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Az idei VOLT egyik ki-
emelt fellépője a Ner-
vo lesz. Az ausztrál 
ikertestvérek gya-
korlatilag 18 évesen 
lettek profi dal-
szerzők, világ-
szerte ismerik 
őket, számos 
híresség-
gel dolgoztak 
együtt. Olivia és 
Miriam korábban 
modellkedett is.

Épül a jövőÉpül a jövő

Jó ütemben halad a Modern Városok Jó ütemben halad a Modern Városok 
Program SopronbanProgram Sopronban

A felnőtt mellett a jövőben az utánpótlás terén is Sopron lehet a női kosárlabdázás egyik fővárosa: 
a Soproni Darazsak Sportakadémia bekerült az akkreditált, államilag elismert akadémiák közé. 
Felvételünkön a Csípős Darazsak (U11-es) csapata. ARCHÍV FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Darazsakból élsportolók

Ipar(os)kodó családi nap 

Bányászat Bányászat 
élményszerűenélményszerűen

Lengyelné dr. Horváth 
Gyöngyi immár 40 éve 
fordul a betegekhez kel-
lő alázattal, empátiával 
és szeretettel. Az elköte-
lezett szakgyógyszerész 
szerint e három alappil-
lér nélkül nincs értelme 
hivatása gyakorlásának. 
Már az egyetemi gya-
korlatait is a Than Ká-
roly patikában töltötte, 
a gyógyszerész szakma 
lényegének pedig azt 
tartja, hogy a betegel-
látás személyi kö-
tődésen alapuljon.
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Harminc mesterség mutatkozott be az Ipar(os)kodó családi na-
pon szombaton. A Liszt-központba több mint hatszázan látogattak 
el, akik a helyszínen betekintést kaphattak a kézműves és a modern 
szakmák titkaiba is. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Szakmai körökben is elismerik a soproni bányá-
szati múzeum új kiállítását: a digitális technika 
minden előnyét kihasználva mutatják be a tör-
ténelmi Magyarország bányászatát.

A betegek 
szolgálata

Az iker dj-k
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KÖVES ANDREA 

Élmények és látnivalók Magyaror-
szágon címmel tíz év után ismét 
megjelent hazánk legismertebb 
útikönyve, amelyben a Nyugat-Du-

nántúl látnivalóit a soproni Taschner-Schmidt 
Erika mutatja be.

A több nyelven is megjelent kö-
tet 160 ezer példányban kelt el. 
Az elmúlt években számos fej-
lesztés történt hazánk minden 
régiójában, ráadásul a turiz-
musban sokkal nagyobb szere-
pet kapnak a különböző élmé-
nyek: ezért vált szükségessé az 
eredeti útikönyv átírása, bővíté-
se. A kötet kiadója a három me-
gyét átölelő nyugat-dunántúli 
rész megírásával egy soproni, 

idegenforgalomban jártas szak-
embert: Taschner-Schmidt Eri-
kát bízta meg.

– Először kissé megijedtem a 
feladattól, hiszen három kicsi 
gyermek – öt-, három- és egy-
éves – mellett elég szoros a napi-
rendem – mesélte a szerző–szer-
kesztő. – Ugyanakkor vonzott 
az új kihívás, ráadásul a férjem, 
Taschner Tamás szintén bizta-
tott, így belevágtam a munká-
ba. Egyrészt a régi kötet már el-
avult információit szelektáltam, 
ezzel párhuzamosan pedig sok-
sok érdekes, izgalmas látnivalót 
és történetet kutattam fel, hi-
szen a könyv nem száraz adatok 
halmaza. Sokkal inkább az a cél-
ja, hogy aki fellapozza, az kedvet 
kapjon ahhoz, hogy bebarangol-
ja csodaszép hazánk minden 
szegletét. Az élménydús, nem 
hagyományos fotók is ezzel a 
céllal illusztrálják a kötetet.

Erika akkor volt a leglelke-
sebb az írás–szerkesztés közben, 

amikor szeretett városához: 
Sopronhoz és annak környéké-
hez érkezett. Azonban a legna-
gyobb nehézséget is ez adta szá-
mára, hiszen szelektálnia kellett 
a sok-sok szívéhez közel álló tör-
ténet közül: minden nem fért 

bele a kötetbe. A páneurópai 
piknik története azonban nem 
maradhatott ki az útikönyvből. 

A szerző szerint Sopron ha-
zánk egyik legvonzóbb úticél-
ja jelenleg, köszönhetően a sok-
sok múltról mesélő műemléki 

épületnek, a folyamatos meg-
újulásának, az izgalmas ren-
dezvényeinek: a VOLT Feszti-
válnak, a Tündérfesztiválnak, 
a barlangszínházi programok-
nak és számtalan kirándulási 
lehetőségnek.

Panoráma

A város jó hírét viszik
Sopronban a hűség 
napján adják át a vá-
ros legrangosabb ki-
tüntetéseit. 2019-ben 
a Civitas Fidelissi-
ma-díjat Grabner Jó-
zsefnek és a Soproni 
Egyetem Benedek-
karának ítélték oda.

