 
kampány alatt a küzdő fe
lek nem szoktak egyeztető 
tárgyalásokat folytatni. 
Ilyen előzmények után a 
Soproni Ellenzéki Kerék
asztal a jelenlegi feltételek 
mellett a tárgyalásokat

Az Ellenzéki Kerék
asztal képviselői nehez
ményezik, hogy a Soproni 
Hírlap csupán megígérte: 
politikai okokból nem fog
ja visszautasítani az ellen
zék által leadott írásokat.

Érthető lenne a kicsi- 
nyellés, ha eddigi szer
kesztői gyakorlatunk azt 
mutatná: a Soproni Hír
lap csak ígér, de megtar
tani nem kívánja. Lapunk
ban azonban eddig is 
rendszeresen közöltük az 
ellenzék írásait, formális 
ígéret híján is. Akkor is, ha 
politikai fenntartásaink 
voltak azokkal kapcsolat
ban (igaz, az esetek több
ségében nem voltak). Le
hetőség szerint, bár
mennyire is indokoltnak 
éreztük volna, szerkesz
tő i megjegyzés nélkül. 
Tettük mindezt annak el
lenére, hogy nemegyszer 
érte kritika lapunkat: 
egyoldalúvá, érdektelen
né válik - ezt pedig éppen 
mi, egy üzleti alapon lét
rejött kis városi újság nem 
engedhetjük meg ma
gunknak. Mert, ha a lap 
nem fogyna, a bevétel is

nem kívánja tovább folytat
ni.

Ettől függetlenül, tekin
tettel a magyarországi 
helyzetre és az átalakulási 
folyamat sajátos körülmé
nyeire, hajlandóak va
gyunk a további tárgyalá
sokra, amennyiben úgy 
látjuk, hogy az eddigiektől 
eltérően érdemben tudunk 
tovább megbeszéléseket 
folytatni.

Amennyiben ezt nem 
látjuk biztosítottnak, úgy 
az elengedhetetlenül 
szükséges kapcsolattartá
son túl esetlegesen csak a 
választások után kezde
ményezünk tárgyalásokat. 
Addig nézeteinket a vá
lasztási hadjárat keretein 
belül kívánjuk ütköztetni.

Tisztelettel a 
Soproni Ellenzéki 

Kerekasztal 
nevében 

Ivanics Ferenc 
(FIDESZ) 

Kom lós Andor 
(Független K isgazdapárt) 

Kőműves Géza 
(Szabad Demokraták 

Szövetsége) 
Lőrincz Gábor 

(M agyar Demokrata 
Fórum)

elmaradna; nekünk pedig 
nincs senkink, aki a hó
nunk alá nyúljon.

Megjegyzés nélkül 
adtuk nyomdába azt a 
közleményt is, amelyben 
azt olvastuk: "a Soproni 
Ellenzéki Kerekasztal 
fenntartja konkrét köve
telését a Soproni Hírlap 
egy oldalának saját, 
önálló szerkesztésére". 
Nem sértődtünk meg 
azon a politikai tapintat
lanságon, hogy az 
MSZMP-vel megtárgyalt 
követelésről a szerkesztő
séget csak utólag - és 
csak azon a módon érte
sítették, hogy a közle
ményt leadták: jelenjen 
meg a lapban. Nem tilta
koztunk a "követelés" szó 
ellen, holott a lapkiadás 
(sajnos) ugyanolyan üzle
ti vállalkozás, mint a sző
nyeggyártás vagy az élel
m iszer-kereskede lem  
(mégsem ju t eszébe 
egyetlen ellenzéki szerve
zetnek sem azt követelni: 
adja át neki a Sopker va
lamelyik áruházát vagy a 
Szőnyeggyár minden tize
dik napi termelését).

Olvasva a Kerekasztal 
Tárgyalunk vagy flörtölünk 
című levelét, meglepetés
sel tapasztaltam, hogy 
azok mondanak véle
ményt a tárgyalásokról, 
akik közül egyedül Ivanics 
Ferenc, a FIDESZ képvi
selője volt jelen a június 
29-i tanácskozáson. A té
nyeknek többnyire nem 
megfelelő állásfoglalásai
kat éppen emiatt nem ve
szem sérelmesnek.

1. Az előzetes megál
lapodás úgy szólt, hogy a 
különböző pártok vezetői 
szinten képviseltetik ma
gukat, és közös közle
ményben hozzák le az 
egymástól eltérő vélemé
nyeiket is. Ezt az állás
pontot az MSZMP Sopro
ni Bizottsága betartotta.

2 Az első tárgyalás 
előtt a pártbizottságtól 
csak a tárgyalássorozat 
megkezdésére adott fel
hatalmazást. Ezt a júniusi 
pártbizottsági ülésen ki
egészítette teljes döntési 
jogkörrel.

3. A június 29-i tár
gyaláson valóban hivat
koztam egyéb elfoglaltsá

A Soproni Hírlap
nem egyik vagy másik po
litikai párt, hanem az 
egész város és környéké
nek lapja. Úgy hisszük, 
hogy mind a várost, mind 
az egész országot csak a 
pluralista demokrácia vi
heti előbbre. S mivel az 
eddigi egyetlenen kívüli 
többi pártok - önhibáju
kon kívül - csak jelentős 
történelmi késéssel aia- 
kulhattak-aiakul hatnak 
ki, mi ezt a folyamatot a 
nyilvánosság eszközével 
támogatni akarjuk. A las
san magára találó, gyer
mekbetegségeit remél
hetően minél előbb kinö
vő ellenzéknek fórumot 
adva a mindannyiunk szá
mára fontos ügyek tisztá
zását, s így végső soron 
azok megoldását remél
jük szolgálni.

Titokban abban bí
zunk: talán van már akko
ra tekintélye a szintén 
nem nagy múltú Soproni 
Hírlapnak, hogy a politi
kai járatlanságból eredő 
igaztalan fricskákat elvi
selje.

Muck Tibor

gaimra. A tárgyalást vi
szont a két napirendi pont 
megbeszélése és a közös 
elvi álláspont kialakítása 
után a többi résztvevővel 
együtt fejeztük be. A vita 
két és fél órát vett igény
be.

4. Úgy gondolom, 
hogy a különböző pártok 
jogos helyiségigényét, 
sajtónyilvánosságát nem 
az MSZMP-nek kell bizto
sítani. A sajtónyilvános
ság kérdésében megálla
podás született a Soproni 
Hírlap főszerkesztőjével, 
hogy az ellenzék által le
adott írásokat politikai ok
ból visszautasítani nem 
fogja. Tehát nem puszta 
ígéret volt. Az ennél szé
lesebb sajtónyilvánosság 
távlatokban csak a helyi 
pártlapok létrehozásával 
alakulhat ki.

5. A politikai-gazda
sági önkormányzat köve
telése nem az ellenzék 
eredeti ötlete, hanem a 
magyar reformkortól 
kezdve napirenden lévő 
feladat. így az eredeti ötlet 
inkább Eötvös Józseftől, 
Erdei Ferenctől, Szekfű 
Gyulától és Bibó Istvántól 
származik. A mi követelé
sünk ezekre az eredeti 
gondolatokra épül

6. Mi az első tárgyalá
son minden résztvevőnek 
átnyújtottuk a politikai 
programunkat. Ezt egye
dül az SZDSZ viszonozta, 
így a többi pártnak álta
lam nem ismert a helyi 
programja .

7. Az eddigi tárgyalások 
egyenlőre még az Ellenzé
ki Kerekasztal tagszerve
zeteinek érdekeit tűzték 
napirendre, Sopron prob
lémáinak közös megoldá
sát nem érintették. Mind
addig - álláspontom sze
rint - a szervezetek szuve
rén joga a nem érintett kér
désekben az önálló kez
deményezés. Ahogy ez az 
ellenzék részéről is több 
esetben történt.

A legutóbbi alkalom
mal megállapodás szüle
tett (ami a Soproni Hírlap
ban is megjelent), hogy a 
tárgyalásokat a nemzeti 
kerekasztal mintájára, 
megegyező feltételekkel, a 
"harmadik oldal" bevoná
sával folytatjuk. Mi ehhez 
tartjuk magunkat

Tisztelettel:
Dr. Fülöp József 

az MSZMP
Soproni Bizottsága 

első titkára

A szerkesztő is ember!
Az Ellenzéki Kerékasztalnak a sajtónyilvánosságról



Gerencsér Tamás kiállítása

Soliloquia - vallomások
Tiszta gondolatok szép és érzékeny megfogal

mazásával találkozhat a látogató a Sopron Szálló 
Kisgazdájában Gerencsér Tamás kiállításán. A fia
tal, Sopronban élő grafikusművész itt bemutatott 
alkotásai - néhány kivételtől eltekintve - a hetvenes
nyolcvanas évek egyik legmarkánsabb sokszoro
sító grafikai eljárásnak, a szitanyomásnak alkalma
zásával készültek. Azért e bonyolult körülírás, mert 
nem tipikus szitanyomatokat láthatunk a kiállítá
son, hanem inkább egyedi műtárgyakat, amelyek 
létrejöttében szerepet kapott a fotó és a szerigráfia 
is._________________________________________

A kiállítás alapesz- applikált világító dia-ab- 
méjét Gerencsér Tamás laka hordozza. Itt ugyan- 
egy régi ablakkeretbe is nyilvánvaló, hogy a

kopott szobrokról, 
útmenti feszületek
tő l, kálváriákról, 
máladozó falakról, 
rozsdás vasakról, 
szépen vetődő ár
nyékokról készített 
fotók zsúfolt egy- 
másmellettiségükben 
már egy másik tar
talom hordozóivá 
válnak. Erőteljeseb
ben jelentkezik az 
előbb vázolt ten
dencia a "Kincses
dobozokból" című 
sorozatban. Az 
üvegezett, fekete 
keretes kisméretű 
képek írott önélet

rajznál őszintébben val
lanak a mába átmentett - 
és remélhetőleg örökre 
megőrzött - gyermekkori 
tisztánlátásról. E mun
káknál a képmezők kö
zepét textilre nyomott fo
tóindíttatású színes grafi
ka foglalja el, míg a töb
bi felületen az 
úgynevezett "talált tár
gyak" (kiskulcs, drót da
rabkák, szépmúltú szö
vetfoszlányok) osztoz
kodnak rajzos elemek
kel. A művész más 
grafikáin a valóság ele
meinek izgalmas tér- és 
fényhatású nonfiguratív 
rendszerré való transz
ponálását figyelhetjük 
meg.

A sokszínű kiállítás 
egységét a legapróbb 
részletekre is kiterjedő 
műgond biztosítja, ami 
az alkotónak a művészet 
iránti tiszteletéről árulko
dik, és amelyből remél
hetőleg a befogadóra is 
átsugárzik valami szép, 
valami emelkedett.

A kiállítás augusztus 
18-ig tekinthető meg.

KGG

Mit keres a hús és a selyem 
a barlanghal :

Szó sincs őskori le
letről, ősemberi maradvá
nyokról... De legújabb 
színházi produkcióról 
sem. Egyszerűen csak a 
fertőrákosi Kőfejtő bejára
tánál lévő legszembetű
nőbb kanyarról, ahol az 
óriási kőtömbök, ősálla
tok évmilliós mészvázait 
és lenyomatait, megkö
vült növényeket őrző fa
lak előtt és azokra felerő
sítve óriási reklámok döb
bentik meg a kiránduló lá

togatót és az előadásra 
érkező közönséget: az Ál
lami Húsipari Vállalat és a 
Salome Selyemszaküzlet 
hirdeti portékáit, átellen- 
ben pedig a SZÜV kínálja 
szolgáltatásait... Az 
egyiptomi templomokhoz 
hasonlított Kőfejtő termé
szetvédelmi terület. Bizo
nyos mértékig ipari mű
emléknek is kellene len
nie (de nem az!), hiszen 
valamikor bányaként 
szolgált. A Központi Bá

nyászati Múzeum ilyen 
kérvényét többek között 
azzal utasították el, hogy 
a néhány kiállítandó bá
nyagép a tájtól és a bar
langtól idegen. A reklá
mok talán szervesen be
épülnek a környezetük
be?

A "természetvédelmi" 
minősítés elvileg magával 
vonná a különleges vé
delmet, az értékként való 
megbecsülést...

Nem elég környezeti 
disszonancia a kapu mel
letti fabódé-trafik, a lejá
rattal szemben az italmé
rés - mert a nádtetős ven
déglő azon a területen ke
vés?! -, még ezek az esz
tétikusnak nem nevezhe
tő hirdetések is megbont
ják a harmóniát. Ez is kör
nyezetszennyezés: eszté
tikai.

A babitsi esszé címet 
parafrazeálva: ez vajon 
nem a (tágan értelmezett) 
népművelők árulása?

Surbán

NYUGAT EURÓPAI- 
MAGYAR

KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ 
VÁLLALAT 

soproni munkahelyre
keres

német nyelvtudással 
agilis, fiatal munkatársat,

esetleg mellékfoglalkozásban is! 
Sopron, Postafiók: 271

Egy soproni po lgá r kérdései: 

A Fertőről
Hosszú évtizedek 

óta most juottunk immá
ron addig, hogy szaba
don lehet látogatni a Fer
tő tavat. Ezt naponta ez
rek, hétvégeken tízezrek 
természetesen meg is 
teszik.

Aki a korábbi eszten
dőkben elviselte a belé
pés tortúráit, a vendéglá
tás patópáli nemtörő
dömségét, az tudja iga
zán értékelni a mai 
helyzetet. Mégis, min
den kétségtelen válto
zás ellenére nap mint 
nap találkozni emberek
kel, akik dühösen vagy 
kézlegyintéssel kom
mentálják a mai Fertő le
hetetlenségeit.