Grabner József festőművész, 
a város egyik legismertebb és 
legnépszerűbb akvarellistája 
1940-ben született Sopronban. 
A közgazdasági technikumban 
érettségizett 1958-ban. Rajz-
tehetségét korán felismerték, 
1957-től Mende Gusztáv híres 
rajziskolájában tanult. Sopron 
jó ismerője. Tudatosan megvá-
lasztott időszakokban, ugyan-
akkor a helyzet diktálta körül-
ményekhez igazodva örökíti 
meg a város mindennapjait. 
Nem a különlegeset keresi, ha-
nem a „megszokottat”, a min-
denki által ismertet viszi ecset-
tel, vízzel és festékkel papírra. 
Nem szemlélőként, hanem a 
hellyel együtt élőként és érző-
ként láttatja a várost. Képein 
minden soproninak ismerő-
sek a helyszínek. Akvarelljeivel 

nem divatos áramlatokkal 
sodródni, nem kísérletezni és 
különböző rétegigényeknek 
megfelelni szeretne, „csupán” 
üzenni és megőrizni akar: visz-
sza- és továbbadni valamit Sop-
ron hangulatából, levegőjéből, 

fényeiből, az esőáztatta domb-
oldalak illatából. Nem tartja 
fontosnak sorolgatni, hogy a 
világon hol lelhetők fel alkotá-
sai, minthogy az sem lényeges, 
hogy hány képet festett eddig. 
De a város számon tartja!

A Civitas Fidelissima-díj közösségi díjazottja a Soproni Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Kara lett annak apropóján, hogy 
a soproni óvónőképzés 1959-ben, 60 éve vált felsőfokúvá. 

BERTHA ÁGNES

Önzetlen segítőkészségéről tett tanúbi-
zonyságot az ágfalvi Láng Rajmund: a 17 
éves diák egy dobfelszerelést ajánlott fel 
egy szarvasi fiúnak. Az orsolyás Láng Raj-
mund élete a zene: trombitál Sopron Város 
Fúvószenekarában, a Blue Cafe Bandben, a 
zeneiskola fúvószenekarában, a Die Lusti-
ge Familie-ben és az Ágfalvi Fúvószenekar-
ban; emellett dobol is. Mivel nemrégiben 
új dobfelszerelést kapott, úgy gondolta, 
a régebbit felajánlja valakinek, lehetőség 
szerint olyan gyereknek, akinek a család-
jának problémát okozna egy új beszerzése. 
Az ünnepek előtt indult egy verseny a Fa-
cebookon, amelyre 10–12 éves gyerekek 
dobos videóit várták, a legtöbb lájkot el-
nyert fiatal pedig nyerhetett egy profi dob-

felszerelést. Szvetkovics Edina 10 éves fia, 
Levente is benevezett a versenyre. Sajnos, 
a szerencse nem állt mellé. Rajmund látta 
a versenykiírást, és szüleivel úgy döntött, a 
második helyezett gyereknek odaadja ré-
gebbi dobfelszerelését.
– Nagyon nagy örömet szerzett nekünk 
Rajmund, és az időzítés sem lehetett vol-
na jobb: pont szenteste érkezett a felaján-
lás – mesélte Szvetkovics Edina. – Néhány 
percig még reagálni sem tudtunk az üze-
netre, annyira meghatódtunk, hiszen nem 
mindennapi dolog, hogy valaki ekkora aján-
dékkal lepjen meg egy vadidegent!
Levente négy éve dobol, kezdi kiismerni az 
új felszerelést, amelyért személyesen uta-
zott el  Sopronba. Rajmund pedig elége-
dett, hiszen felajánlása jobb helyre nem is 
érkezhetett volna.

A doni áttörés 77. évfordulójára emlékeztek 
hétfőn a Deák téri II. világháborús emlék-
műnél. Beszédet mondott Csiszár Szabolcs 
alpolgármester, a műsorban közreműköd-
tek a Fáy-szakgimnázium tanulói, a Sopro-
ni Huszár Hagyományőrző Egyesület, va-
lamint a Soproni Történelmi és Hadijátszó 
Baráti Kör tagjai. A városi program mellett 
idén is túrát szerveztek a doni áttörésben 
hősiesen küzdő magyar katonák emléké-

re. A soproni hagyományőrzők szombaton 
25 kilométert gyalogoltak télies körülmé-
nyek között. 
1943. január 12-én kezdődött a doni ka-
tasztrófa, amikor a szovjet seregek áttör-
ték a magyar arcvonalat, és néhány hét alatt 
felmorzsolták seregeinket. A hiányos fel-
szerelésű Magyar Királyi 2. Honvéd Had-
sereg kétszázezer katonájából végül alig 
hatvanezer tért haza.

Ritmus ajándékba

Doni megemlékezés

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Társasházi közös tárolókban is vi-
gyázzunk az értékeinkre, hiszen 
könnyen ellophatják azokat, ha va-
laki nem zárja az ajtót. Érdemes 

a biztonság érdekében a bejárati számkódos 
zárat időnként átállítani.

Lépcsőházi folyosón, az ajtók 
előtt hagyott cipőket lopott 
el valaki nemrégiben Sopron-
ban, több tízezer forintos kárt 
és bosszúságot okozva a társas-
ház lakóinak. – Nemcsak a lakás-
ajtónk előtt, de a közös helyisé-
gekben is érdemes a holminkat 
elzárni, hogy ahhoz idegenek ne 

férhessenek hozzá – hívta fel az 
eset kapcsán a figyelmet Babel-
láné Lukács Katalin, a Soproni 
Rendőrkapitányság őrnagya, 
kiemelt bűnmegelőzési főelő-
adó. – A probléma ott kezdődik, 
hogy sok lakótelepi tömbházban 
van ajtónyitó kód a kaputelefon-
hoz, de azt vagy nem használják, 

vagy elromlott a zárnyitó, és 
nem javíttatják meg. Amel-
lett, hogy a kódot csak az arra 
jogosultak tudják, a biztonság 
érdekében érdemes a telefont 
bizonyos időközönként szak-
emberrel átvizsgáltatni. A leko-
pott gombokból némi kombiná-
cióval könnyű kitalálni a helyes 
számkódot, így jól tesszük, ha 
időnként új kódot állítunk be. 
Ha valaki becsönget bármilyen 
ürüggyel, mielőtt beengednénk, 
legalább győződjünk meg arról, 
hogy valóban az jött-e, akinek 
az illető kiadja magát. A közös 
helyiséget pedig mindig tartsuk 
becsukva, és a saját biciklinket, 
babakocsinkat zárjuk le!