Imigyen: miért közle
kedtet a soproni Volán 
évek óta változatlan me
netrenddel túlzsúfolt au
tóbuszokat a tóhoz? Ez a 
kultúrálatlan utazás csak 
az utazók számára tűnik 
dantei pokoljárásnak, 
másoknak nem? Ha már 
valamit javítottak az idén 
a bevezető úton, miért 
nem lehetett azt tisztes
ségesen elkészíteni? 
Esztendők óta porten
gerben parkolnak a ko
csik, tűző napon, árnyék 
nélkül. Miért?

Vajon merre sétál az 
az illetékes, akinek köte
lessége lenne a takarí
tás, aki nem az isten ál
dott egére bízná a kipál
lott fű öntözését, s vizet 
adna a szomjan haldokló 
fáknak? Miért nem nézi 
meg a vízverte nádasok 
töveit, ahol a széltépte 
hínár rothad, s az élette
len angolna himbáló
dzik? Miért nem mezítláb 
járja be a strand terüle
tét, hogy a saját talpán

érezze a kövek kímélet
len "simogatását?

S a vendéglátó szak
emberek is beállhatná
nak a kilométeres sorba, 
amelynek végállomása a 
meleg ital, vagy éppen 
az udvariatlanul odave
tett “elfogyott', "nincs" ar- 
culcsapó csattanása. 
Vajon leülnének-e, aki
ket illet, a sörhabos, zsí
ros asztalokhoz, elfo
gyasztani uszonnájukat? 
Miért nem látják be az ál
lami vállalatok ellátási, 
emberi csődjüket? Ki tilt
ja meg, ki nem szervezi 
meg, ki akadályozza a 
vállalkozók megjelené
sét a tó körüli emberi vi
szonyok megteremtésé
ben?

Miért nem utaznak, 
akiket illet, e természeti 
érték más területeire, 
hogy legalább lássák, ta
pasztalják: miként lehet 
ki- és fölhasználni, egyál
talán bemutatni Közép- 
Európa e csodálatos vi
dékét?

Vajon van-e elképze
lés, terv az évtizedes mu
lasztások pótlására, vagy 
a "nincs pénz" minden al
kotókedvre rátelepülő 
tunyasága továbbra is 
csupán tűzoltómunkákat 
engedélyez?

Helyre lehet-e állíta
ni az ember és a termé
szet között megbomlott 
harmóniát? Vagy adjunk 
át mindent, egy lemon
dó, keserű kézlegyintés
sel a pusztulásnak? Van- 
e, lesz-e válasz e szapo
rítható miértekre?

S végül ki is a Fertő 
tó gazdája? - kérdezi sok 
ezer soproni nevében 

R. Szabó Lajos

A megszépülő oroszlános 
patika

M i u t á n  
amennyire csak 
lehetett, felújítot
ták a soproni 
Oroszlán patika 
régi épületét, s 
szintén műemlék 
bútorzatát, sor 
kerülhetett a 
Zsolnai gyárban 
1875-ben készült 
m ajoiikam ázas  
pirogránit kerá
mia portál resta
urálására is. A 
renkdívül érté
kes és igen ne
héz technológiá
val készített ke

rámiát Csáki Klára, a Pécsi Janus Pannonius Mú
zeum munkatársa és kolléganője újítja fel, illetőleg 
végzi el rajta a szükséges kiegészítéseket.



■ CBMit ér az útlevél
(Folytatás az 1. oldalról)

Mint hallottuk, igen 
sok embert érint nagyon 
is közelről ez a döntés, ál
lítólag sokan végsőkig el
keseredett állapotba ke
rültek, mivel semmikép
pen sem kívánnak haza
térni. Miért, miért nem, ez 
az ő dolguk. A magyar 
kormányé az, hogy fo
gadja a kénytelen-kellet
len hazatérőket, és gyors, 
humánus intézkedések
kel segítse az itthoni élet
be való mielőbbi bekap
csolódásukat, ami szá
mukra még ilyen körül
mények közt sem lesz 
könnyű.

Másrészt egy rendkí
vül ellentmondásos hely
zetre is ráirányítja a figyel
met az osztrák döntés. 
Arra nevezetesen, hogy 
számunkra, magyarok 
számára akkor biztosí
tották a lakóhely megvá
lasztásának szabad
ságát, amikor a legutóbbi 
időkig jó befogadóként 
számontartott országok 
(USA, Kanada, NSZK, 
Ausztrália stb.) bezárták 
kapuikat, de legalábbis 
nagyon megnehezítették 
a náluk letelepedni szán
dékozók helyzetét. Gya
korlatilag már csak a csa
ládegyesítési szándékkal 
kivándorolni készülők re
mélhetnek - megfelelő 
igazolások beszerzése 
esetén - letelepedési en
gedélyt. Mert immár tele 
velünk a világ, és persze, 
nemcsak velünk, de az 
ázsiaiakkal, dél-amerikai
akkal, afrikaiakkal, szóval 
a szegény országokból a 
nyomor elől menekültek-

Az Állami 
Szanatórium

(Sopron,
Várisi u. 2.)

felvételre keres 
- férfi kertészeti 

szakmunkást
(jogosítvánnyal

rendelkezők
előnyben

részesülnek).

Jelentkezni lehet: 
az intézet Kertészeti 

és Parkfenntartási 
Osztályvezetői énéi. 

Bérezés megegyezés 
szerint.

kel. Bezárultak tehát az 
eddig tárt kapuk, és ezt 
nem árt alaposan szem 
előtt tartani azoknak, akik 
esetleg a jövőben szán
dékoznak "új hazát" ke
resni. Ami azzal lett szin
te véglegesen és egyértel
műen lehetetlen számuk
ra, hogy immár világútle
vél lapul a zsebükben.

(Folytatás az 1. oldalról)

ként Gambrinus (sörki
rály) mai párthívei körében 
is igen kedveltek, minde
nekelőtt ízük, zamatuk, al
koholfokuk, üdítő hatá
suk, jó szomjoltó voltuk 
miatt, érthető hát, hogy a 
gyár a jövőben is szeretne 
számítani rájuk. ' Ennek 
okán mostanában napi 
2600-3000 hektoliter sört 
bocsát ki a vállalat, anél
kül, hogy a hűs pincék sta
bil készletét ez csökkente
né. Akik pedig a boltokban 
vagy a jó kis "egységek
ben" kezükbe veszik, 
szemlélgetik a palackokat, 
kellemes érzésekkel ta
pasztalják: az eddiginél 
esztétikusab címkék (és a 
versenyeken elért sikere
ket is jelző nyakcimkék) kí- 
nálgatják arany ló tartalmu
kat, a hagyományos féllite
res mellett most már 0,33 
literes "kiszerelésben" is. 
Ami a csapolt nedűt illeti, 
nos e téren szintén vado
natúj a változás: nem az 
eddig ismert alumínium- 
hordókból kerülnek a krig- 
likbe, hanem a rozsda- 
mentes, s egyben világ- 
színvonalat jelentő KEG- 
hordókból. Ami pedig a jö
vőt illeti, még jobb lesz a 
helyzet, licenc alapján 
ugyanis már az osztrák 
Stefii sört is gyártják, az el
ső évben 50 ezer hektoli
tert, később pedig ennek a 
dupláját.

A sör persze, csak an
nak- gyönyörűség, aki 
issza. Azok, akik készítik, 
alaposan megdolgoznak 
érte. Hogy nekik is köny- 
nyebb legyen és a fo
gyasztók is többől válo
gathassanak, éppen most 
bővíti kapacitását a Sopro
ni Sörgyár egy új, 32 millió 
forint értékű berendezés
sel, amely érezteti majd 
hatását a főzőháztól a ki
szerelésig. Valamennyi 
részletet felsorolni itt 
ugyan lehetetlen, de tény: 
összesen 400 millió forin
tot fordítanak fejlesztésre, 
korszerűsítésre, melynek 
befejezési határideje már 
nincs messze: 1990. októ
ber 1. Ettől kezdve elérik

Tisztelt Szerkesztőség!
Egy ism erősöm , aki 

tud ja , hogy tüdőbetegsé
gem ből 29 évvel ezelőtt dr. 
KEREKES JENŐ főorvos úr 
gyógyított meg, átadta e lo l
vasásra a Soproni Hírlap 
1/21 számát, mely 1989. jú 
nius 9-én kelt.

T. Kun Igor cikkét már 
többször végigolvastam és 
én is szívszorító nehézsé
get érzek. Hogy miért?

az évenkénti 800 ezer hek
toliteres termelést. Remél
hetőleg a minőséggel sem 
lösz baj, és a legkelen
dőbb Ászok mellett (ez te
szi ki a termelés 70 száza
lékát) az igényesebb S 
700, az Alpesi, valamint a 
barna B.ástya (ez már 14 
százalékos) megőrzi kivá
ló minőségét. Melynek 
eredményeként a világver
senyeken ez ideig számos 
arany- és ezüstérmet nyer
tek, sőt, a Bástya már 
arany pálmás.

Gondolom, az olvasók 
így nekem is megbocsát
ják, hogy befejezvén e kis 
munkát, a Bástyából jót 
kortyoltam, s menten el
akadt a toliam. Lettem vi
szont igen vidor, így igaz 
ez:

T. Kun Igor

Volán hír
A Batsányi úti vasúti 

átjáró lezárása miatt ke
rülő útra terelt 2-es au
tóbuszjárat kedvező ta
pasztalatokat hozott, 
ezért a vasúti átjáró 
megnyitása után is a 
Frankenburg úti aluljá
rón keresztül közleke
dnek a 2-es autóbu
szok. A Béke út helyett 
a Frankenburg úton áll
nak meg.

je voltam és tanúja vagyok 
annak - főorvos úr kifejezé
sével élve -, hogy "primitív* 
körülmények között hogyan 
küzdött, harcolt, dolgozott a 
tbc ellen, hogyan tudta be
tegeit bátorítni, vigasztaln i, 
az életnek visszaadni. A tü 
dőosztály A és B pavilonja 
zsúfolásig volt tbc-s bete
gekkel és jól emlékszünk: 
sorban állás volt sokszor a 
mellékhelyiségek előtt.

Egyedül vo lt a tüdő
osztá lyon orvos, á llandó 
szo lg á la tb a n . M in d e n k i 
tisztelte, szerette, segítőtár
sai a nővérek is, mivel em 
berséges volt m indenkihez. 
Évtizedek múltán is v issza
jártunk hozzá-, ha valami 
probléma volt velünk, vagy 
a családtagokkal. Egy ilyen 
alkalommal örömmel mutat
ta meg az átalakított pavilo
nokat, a szép, h ig iénikus 
kórtermeket, a folyosókat, 
az ebédlőt és az új mellék- 
helyiségeket.

Ism erősöm et m egkér
deztem, mit tud arról, ho
gyan v iseli nehézségeit a 
főorvos úr?

- Délutánonként megy 
az óvodába a három éves 
kis unokája, Máté elé, és 
együtt mennek sétá ln i - 
mondta.

Meditálok magamban: 
kedves és szép..., de nem 
lenne jobb, ha a fe le lős
sé g te lje s  nap i g yógy ító  
munka után menne a kis 
Mátéért?

Mindenesetre mi, bete
gei tisztelettel gondolunk a 
főorvos úrra és ezúton is 
m egköszönjük fá radságot 
nem ismerő gyógyító m un
káját. Egészséges, békés, 
boldog, hosszú életet kívá
nunk neki.

Ács Ilona 
Szany

T isz te lt Főszerkesztő 
Úr!

Őszintén szólva nem 
hiszek abban, hogy van ér
telme panaszkodni akkor, 
am ikor tavaly május óta 
csak a szánk nőtt meg, de 
az apparátus változatlanul

re form ellenesen m űködik. 
Mi nyugdíjasok akkor kese
redünk különösen el, ha 
összehasonlítjuk a soproni 
piaci árakat, m ondjuk (amit 
én is ismerek) a pestivel, a 
szegedivel, a zalaegersze
givel. Csak egy kis ruga l
masság kellene az ille té 
kesek részéről és máris 
csökkenne az égbekiá ltó  
különbség. Ennek kapcsán 
elm ondok egy esetet:

A Jereván ABC előtti 
parkolóban épp pakolta az 
üres ládákat utánfutójába 
egy Pétér E lem ér nevű 
kecskeméti tanár. M int e l
mondta, fe léjük a sárgaba
rack 15.- Ft-ért még eladha
tó. (Ezer tonnás nagyság- 
rendű a “túltermelés".) Sop
ronba érkezve elm ent a 
piachoz, megkereste az “ i l
letékest", hogy je lö ljön  ki 
számára eladási helyet, m i
vel ahol megállt, egy másik 
illetékes (?) nem engedte 
árusítani. Az idő múlott, he
lyet nem kapott, ezután 
ment ki a Jerevánra. Miért 
is kapna helyet egy olyan 
ember a soproni piacon, 
aki nem átallja 25.- Ft-ért 
árusítani a gyönyörű barac
kot, am ikor a Ml kereskedő
ink, kofáink a legócskább 
zö ldbarackért a mai napon 
40.- Ft-nál kevesebbet - 
ahol én láttam - nem kér
tek?

A kecskeméti tanár - 
nehogy vád érje - term é
szetesen bement a Jereván 
ABC-be, hogy megnézze, 
van-e és mennyiért barack
juk. Nem volt, így gyorsan 
hosszú sorok álltak az au
tója mellett (főleg k ism a
mák és nyugdíjasok, köztük 
én.) Kb. fél óra múlva ismét 
arra járok és m egdöbbenve 
látom, hogy egy egyenru
hás úr (köztéri felügyelő?) 
lelkesen fényképezi a je le 
netet. E szem be ju to tta k  
azok a “régi szép idők", 
am ikor a Várkerület kiraka
ta it “kulákoktól" e lkobzott 
pár k iló  liszttel, zsírra l, cu
korral “dekorá lták", hadd 
rettegjen a m indenütt fe lta
lálható ellenség. Gondolom 
az egyenruhás úr és meg
bízói a jó l s ikerü lt fotókat - 
ha csak rajtuk m úlna - most 
is kitennék m ondjuk a Szé
chenyi téri Fényszöv kira
katába, hadd nyugod jon  
meg a soproni becsületes 
kereskedő (vagy zö ldség
maffia?), hogy itt nálunk 
nem lehet csak úgy ukk- 
m ukk-fukk letörni a becsü
le tesen^) k ika lku lá lt ára
kat.