A közös helyiségekben 
is zárjuk el értékeinket!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Az új útikönyvben nagyobb szerepet kap az élmények bemutatása

Hazánk szépségei nyomában

Az Élmények és látnivalók Magyarországon című útikönyv  Az Élmények és látnivalók Magyarországon című útikönyv  
FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Taschner-Schmidt ErikaTaschner-Schmidt Erika

RÖVIDEN

Adomány
400 ezer forint érté-
kű volumetrikus gyógy-
szeradagoló pumpát 
adományozott a Soproni 
Gyógyközpont Csecse-
mő- és Gyermekosztá-
lyának a Greenfish SE. 
– A készüléken be le-
het állítani, hány milli-
liter infúziót szeretnénk 
adni, az eszköz pedig ki-
számolja az ehhez op-
timális időt – mond-
ta dr. Tóth Gergely, a 
Soproni Gyógyközpont 
gyermekosztályának 
osztályvezetője. – Így 
nem kell folyamatosan 
felügyelni az infúziót, 
ellenőrizni, hogy jó-e 
a cseppszám, látható, 
hogy hol tart az adago-
lás, és ha végzett, hang-
jelzést ad.
– Jobb helyre nem is ke-
rülhetett volna a műszer, 
mint a Soproni Gyógy-
központ gyermekosz-
tályára – tette hoz-
zá dr. Kovács Gábor, a 
Green fish SE tagja.

Lovagi bál
Idén is az Európai Bor-
lovagrend Hungária 
Konzulátus Soproni Le-
gációja és a Soproni Bor-
lovagok és Borbarátok 
Egyesülete által szerve-
zet estély nyitotta a báli 
szezont városunkban. 

›

Grabner József festőművész a hűség napon vette Grabner József festőművész a hűség napon vette 
át a Civitas Fidelissima-díjat át a Civitas Fidelissima-díjat FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Ez történt az új év hajnalán
MUNKATÁRSUNKTÓL

Jelentős adomány a 
rászorulóknak, sikeres 
év a polgárőröknél, 
nagyszabású szilvesz-
teri és újévi koncert, 
sportos évbúcsúztató 
és kislány hajas baba 
– hírösszefoglalónk-
ban olvashatnak az 
elmúlt hetek fonto-
sabb eseményeiről. 

A borlovagok ajándéka
100–100 ezer forintos ado-
mányt adott át tavaly év végén 
a bencés templom és a Szentlé-
lek-templom rászoruló család-
jai számára a Soproni Borlova-
gok és Borbarátok Egyesülete az 
Európai Borlovagrend Soproni 
Legációjával karöltve. Az ado-
mányt a Rejpál-házban Horváth 
Imre városplébános és Horváth 
László templomigazgató vette 
át. Dr. Sztancs György borlo-
vag, egyesületi elnök, II. legát 
köszöntőjében kiemelte: azért 
nem személyesen adták át a ne-
héz sorsú családoknak az ado-
mányt, mert az atyák jobban 
ismerik a hívek körülményeit. 

Sikeres évet zártak  
a polgárőrök
Szilveszter előestéjén tartot-
ta meg évzáró összejövetelét 
a Soproni Polgárőr Egyesület, 
ahol a város, a megyei szervezet 
és a rendőrség képviselőivel kö-
zösen értékelték az esztendőt és 
megfogalmazták legfontosabb 
terveiket is. Dr. Farkas Ciprián 
polgármester megköszönte a 

polgárőrök egész éves munká-
ját és kiemelte, hogy ők azok az 
emberek, akik civilként, szabad-
idejük terhére, a közösség iránti 
elköteleződésből hasznos szol-
gálatot teljesítenek a közbizton-
ság fenntartása érdekében. 

Vig József Attila, a Soproni 
Polgárőr Egyesület elnöke ered-
ményesnek értékelte a 2019-
es évet, hozzátette: a jövőben 
szeretnék elindítani a motoros 
szolgálatot, ami az egész megye 
területén tevékenykedne.

Világkörüli zenei kaland 
a fúvósokkal 
Több hónapos gyakorlás és elő-
készület után lépett fel 2019 
utolsó napján a Novomatic-
arénában Sopron Város Fúvós-
zenekara. A XXXIV. Szilveszte-
ri Koncerten számos közismert 
művel szolgáltak a fúvósok, 

sztárvendégként pedig Kiss Zol-
tán harsonaművész is fellépett 
a soproniakkal.

A tematika szerint idén egy 
világkörüli útra kalauzolták el a 
nagyérdeműt. Magyarországról 
indulva a vendégek belekóstol-
hattak Írország, Spanyolország, 
Olaszország és Ausztria egy-egy 
kis szeletébe a zenén keresztül. 
A zenekart a tavalyi évhez ha-
sonlóan ismét Ferenczi Balázs 
vezényelte.

Az eseményen részt vett 
Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője 
és dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere is. A városveze-
tő kiemelte, öröm látni, hogy 
ennyien búcsúztatják zenével 
a 2019-es esztendőt, a zenekar 
vezetőinek pedig a további sike-
res működéshez 500 ezer forint 
értékű ajándékot nyújtott át.