Fé lreértés ne essék, 
szerintem is rendnek kell 
lenni. De milyen rend az, 
amely a gazdagokat teszi 
még gazdagabbá és a sze
gényt szegényebbé? A m i
kor egy nyugd íjas azon 
gon d o lko d ik , egyen-e az 
idén barackot, vagy m arad
jon meg az “egészséges" 
szalonnánál?

Gillay József

SALOME
Selyeraszaküzlet

kibővített árukínálattal

várja kedves vásárlóit!
Pamuttípusú szövetek 
Törülközők, fürdőlepedők 
Konyharuhák 
PE rács (szúnyogháló)
Abroszok
Nyakkendők
Paplanok

Címünk: Sopron, Kőszegi út 5-7.

Mert betegen szemlélő-

Remek sörök forrásánál



Gazdálkodó Szervezetek!
*  *  *

A Soproni Sörgyár
kölcsönvenné 

- á tm e n e tile g  - 
augusztus hónapra 

felesleges dolgozóikat 
palackozói munkára.

Bérmunka, vagy vállalkozási 
formában is megegyezhetünk.
Bővebb felvilágosítást Horváth Lászlómé, 

üzemgazdasági osztályvezető ad. 
Telefon: 13-180/108

a p r ó HIRDETÉSEK

Újonnan alakult 
k f t

felsőfokú pénzügyi, 
számviteli 

és felsőfokú 
vendéglátóipari 

végzettségű 
munkatársakat keres 
vezetői munkakörbe 

Tel.: 11-370 
18 óra után: 13-946

H iv a tá s o s  jo g o s í t 
v á n n ya l, s z e m é ly g é p k o 
cs iva l, nye lv tudássa l m un
kát vá lla lna  fia ta lem ber. 
L e v e le k e t: "M e g b íz h a tó  
818" je lig é re  a MAHIR-ba, 
Lenin krt. 9.

4 ó rás á llá s t keresek, 
va la m in t ta ka rítá s t, m o
sást, bevásárlás t vá lla lok. 
Leve leket: "S ürgős 819" 
je ligé re  a M AHIR-ba, Le
nin krt. 9.

G y ü m ö lc s s z e d é s t ,  
ke rti m unkát vá lla lok  a l
ka lm anként. "N yugad íjas  
nő 175" je lig é re  az Á llam i 
B iz tosítóba.

F ia ta l, ném etül beszé
lő  e ladó t, pénztáros t fe l
veszek. Leveleket: "M eg
b íz h a tó  s z e p te m b e r 1. 
826" je ligé re  a MAHIR-ba, 
Lenin krt. 9.

K is ip a ro s  fe lv e s z i 
M űvezetőt - nagy gyako r
la tta l - m űem lék je llegű  
m unkák irányítására , va la 
m int kőm űveseket. Je le n t
kezés a fe rtő rá ko s i Kas
té lyná l.

Országos
Műemléki
Felügyelő

ség
Kirendeltsége

kivitelezői
gyakorlattal
rendelkező

építész
technikus

munkatársat
keres

művezetői
munkakörbe.
Hzetés megegye

zés szerint. 
Jelentkezés: 

Sopron, Új u. 16.

Ha már az első tavaszon elfogadható szamóca
termés a célunk, gondosan előkészített helyükre 
most ültessük ki a megerősödött palántákat. Köny- 
nyen gondozható az olyan ágyás, amelyen három 
sor, egymástól minden irányban 30 centiméterre ül
tetett szamócatő található, s közöttük keskeny keze
lőösvény fut. Ültetéskor, majd utána néhány nappal 
bőségesen öntözzünk! (Kevesebb gondot okoz a 
gyomtalanítás, a növényvédelem és a szüret, ha ül
tetés előtt zöld, füstszínű vagy fekete fóliával takar
juk a talajt.)

A letermett málnavesszőt tőből távolítsuk el, de 
a vesszőfoltosságtól fertőzött, s a rovarkárosítók tá
madásától megvastagodott málnatöveket, hajtásokat 
is vágjuk ki és vessük tűzre.

A gyümölcsfák vázágaiból feltörő vízhajtásokat 
arasznyira vágjuk vissza.

Ha az amerikai fehér szövőlepke károsítását ta
pasztaljuk, vágjuk le és égessük el a károsítókkal 
teli hernyófészkeket. Később már csak Ditrifon, Unit- 
ron vagy Satox kipermetezésével védekezhetünk el
lenük.

Fejezzük be a szőlőben a kötözést és a cson
kázást. Akkor dolgoztunk jól, ha a zöldmunkákat 
nem vittük túlzásba, mégis szellősen maradt utánuk 
a tőke. Amennyiben legutóbb már hosszabb hatás
tartamú szert használtunk peronoszpóra ellen, újab
ban elég csak lisztharmat ellen védekezni. Ellenke
ző esetben tegyünk a szerbe peronoszpóra ellen 
Rézoxiklorid 50 WP-t vagy Miltox Speciált.

Végezzük el a szőlő ez évi, utolsó kapálását.

A közelmúltban jég károsította a soproni és a 
Sopron környéki szőlőket. Bár sok vízzel jött, a kár 
mégsem jelentéktelen. Ne legyen gondunk eztán ha
sonlóval, mégis rögzítsük: jégverés után azonnal, de 
legkésőbb 12-18 órával permeteznünk vagy poroz
nunk kell, mert a jégverte szőlőben felfokozott a pe
ronoszpóra, a fakó- és a szürkerothadás veszélye!

P á lyakezdő  p ed a g ó 
gusnő  kü lön be já ra tú  a l
bé rle te t keres, augusztus 
1-jé tő l. Leve leket: "Nem 
dohányzó 820" je ligé re  a 
M AHIR-ba, Lenin krt. 9.

O ro szb ó l k ö z é p is k o 
lásoka t és á lta lá n os  is k o 
lásoka t pó tv izsgá ra  fe lk é 
szítek. Leve leket: "S zakta 
nár 764" je lig é re  a MA- 
HIR-ba, Lenin krt. 9.

Ezer m ondat ném etül. 
Te ljesen kezdők is köny- 
nyen  m e g ta n u ljá k . Á ra  
220.- Ft. Csekken is m eg
rende lhe tő . Német fo rd ítá 
sokat vá lla lok . Ujj András, 
8400 Sopron, Tem plom  u. 
22 .

Sopronban az A Isó- 
Lövórekben egy 92 négy
ze tm éteres ö rök lakás e l
adó. É rd e k lő d n i: 99/11- 
828-as te le fonon .