Szilveszteri futás
Idén is futással búcsúztatták 
az óévet Sopronban. A Sop-
roni Rendészeti Sportegyesü-
let 2019-ben is megszervezte a 
már hagyományos szilveszteri 
futást. A több mint száz résztve-
vő a Lövér körúton haladt végig 
és tette meg az 5,6 kilométeres 
távot. Csuka Zsolt, az egyesület 
elnöke elmondta: a rendezvé-
nyen a vidámságra helyezik a 
hangsúlyt. Az óévbúcsúztató fu-
táson részt vett dr. Farkas Cip-
rián polgármester, Csiszár Sza-
bolcs alpolgármester, valamint 
Abdai Zsolt önkormányzati kép-
viselő is. A rendezvény végén dí-
jazták a leggyorsabb női és férfi 
indulókat, valamint a 12 év alat-
tiak között is elismerést kaptak 
a legjobban teljesítők, illetve a 
legviccesebb jelmezben érke-
ző futó pezsgővel gazdagodott.

Réka az első 
2020-as baba
Kislány lett az első újévi ba-
ba a Soproni Gyógyközpont-
ban. Kutenics Réka január else-
jén 10 óra 10 perckor született 
3850 grammal és 55 centiméter-
rel, ő a második gyermek a csa-
ládban. – Egy nappal korábbra 
volt kiírva, de végül is újévi baba 
lett – mondta a Sopronmédiá-
nak Kutenics Katalin, a boldog 
édesanya. – Nagyon elégedett 
voltam az itteni kórházzal és az 
ellátással is, a szülés folyamán 
pedig nagyon sok támogatást 
kaptam az itt dolgozó orvosok-
tól és nővérektől.

Koncerttel köszöntötték 
az új évet 
Hagyományosan koncerttel 
nyitotta meg az új évet a Sop-
roni Liszt Ferenc Szimfonikus 

Zenekar január elsején. A Liszt 
Ferenc Kulturális Központban 
tartott eseményen a zenészek 
népes közönség előtt játszot-
ták el az ismert és közked-
velt műveket. 

A rendezvény keretében el-
mondta újévi gondolatait 
dr. Farkas Ciprián, Sopron pol-
gármestere, aki kiemelte: az esz-
tendő első pillanatai különlesek, 
hiszen ilyenkor mindenki bőke-
zűen kíván sok boldogságot az 
elkövetkezendő évre embertár-
sainak. – Azt kérem, hogy őriz-
zük meg ennek a pillanatnak 
a varázsát az egész esztendő-
ben – emelte ki a polgármes-
ter. A rendezvényen részt vett 
Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője, 
 Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter, valamint több önkormány-
zati képviselő is.

Mire számít az idei esztendőben?

CZIPPÁN DÁNIEL: 
Keresett szakmában dol-
gozom, így sok volt tavaly 
a munka. Esténként, hétvé-
gente pedig az építkezésen 
kellett helyt állni. Remélem, 
az idei nyugalmasabb év 
lesz, és több idő jut a csa-
ládra, ránk fér a pihenés.

PETŐ ZOLTÁNNÉ:
Az idei se legyen rosszabb, 
mint amilyen a tavalyi év 
volt! A 2019-es évvel elé-
gedett voltam, és ennek a 
folytatását várom 2020-
ra is. Remélem, továbbra 
is szerencsések leszünk a 
családdal, és jól alakulnak 
a dolgok a karrierben is.

CZIPPÁN MÓNIKA: 
Gazdag és szép év elé né-
zünk a párommal, hiszen a 
kislányunk után februárra 
várjuk a kisfiúnk megszü-
letését. Már minden a gye-
rekek körül forog, és mire 
a kis jövevény megérkezik, 
rendezett ház fogadja.

WILD RÓBERT: 
„Az áldás éve” legyen 2020 
számomra, ezt jegyeztem 
fel a noteszomba idénre. 
Ilyenkor év elején mindig 
eszembe jut édesanyám 
mondása is, amely így szól: 
Akarom és menni fog. Jó-
magam kérem ehhez a Te-
remtő közbenjárását. 

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

A több mint száz résztvevő a Lövér körúton haladt végig a hagyományos szilveszteri futáson A több mint száz résztvevő a Lövér körúton haladt végig a hagyományos szilveszteri futáson FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

Eredményes évet zártak a polgárőrökEredményes évet zártak a polgárőrök
Kutenics Katalin kislánya, Réka  Kutenics Katalin kislánya, Réka  
az idei első baba városunkbanaz idei első baba városunkban Sikeres koncertet adott szilveszterkor Sopron Város FúvószenekaraSikeres koncertet adott szilveszterkor Sopron Város Fúvószenekara

Nem változik a magánszemélyek kommunális adója, 
vagyis a lakások után fizetendő adó – tájékoztatta szer-
kesztőségünket dr. Sárvári Szabolcs jegyző, a polgár-
mesteri hivatal adóhivatalának vezetője. Ezzel az infor-
mációval a város jegyzője egyértelműen és határozottan 
cáfolta azt a városban terjengő álhírt, miszerint emelke-
dik ez az adó. Mint megtudtuk, a magánszemélyek kom-
munális adója bevezetése óta változatlan. 

Egy álhír cáfolata

RÖVIDEN

Soproni iparos bál
Január 25-én a Pannónia Hotelben tartja a már hagyomá-
nyos iparos bált Sopron és Vidéke Ipartestülete. A prog-
ram 19 órakor kezdődik, a zenés rendezvény célja az ipa-
rosokért alapítvány támogatása. A rendezvényen fellép a 
Bendzsó zenekar, Szeredy Krisztina operaénekes, vala-
mint a Senior Örömtánc Sopron csoport.

Élelmiszer-biztonság
Újabb átfogó vizsgálatot indított a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az úgynevezett kettős élel-
miszer-minőség kimutatására. 

›
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EZ LESZ…
Bábos mesekuckó

Január 15., szerda 10 óra, Liszt-központ 
Hová tűnt a hóember kalapja?

Arany János: Jóka ördöge
Január 15. 12 óra, Soproni Petőfi Színház 
Zenés mesejáték 
További időpontok: január 15. 14.30, január 16. 12.00, 
14.30 és 17 óra 

Széchenyi Casino
Január 15. 17 óra, Széchenyi-gimnázium
Sterbenz László: A történelmi események hatása a világ 
nagy sportklubjaira

Közösségi régészet Sopronban 
Január 16., csütörtök 18 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Dr. Mrenka Attila régész előadása és a Scarbantia Tár-
saság közgyűlése 

A gyertyák csonkig égnek
Január 16. 19 óra, Liszt-központ
Színpadi játék Márai Sándor műve alapján
További időpontok: január 17. 19 óra, január 18. 19 óra 

Emlékműsor 
Január 17., péntek 15 óra, Széchenyi István Váro-
si Könyvtár 
A Jeles pedagógusok Győr–Moson–Sopron megyében 
című projekt keretében

Zorall koncert 
Január 17. 22 óra, Hangár Music Garden

Téli madárvédelem 
Január 18., szombat 10 óra, Kőhalmy 
 Vadászati Múzeum 
Program: erdei séta a büfétől, majd előadás a téli ma-
dáretetésről, kézműves foglalkozás, madáretető-készítés

Jazz & Bor bérlet
Január 18. 19 óra Liszt-központ, PincePont 
Jelasity Péter (szaxofon, Ghymes együttes) és barátai

Pély Barna szólókoncert
Január 18. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Krúbi: Turné
Január 18. 21 óra, Hangár Music Garden

Jézus, az Ön barátja!
Január 20., hétfő 17 óra, Pedagógusok Soproni Műve-
lődési Háza 
Folytatódik a bibliai szabadegyetem, márci-
us 30-ig minden hétfőn 17 órától tartják az ingye-
nes programot

Alzheimer Café
Január 21., kedd 17 óra, Pannónia Hotel 
A hallásvesztés a demencia kiemelt kockázati tényező-
je című előadás 

Bábos mesekuckó – Visszajött a répa
Január 22., szerda 10 óra, Liszt-központ 

Silentium 100!
Január 22. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
A Silentium – a csendtől a szóig című Wass Albert élet-
művét bemutató összeállításnak a századik előadását lát-
hatják a nézők a magyar kultúra napja alkalmából a sop-
roni teátrum színházi klubjában. Ács Tamás és Papp Attila 
színművészek produkciója ingyen tekinthető meg, a rész-
vétel regisztrációhoz kötött (szervezes@prokultura.hu).

Soproni Fotóklub kiállítása
A Soproni Fotópályázaton elfogadott képek tár-
lata – megtekinthető január 22-ig a Liszt-köz-
pont aulájában

MADARÁSZ 

RÉKA

Lengyelné 
dr. Horváth 
Gyöngyi 

immár 40 éve fordul a 
betegekhez kellő alá-
zattal, empátiával és 
szeretettel. Az elkö-
telezett szakgyógy-
szerész szerint e há-
rom alappillér nélkül 
nincs értelme hivatása 
gyakorlásának.

Már az egyetemi gyakorlatait is 
a Than Károly patikában töltöt-
te Lengyelné dr. Horváth Gyön-
gyi, aki a gyógyszerész szakma 
lényegének azt tartja, hogy a be-
tegellátás személyi kötődésen 
alapuljon. A szakember 1983 óta 
dolgozik ugyanabban a gyógy-
szertárban, amelynek 1996 óta 
kolléganőjével, dr. Reisner Er-
zsébettel együtt az ügyvezetője.

– Rengeteg változással kellett 
szembenéznünk az évek során 
– mesélte Gyöngyi. – Az én ge-
nerációm még azok közé tarto-
zott, akik mást tanultak, és mást 
kényszerített rájuk az élet. Ta-
lán ennek a korosztálynak volt 
a legnehezebb alkalmazkodnia 
a privatizáció által támasztott 
követelményekhez – gazdasági, 
emberi és szakmai szempont-
ból egyaránt.

Az Újteleki utcai patikában 
azóta is ugyanazok a kolléga-
nők dolgoznak együtt: sok év-
tizedes személyes és szakmai 

kapcsolat fűzi össze őket. Ők még 
abban a szellemiségben nevel-
kedtek, amely szerint a gyógy-
szertárakat szentélyeknek te-
kintették. Ez a fajta hozzáállás az 
egész patika hangulatát áthatja. 
A gyógyszerészek valamennyire 

lélekgyógyászok is: sok betegnek 
nem is orvosságra van szüksé-
ge, csupán arra, hogy valaki meg-
hallgassa őt. Ahhoz, hogy állan-
dóan derűt tudjon sugározni, 
Gyöngyinek rengeteget segít 
mélyen megélt hite.