Sopronban az Ibo lya 
u. 5. szám a la tt egy szé 
pen berendeze tt ké tszoba 
h a llo s , tá v fű té se s  lakás 
igényesnek hosszabb  id ő 
re  b é rb e a dó . K özü le tek  
e lőnyben. É rdeklődni le 
het: d é le lő tt vagy 20 óra 
után a 12-341-es te le fo 
non.

Fertő rákos, Hegy út 
2. a la tt 4 szobás csa lád i 
ház m e llékhe ly iségekke l, 
ke rtte l e ladó. Cím: Boiba 
Endre, Fertő rákos, Hegy 
út 2.

E lcseré lem  debrecen i 
44 négyze tm éte res, z ö ld 
övezeti kom fo rtos , g áz fű 
téses lakásom at hason ló  
sopron ira . Lövei Kata lin , 
Debrecen, M ikszáth  K. u. 
14.

M agasfö ldsz in ti, c se 
répká lyhás gázfű tésű, fü r 
dőszobás garzon ö rö k la 
kásom at e lcse ré lném  é r
té kkü lönböze tte l, ko m fo r
to s  m ásfé l vagy kisebb 
ké tszobásra , esetleg  e l
adom . L eve le ke t: "Nem  
panel 821 " je lig é re  a MA- 
HIR-ba, Lenin krt. 9.

E lcseré lném  S opron
ban ibo lya  úti, 56 négy
z e tm é te re s , te le fo n o s , 
OTP ö rök lakásom a t jóva l 
k isebb a lap te rü le tű  te le fo 
nosra  + készpénz. É rdek
lődn i lehet a 16-347-es te 
le fonon.

G arzont vagy kisebb 
iakást vennék Sopronban. 
A ján la toka t 9-17 ó rá ig  a 
14-378-as te ie fonszám on  
kérek.

Ö ssze kö itö zők ! S op
ronban ké tlaká so s  nagy 
csa lád i ház m űhe llye l e l
adó. Te lefon van, c s e re la 
k á s o k a t b e le s z á m íto k . 
"É rtékegyezte tés  170" je l i
gére az Á llam i B iz tos ító  
Sopron i F iókjába.

S op ro n b an , S za b ad 
ság kö rú ton , KRESZ park 
m e lle tt 370 n é g y s z ö g ö l 
építés i te lek, ikerházza l is  
b eép íthe fően  e ladó . É r
d e k lő d n i:  d r. H o rv á th , 
S oproni ÜMK, vagy 11- 
6 80 -as  te le fo n o n  14-17 
óra között.

917 n ég yszö g ö l m ü
ve it k o rdo n o s  s z ő lő  a H o
m okbányáná l, ke rti és p in 
ce fe ls z e re lé s s e l e gyü tt is 
e la d ó . S z a la i Á rp á d n é , 
S opron, Gazda u. 33.

600 db 40 x 40-es 
szürke  pala e ladó . 9400 
S opron, Vak B o ttyán  u. 6.

M is trá l m árká jú  s z é l
lo v a s  e la d ó ! O s z trá k  
gyártm ányú  m ély b abako 
c s i e la d ó ! B e n d e k o v its  
K áro ly , 9400 S opron, Sza
badság krt. 10/j.

12 szem élyes, 70 db- 
os cse hsz lo vá k  "Tékám " 
m árká jú  é tkész le t, h ib á t
la n , a ra n y o z p tt  e la d ó
30.000 Ft-ért. É rd ek lő d n i: 
20 óra után, H a jnócz i u 
J 3.

E ladó extra 2 x 50 W- 
os ké tkaze ttás  sz te reó  rá 
d ióm agnó , g yo rsm á so lós . 
É rd ek lő d n i: C senge ry  u. 
58. I. em. 4.

A n tik  és B ide rm ayer 
é r té k e s  s z e k ré n y e k  e l
adók. Leve leket: "P rivá t
nak 177" je lig é re  a s o p ro 
ni Á llam i B iz tos ítóba  ké r
jük.

Jó á llapo tban  lévő  pi- 
anínót vennék. Leve leket: 
"A ndrás 830" je lig é re  a 
M AHIR-ba, Lenin krt. 9.

TY-os W artbu rg  Turis t 
- jó  á llapo tban  e iadó . Bir- 
kás Jenő. S opron, Fehér 
D. u. 12. (P iac m e lle tt)

T raban t 6,5 éves, 43 
ezer k ilo m é te rre l, vo n ó h o 
rogga l, nap fén y te tő ve l, rá 
d iós  m agnóva l + té iig u - 
m ikka i, sok ta rta lé k  a lka t
ré ssze l, c s o m a g ta rtó v a l, 
e x trá kka l e ladó . M e g te 
k in the tő : Sopron, Ibo lya  u. 
9 /IX /39. S inkov its  F rigyes

Lada 1300 S, b e já ra 
to tt , ú jsze rű  á llapo tban , 
e x trá k k a l e la d ó . T e l.: 
99/45-973. 17 óra  után

Kakaó színű új Skoda 
120 L g é p k o c s i e ia d ó . 
S op ron , M a lom pa tak . u. 
12. sz. a la tt, Bedyékné l.

LEHEL h ű tőszekrény 
e ladó. 12-745. Varga.

M egnyílt a F ILLÉRES
BOLT! Schárm án K. u. 10. 
A P iac m ögö tt. N yitva  ta r 
tá s : hé tfő -p én te k  16.30 -  
2 0 .00-ig , szo m ba t 8 .00-
12.00 ó rá ig

AMEOE S opron i S zer
vezete  1989. szeptem ber 
3-án O rszágos K u tya k iá l
lítás t rendez S opronban , a 
VASAS S portpá lyán  az Á g 
fa lv i ú ton . M inden k iá llító t 
és lá to g a tó t s z e re te tte l 
vár a RENDEZŐSÉG.

Új le h e tő sé ge k  Sop
ronban ! A H o lland  M agyar 
U tazási Iroda  KFT f iz e tő 
v e n d é g lá tá s b a n  k e re s  
nyuga ti p a rtne re i szám ára  
h á za ka t, la k á s o k a t, ap- 
p a r tm a n o k a t, s z o b á k a t. 
É rdek lődn i lehe : HOLMA 
KFT, Sopron, S zabadság 
k rt. 74. (SZO T C sep e l 
Ü d ü lő ). T e le fo n s z á m : 
99/14-265. W éber M ónika.



Dunántúli bajnokság
1989. június 23-29 (Sopron, SVSE pálya), fiúk 

Csapatversenyek:
Triál Kupa (gyermek, újonc csapatverseny,
8 induló)
1. SVSE (Steiner, Koleszár, Szemerics, Vágó)
2 SVSE (Palotai P., Márkus, Varga, Palotai B ) 
Serdülő csapat (7 induló)
1. SVSE (Steiner, Varga, Hámori Z., Koch A., 
Palotai P., Molnár G.)
A Triál és a serdülő csapat bejutott 
az országos 4-es döntőbe.