– Hívő, gyakorló keresztény 
vagyok. Ezt akkoriban is na-
gyon fontosnak tartottam, 
amikor még sokan nem mer-
ték felvállalni – tette hozzá a 
rendkívül kedves és barátsá-
gos hölgy. – A hit nem azt je-
lenti számomra, hogy heti 
egyszer elmegyek a szentmi-
sére. Véleményem szerintem 
a tanúságtétel a lényeg, vagy-
is az erős lelki töltésnek min-
denben meg kell nyilvánulnia: 
ahogy élek, ahogy cselekszem 
és ahogy viszonyulok a külön-
böző élethelyzetekhez.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben 
is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasó-
ink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, 
akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérde-
melték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Le-
het ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy se-

gítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. 
Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen 
embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, 
hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel 
a  Soproni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail- 
címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Az egykori neológ zsinagóga
A fotón látható egykori neológ zsinagóga, mely a Templom 
utca 23. számú ház helyén állt, Schármár Károly tervei alap-
ján 1874 és 1876 között épült. Mint a ház falán lévő emlék-
táblán is olvasható: „Ennek a háznak a helyén állt a neológ 
zsinagóga, melynek első és utolsó rabbija volt Pollák Miksa 
történész (1868–1944)”. A kora neoreneszánsz stílusú zsina-
góga építéséhez az anyagiakat Rosenfeld Jakab adománya 
biztosította, aki 1871 nyarán  Északnyugat-Bajorországban, 
Aschaffenburg közelében vasúti szerencsétlenség áldoza-
ta lett. Végrendeletét még ott, a szerencsétlenség helyszí-
nén, Frohnhofen községben, néhány órával a halála előtt 
készítette el, mely szerint húszezer forintot hagyott temp-
lomépítés céljára a soproni hitközségre. (Jó tanulmányi elő-
menetelű diákok számára alapítványt is létesített, melynek 
egyik kedvezményezettje az 1911-es tanévben az Állami Fő-
reáliskola tanulója, Diebold Károly volt, akit Sopron kiváló 
fényképészeként, megannyi szépségének megörökítője-
ként tisztelünk.) Egyéb adományokkal együtt a kivitelezés 
teljes összege mintegy 25.000 forintra rúgott. A zsinagó-
gát ünnepélyes keretek között a híres bécsi főrabbi, Jellinek 
Adolf – Aharon Jelinek (1821–1893) avatta föl 1876-ban. 
Sopront a második világháború során több alkalommal is 
bombatámadás érte, a Templom utcai zsinagóga az egyik 
légitámadás során sérült meg annyira, hogy helyreállítása 
nem volt lehetséges.

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

AJÁNLÓ: Lengyelné dr. Horváth Gyöngyit a gyógyszer-
tár egyik visszatérő vásárlója ajánlotta a figyelmünkbe. Úgy 
véli, az elkötelezett és felkészült patikus hűséggel szolgál-
ja a gyógyszerért betérő betegeket, akiknek igyekszik minél 
több információt átadni. Egészségtudatos együttműködésre 
törekszik, ajánlójának is rengeteget segített reumatikus pa-
naszai enyhítésében.

Lengyelné dr. Horváth Gyöngyi 37 éve ugyanott dolgozik 

A betegek szolgálatában

Lengyelné dr. Horváth Gyöngyi szerint a gyógyszerészek lélekgyógyászok is Lengyelné dr. Horváth Gyöngyi szerint a gyógyszerészek lélekgyógyászok is 
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

PLUZSIK TAMÁS

A Coco Chanel legen-
dás életét bemutató 
táncjátékot tűzi mű-
sorára a Soproni Pe-
tőfi Színház. 

A darabot február 26–27-
én láthatja a közönség. 
– Nagy örömünkre szol-
gál, hogy az elmúlt év tava-
szán bemutatott A szving 
meg a tangó című nagysi-
kerű táncjáték után ismét 
a St. Pölten-i Europabal-
lett vendégeskedik szín-

házunkban a Coco Cha-
nel életét megjelenítő 
látványos táncelőadással 
– mondta a Mythos Coco 
című darabot bemutató 
sajtótájékoztatón Pataki 
András, a Pro Kultúra Sop-
ron igazgatója. 
– Coco Chanel élete, le-
gendája olyan mítosz, amit 
a tánc mitologikus eszkö-
zeivel lehet talán a leg-
színesebben, legérzék-
letesebben megmutatni 
– fogalmazott az esemé-
nyen Peter Breuer nem-
zetközi hírű koreográfus, a 
táncjáték színpadra állítója.

Egy asszony mítosza
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Remélem, a Soproni Téma olva-
sóinak (vagyis minden soproninak) 
jól kezdődött az idei esztendő. Sikerült kipihenni 
az elmúlt év fáradalmait és a karácsonyi vendégjá-
rás – valljuk be, – sokszor kissé gyötrelmes napjait. 
A 2020-as év a folytatás és ugyanakkor a megújulás 
éve lehet. Ami igazán jó hír, hogy az elemzők sze-
rint folytatódik a gazdasági növekedés, továbbra is 
központi kérdés a családok támogatása és a bérek 
emelése, a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése. 

Ma még a szakembe-
rek is csak találgatják, 
hogy a hónapok óta 
emlegetett újabb vál-
ság mikor pattan ki, il-
letve hogy milyen mér-
tékben érinti az európai 
gazdaságokat, közöt-
tük a magyart. A kor-
mány mindenesetre 
felkészült, sorra hozza 
meg azokat az intézke-
déseket, amelyektől azt 
reméli, kivédi, illetve a 
minimálisra csökkenti a 

negatív hatásokat. Ismert, hogy gazdaságunk kitett-
sége nagy, vagyis jelentős mértékben függünk más 
országoktól. Ez azt is jelenti, hogy nem önállósíthat-
juk magunkat az általános gazdasági folyamatoktól, 
de igenis tehetünk azért, hogy kevésbé tépázzanak 
meg bennünket. 
Emlékszem a hetvenes évek elején az úgynevezett 
olajválságra. Az akkori politikusok nem győzték han-
goztatni, hogy a válság nem gyűrűzik be hozzánk. 
Tévedtek, nagyon is, aminek súlyos következményei 
lettek. De elég csak a 2008-as nagy megtorpanásra 
és visszaesésre gondolni. Azért érintett bennünket 
katasztrofálisan – gondoljunk csak a devizahitelesek-
re –, mert rossz állapotban volt az ország gazdasá-
ga, súlyos adósságteherrel a nyakunkon. Ráadásul a 
családok jelentős része is külföldi pénznemben adó-
sodott el. Az akkori összeomlás szerencsére nem is-
métlődhet meg, de arra számítani lehet, hogy csök-
kenhet a nemzeti össztermék, ha valóban egy újabb 
válság söpör végig a világon. Erre az idei év kilátá-
sai szerint nem kerül sor, de hát az ördög nem al-
szik. A kormány már többször deklarálta, a cél, hogy 
a magyar nemzeti össztermék egy krízis esetén is mi-
nimum két százalékkal haladja meg az uniós átlagot, 
hogy folytatódhasson közeledésünk a nyugat-euró-
pai országokhoz. Mert tennivaló akad bőven, hogy 
még közelebb kerüljünk hozzájuk, és hogy a 2010 óta 
tartó felzárkózási folyamat ne szakadjon meg. Ezért 
fontosak például a beruházások, a további munka-
helyteremtések, az autópálya-építések, az adók csök-
kentése és a települések fejlesztése. Sopron ezen a 
téren (is) szerencsés, hiszen az életünk szinte min-
den területén tart a megújulás. Igen, gondok, meg-
oldandó feladatok is akadnak még, de az elmúlt évek 
bizonyítják, hogy következetesen és átgondoltan, lé-
pésről lépésre haladunk. Egy év múlva ilyenkor már 
azokat az eredményeket vehetjük számba, amelyek 
bizonyítják, hogy Sopron – polgárai összefogásával 
– képes az örök megújulásra.

„…fontosak például 
a beruházások, a 
további munkahely-
teremtések, az autó-
pálya-építések, az 
adók csökkentése és a 
települések fejlesztése. 
Sopron ezen a téren 
(is) szerencsés, hiszen 
az életünk szinte min-
den területén tart a 
megújulás.”

Horváth Ferenc jegyzete

Lépésről lépésre
Gyopáros Alpár: Jól halad a Modern Városok Program

Újabb családtámogatás

PLUZSIK TAMÁS

– A megyei jogú városok között Sopron az 
egyik éllovas a Modern Városok Program 
megvalósulásában – mondta Gyopáros Al-
pár, a modern települések fejlesztéséért fele-
lős kormánybiztos, aki dr. Farkas Ciprián pol-
gármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót a 
múlt héten.

– A Modern Városok Program 
hazánk legnagyobb település-
fejlesztési programja, amely 
összességében huszonhárom 
megyei jogú városunkat érinti, 
forrásigénye pedig eléri a négy-
ezer milliárd forintot – mon-
dotta Gyopáros Alpár a sajtó-
tájékoztatón, amelyen részt vett 
Barcza Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képviselője, 
valamint dr. Simon István és 
Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter. – A program 2015 tavaszán 
Sopronban indult, itt kötötte 
Orbán Viktor miniszterelnök 
az első megállapodást a me-
gyei jogú városok közül Sop-
ron  vezetésével. Az azóta eltelt 
közel öt év során az országos 
szinten megfogalmazott több 
mint kétszáz programelemből 
hetvenöt megvalósult, illetve 
befejeződött, közel száz pedig 
kivitelezés, illetve előkészítés 
alatt van. Eddig mintegy ezer-
ötszáz milliárd forintot fizettek 
ki a projekteket kivitelező ön-
kormányzatok, illetve az abban 
részt vevő vállalkozások számá-
ra. – A fejlesztéscsomag soproni 
vonulata számos projektet tar-
talmaz, amelyek öt témakörben 
csoportosíthatóak. Ezek mind-
egyikét áttekintettük dr. Farkas 

Ciprián polgármesterrel, és ez 
alapján elmondhatjuk, hogy 
összességében és egyenként is 
remek az előrehaladásuk, illetve 
a megvalósulásuk – tette hozzá 
a kormánybiztos.

A soproni fejlesztésekről 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter adott tájékoztatót, aki az 

épülő M85-ös autóutat a jövő 
útjának nevezte, mely Sopron 
jövőjébe vezet.

– Reményeink szerint még eb-
ben az évben városunk bekap-
csolódik a hazai gyorsforgalmi-
út-hálózatba, mely a gazdaság és 
a turisztika területén is jelentős 
fejlődést hoz majd Sopronnak 
– hangsúlyozta a polgármester, 
aki a belváros fejlesztésével kap-
csolatban elmondta, hogy az el-
múlt időszakban megújultak a 
turisztikai szempontból rendkí-
vül fontos történelmi belváros 
utcái és terei.