Egyéni eredmények:
Gyermek fiú egyes: Szemerics Gábor Ili.
Újonc fiú egyes: Steiner László II.
Serdülő fiú egyes: Hámori Zoltán I.
Ifjúsági fiú egyes:
Kosa Gábor I.
Jakabffy Balázs Ili.
Leány területi bajnokság 
1989. június 23-29. (Siófok)
Méry Anita II.
Lukács Judit Ili.
Lukács-Méry páros II.

3000 méteren

Bajnok: Kovács Éva
Serdülő országos if

júsági atlétikai bajnoksá
got rendeztek július 16- 
17-én Budapesten. A 
Soproni Sportegyesület 
színeiben kiemelkedően 
szép sikert ért el az 1973- 
ban született Kovács Éva, 
aki a 3000 méteres síkfu

tásban 10:13;89-es ered
ménnyel bajnokságot 
nyert, edzője Krug Jó
zsef. Ugyanezen a verse
nyen a szintén soproni 
Tóth Gábor - 14:89-es 
idővel - a 110 méteres 
gátfutásban ötödikként 
érkezett célba.

Sopron Kupa 
teniszverseny

Bánkiné egyéniben és párosban is érmes
Nem akármilyen mezőny gyűlt össze a Sopron 

Kupa nemzetközi veterán és országos teniszverse
nyen. Öt ország, száztíz versenyzője tizenegy szám
ban állt rajthoz, köztük soproni teniszezők is, akik iga
zán nem vallottak szégyent. A veterán hölgyek kategó
riájában - ámbár nem szívesen írjuk le ezt a jelzőt, de 
ha egyszer a teniszsportban ez így szakszerű, ám le
gyen - ketten is bronzérmet szereztek: Bánkiné, az 
SKMSE és dr. Orbayné, az SVSE versenyzője. Páros
ban is a bronzérmesek között volt Bánkiné, itt klubtár
sával, Galgóczynéval az oldalán remekelt.

ü r e g  a u tó  nem vén a u tó
Szponzorok nélkül .nincs to vá b b

Szép sikert aratott a 
soproniak körében az el
múlt héten megrendezett 
Thermal Rallye 1989. In
ternationale Oldtimer, va
gyis a régi autók és moto
rok seregszemléje, vetél
kedője, amelyet a soproni 
Járműtörténeti Klub és az 
ausztriai ÖGHK Niede- 
rösterrich-Süd közösen 
rendezett. Városunkban 
ezúttal tizedik alkalommal 
került sor erre az érdekes 
eseményre, melynek to
vábbi érdekessége, hogy 
osztrák szomszédaink 
először csatlakoztak hoz
zá, s a Thermal Rallye el
nevezést is most alkal
mazták először. A régi

soproniak körében külö
nösen itt nyílt mód megis
merkedni működés köz
ben is a 30 régi autóval és 
a 25 versengő motorke
rékpárral. Ennek során 
olyan ritkaságokat láthat
tak, mint az 1924-es évjá

JAP. A szombat délutáni 
Főtéri bemutatkozáson is 
ezek aratták a legna
gyobb sikert, a gyerekek 
pedig valósággal megost
romolták az Ausztriából 
érkezett Leiland omni
buszt, amely 1941 -es év-

ratú, fakerekes, kosárfo- 
natos karosszériájú Ha- 
nomag Monoposto ver
senykocsi, vagy az 1928- 
as BMW dixi küllőkerekes

motorosok szerelmesei 
az NDK-ból, az NSZK- 
ból, Ausztriából, Cseh
szlovákiából, Lengyelor
szágból jöttek el, hogy 
bemutassák becses régi, 
de még mindig sokat tu
dó, s mindemellett szép, 
esztétikus és ma már rit
kaság számba menő jár
műveiket.

A részt vevő rallyezők 
először - a találkozó jelle
gének megfelelően a büki 
fürdővel ismerkedtek, 
majd túraverseny és váro
si kavalkád következett. A

versenykocsi. A motorke
rékpárok közt nagy tet
szést váltott ki a szíjhajtá
sú -1928-as - DKV és a 
Debrecenből érkezett, 
1926-ban készült Méray

járatú, s ráadásul ezúttal 
kategória-győztes lett. A 
rallye ausztriai folytatása 
is hasonlóan kellemes és 
sikeres volt, az indulók 
számára még polgármes
teri fogadást is adtak, és 
számos értékes díjat osz
tottak ki közöttük. Bizo
nyítéka, elismerése ez an
nak, hogy nagy tábora 
van mindkét országban a 
régi, szép járműveknek. 
Annál sajnálatosabb, 
hogy lehetséges: a sop
roni Járműtörténeti Klub 
kénytelen lesz felhagyni 
hasonló érdekes, látvá
nyos programok szerve
zésével, természetesen 
nem a jó szándék, hanem 
a pénz hiányában. Minde
nesetre megoldást jelen
tene, ha itthoni vállalatok 
felkarolnák, szponzorál
nák a klub munkáját, rek
lámozva ezáltal saját tevé
kenységüket is.

I Rendőrségi
1 hír
pC
o A lakossági beje- 
c lentéseket követően 
5 a rendőrség már ju
ra lius 13-án elfogta T.

B., L. I. és T. Z. fia- 
o. talkorúakat, akik jú-
2 lius 12-én éjjel a Je

reván lakótelepen 
tíz személygépko
csit törtek fel. A fia
talkorúak a gépko
csikat használni 
akarták. A nyomozá
si eljárás tart.

A Soproni Selyemipar
felvételre keres

közgazdasági végzettségű 
női munkaerőket

adminisztratív munkakörökbe.

Bérezés megegyezés szerint. 
Jelentkezés a gyár munkaügyi osztályán 

9400 Sopron, Kőszegi u. 5-7. 
Telefon: 13-150/68

A városi kispályás labdarúgó 
bajnokság végeredménye

1. Viktória 16 5 5 57-31 37
2. Paprét 14 5 7 46-31 33
3. Tanács Sk. 14 4 8 48-31 32
4. Köztisztaság 15 1 10 61-48 31
5. Posta 13 4 9 53-29 30

ll/A. osztály
1. KEX 22 2 2 102-21 46
2. SOTEX 3. 20 3 3 74-30 43
3. MÁV. E. H. F. 16 3 7 64-39 35
4. Kórház 15 4 7 73-38 34
5. Határőrség 14 5 7 65-36 33

If/B. osztály
1. MOBIL GP. 26 3 1 106-25 55
2. Pedagógus 22 5 3 121-45 49
3. Kinizsi 18 4 8 102-45 40
4. Öntöde 18 4 8 79-44 40
5. MÁV. Vont. 2. 16 7 7 66-42 39

Az I. osztályba jutott:
1. MOBIL GP.
2. KEX
3. Pedagógus



Lezuhant a tetőfedő

Hetvenen túli férfi és 
mozgássérült felesége pa
naszolta hétfőn: a Szent 
György utca 3. sz. ház má
sodik emeletén laknak, 
ablakaik az Egészségügyi 
Továbbképző Intézetre 
néznek. Ez ideig semmi

Veszélyes cserepek
vonalakat adnak, melyek a 
panaszos, Bottyán Mátyás 
szerint - de nemcsak sze
rinte, hanem mindazok 
szerint, akik megnézték 
ezt a sajátos "műalkotást" - 
igen szemrontóak. Akar- 
va-akaratlan odavonzza

különös gondjuk nem volt 
ezzel a "panorámával", 
most azonban, sajnos fel
újítják az intézet tetőszer
kezetét. Még ez sem lenne 
baj, az viszont már annál 
inkább, hogy sajátos spó
rolással végzik ezt a mun
kát: csak minden második 
cserepet cserélnek ki, s te
szik ezt úgy, hogy a régi, 
sötét, és az új, világos cse
repek szinuszgörbe szerű

tekintetét az új tető, és ettől 
kellemetlen vibrálást érez, 
a kocsiba is félve ül be 
emiatt, amikor orvoshoz 
viszi feleségét. Az illeté
kesek, akikhez eddig for
dult, egyetértenek, de ami
kor arról van szó, hogy ki 
segíthetne, mindig másra 
mutogatnak. Ehelyett ta
lán jobb lenne, ha egysé
ges tetőcserepezést alkal
maznának...

Városmegye 
vagy autonómia?

Végéhez közeledik az 
MSZMP és a SODISZ kö
zös aláírásgyűjtő akciója. 
Az eddig összegyűlt lapo
kon 8903 aláíró voksol a 
városok és községek 
önállósága mellett, de 
még sok helyről nem ér
keztek vissza a gyűjtőívek.

Törekvésük nem azo
nos a városmegye követe
léssel: saját dolgaikról
dönteni képes közösség 
létrehozásához első lép
cső a helyi érdekű ügyek 
helyi elintézési lehetősé
ge Ez maga után vonja a 
legkisebb község ilyen ér
telmű önállóságát is Sop
ron ügyei Sopronban, 
Kópháza ügyei Kópházán 
nyerjenek elintézést. Aki 
A-t mond, mondjon B-t is.

Ennek tükrében a város 
körzetet érintő funkciói 
összekapcsolódnak, ami 
az anyagilag is önálló köz
ségek és a város közötti 
fejlesztési alkut és bizo

nyos hivatali szolgáltatá
sok nyújtását jelenti.

Pártharcainkat jól jel
lemzi, hogy az aláírást 
megtagadók közül alig 
voltak, akik a törekvéssel 
nem értettek egyet. A kez
deményező szervezetek 
váltották ki ellenérzésüket.

PGy

Merő véletlen, hogy ki
derült: nemcsak a szemre, 
de a cserepezést végző 
dolgozóra is igen-igen ve
szélyes ez a cserepezés. 
A munka befejezéséhez 
közeledve ugyanis múlt 
pénteken lezuhant innen 
H. J., 50 éves tetőfedő, és 
tulajdonképpen szeren
csésnek modhatja magát, 
hogy életben maradt. így 
is életveszélyes sérülé
sekkel szállították kórház
ba, többek között májzú- 
zódást, többszörös bor
datörést szenvedett, to
vábbá 2-2 helyen eltört a 
jobb keze és a jobb lába. A 
gyors orvosi beavatkozás
nak köszönhetően a tető
fedő visszanyerte eszmé
letét és túljutott a közvetlen 
életveszélyen.

METALON
Soproni Vas- 

és Járműipari 
Szövetkezet
felvételre keres

fémmegmunkáló forgácsoló 
szakmunkásokat, 

automata-gépbeállító lakatost
kiemelt munkabérrel, 

va lam in t
betanított munkásokat.

Jelentkezni lehet a Szövetkezet 
Munkaügyi Osztályán 
Sopron, Győri út 42.

Konyha készül, új tanterm ek, avagy:

Mire (is) jó a vakáció
Szívfájdalmat semmi

ként sem szeretnénk 
okozni senkinek, kivált az 
iskolás gyerekeknek, de 
tény, hogy immár túlva
gyunk július közepén, 
ami többé-kevésbé a va
káció közepét is jelenti. 
Reméljük, ettől csak ke
veseknek fáj ma még a fe
je - akik pótvizsgára ké
szülnek -, gondot inkább 
azoknak oko? ~ ,ik az is
kolák hagyó • yos nyári 
tatarozásé .1 foglalkoz
nak. Mert feladat lenne 
bőven általános és kö
zépiskoláinkban, az eh

Felvételre keresünk:

- két asztalost
- két eladónöt

a bécsújhelyi

WOHN-REGION
lakberendezési áruházba.

Német nyelvtudás szükséges!
Jelentkezés: Wohn- Region 

Wiener Neustadt, Pottendorfer Strasse 62. 
Tel.: 02622/21540

hez szükséges pénz 
azonban sajnos, nem va
lami sok. Ennek ellenére, 
mint a tanács művelődési 
osztályán megtudtuk, a 
József Attila Szakközép- 
iskola rekonstrukciójának 
tervei - némi késéssel 
ugyan, de - elkészültek, 
és ha a kivitelezők egyi
kével (talán a Fertődi Épí
tőipari Szövetkezettel?) 
megegyeznek, úgy a 
szeptemberi tanévkezdet 
egyben a rekonstrukció 
kezdetét is jelentheti. Eh
hez az iskola egy részét - 
ahol a munkát kezdik - az 
Entzbruder Dezső kollé
gium Mátyás király utcái 
részlegében helyezik el 
ideiglenesen. A teljes re
konstrukció egyébként 
előzetes kalkulációk sze
rint mintegy 60 millió fo
rintba kerül, 1992-re feje
ződik be, s ennek során 
új tornateremmel is bővül 
az iskola.

Ugyancsak jelentő
sebb soproni beruházás
nak tekinthető, hogy már 
készülnek az új, közpon
ti, kétezer adagos konyha

tervei, amely a jelenlegi 
korszerűtlen körülmé
nyek közt működő Fe- 
renczy János utcai kony
hát lesz hivatott "kiválta
ni". A Besenyő utcai szín
helyen szeptemberben 
kezdik meg a munkát az 
építők. Mindemellett új 
melegítő konyhát és étter
met kap a tanév kezdeté
re a Petőfi téri általános 
iskola. Változásra számít
hatnak a Belvárosi általá
nos iskolában is, ahol a 
volt Gazdasági Ellátó 
Szervezet helyén tanter
meket, illetve tanári és 
igazgatói szobákat alakí
tanak ki. A befejezési ha
táridő itt: augusztus 15. A 
kívülről nem éppen szív
derítő képet mutató Róth 
Gyula Kollégium homlok
zatát most tatarozzák, s 
felújítják a vizesblokkot és 
a nyílászárókat is.

Ezek lennének tehát 
iskolai híreink. Reméljük 
mindez nem veszi el a 
diákok vakációzó kedvét, 
s nyaruk, ha mindvégig 
felhőtlen nem is, de leg
alább gondtalan lesz.
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