– A belvárosi homlokzatfel-
újítások hamarosan befejeződ-
nek, csakúgy, mint a Deák té-
ri Lenck-villa renoválása, mely 

múzeumi funkcióján túl egy 
igazi közösségi hely is lesz, hisz 
a villa körüli park napközben 
közparkként fog funkcionálni. 
A Szent Mihály-templom felújí-
tása is kiválóan halad – hangsú-
lyozta dr. Farkas Ciprián. – A ki-
vitelező vállalása szerint idén 
őszre elkészül és megújul a vá-
rosunk védőszentjéről elneve-
zett templom, így a szeptem-
ber végi Szent Mihály-napot 
reményeink szerint már ott 
ünnepelhetjük.

A sajtótájékoztatón a Fertő-
part fejlesztéséről is szó esett, 
mely az ütemezés szerint halad, 
csakúgy, mint a tervezett Inno-
vációs Technológiai Centrum 
megvalósulása.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az új év több lényeges változást hozott a csa-
ládok életében. Az egyik legfontosabb, hogy 
ismét emelkedett a gyermekgondozási díj 
(gyed), a négy vagy több gyermeket nevelő 
édesanyáknak pedig nem kell személyijövede-
lem-adót fizetni.

A minimálbér emelkedésével ja-
nuár 1-től 225 288 forintra nőtt 
a gyermekgondozási díj (gyed) 
maximális összege. Ebből csalá-
di adókedvezmény is érvénye-
síthető. A gyed mellett bármi-
lyen jogviszonyban, korlátlan 
időtartamban lehet munkát vé-
gezni. A diplomás gyed összege 
is emelkedett, illetve bővül a jo-
gosultak köre is, mivel a diplo-
más gyedben részesülő anya, ha 
az ellátás folyósítása alatt vagy 

annak megszűnését követő egy 
éven belül újabb gyermeket vál-
lal, ismét jogosult lesz a juttatás-
ra. A gyed maximális összege 
egyébként 2010 óta a kétszere-
sére emelkedett.

A családvédelmi akcióterv új 
támogatási formája a négygyer-
mekes édesanyák személyijöve-
delemadó-mentessége. Ennek 
köszönhetően minden olyan 
nő, aki legalább négy gyerme-
ket nevel vagy korábban saját 

háztartásában felnevelt, élete 
végéig mentesül a személyijöve-
delemadó-fizetési kötelezettség 
alól. Az adómentesség – amely 
negyvenezer anyát érinthet 
évente – párhuzamosan érvé-
nyesíthető a családi adókedvez-
ménnyel, és akkor is jár, ha elve-
szítette egy gyermekét.

Szintén január elsején lé-
pett életbe a nagyszülői gyed, 
így a még nem nyugdíjas nagy-
szülők is jogosulttá válhatnak 

gyermekgondozási díjra, ha vál-
lalják, hogy részt vesznek uno-
kájuk gondozásában, nevelésé-
ben, amíg a szülők dolgoznak. 
A nagyszülői gyed havi össze-
ge legfeljebb a mindenkori mi-
nimálbér kétszeresének hetven 
százaléka, tehát 2020-ban 225 
288 forint lehet, de ha több uno-
kára vigyáz a nagyszülő, akkor 
ennek az összegnek a többszö-
rösét is kaphatja. 

Forrás: kormany.hu 

Mentők 104
Katasztrófavédelem (Tűz-
oltóság, Polgári Védelem) 
 105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség  107 • 311-234
Általános segélyhívó  112
Előfizetői tudakozó  11818
Belföldi tudakozó  11800
Orvosi ügyelet 312-010
Soproni Gyógyközpont  
központi szám 514-200
Soproni Gyógyközpont 
előjegyzés  514-205 • 514-206
Polgármesteri hivatal 
  06-80/204-322 • 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület
 06-30/385-5732
Sopron Holding  
központi szám 514-600 
Közútkezelés  515-123
Soproni Szociális Intézmény 
 506-400

Gyermekjóléti szolgálat 
  524-361
Támogató szolgálat 
 06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat 
  524-361
Családok Átmeneti Otthona 
 524-362
Pártfogó felügyelet  508-126 
 508-395 •  508-392
Telefonos lelki elsősegély-
szolgálat  116-123
Drog stop  06-80/505-678
Magyar Autóklub  188
Áramszolgáltató 
  06-80/533-533
Vízszolgáltató   519-100
Gázszolgáltató 
  06-80/440-141
MÁV 06-40/49-49o-49
GYSEV 577-212
Kisalföld Volán 313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

ÁFACSÖKKENTÉS A VENDÉGLÁTÁSBAN
A kormány gazdaságvédelmi akciótervének részét képezi a 
szálláshely-szolgáltatások áfakulcsának 18 százalékról 5 szá-
zalékra csökkentése is. Igaz, az érintett vállalkozásoknak 4 
százalékos turisztikai hozzájárulást kell fizetniük. Az ebből 
befolyó összeget az állam tisztán turizmusfejlesztésre for-
gatja vissza, részben fejlesztésekre, részben marketingkom-
munikációra.

Dr. Farkas Ciprián és Gyopáros Alpár sajtótájékoztatón értékelte a Modern Dr. Farkas Ciprián és Gyopáros Alpár sajtótájékoztatón értékelte a Modern 
Városok Program soproni fejlesztéseit Városok Program soproni fejlesztéseit FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Épül a jövő Sopronban

A tervek szerint még idén elkészül az M85-ös Sopronig tartó szakasza, felvételünkön az épülő nagycenki A tervek szerint még idén elkészül az M85-ös Sopronig tartó szakasza, felvételünkön az épülő nagycenki 
üzemmérnökség és csomópont üzemmérnökség és csomópont FOTÓ: BERNÁT BENJÁMIN/ MAGYAREPITOK.HUFOTÓ: BERNÁT BENJÁMIN/ MAGYAREPITOK.HU
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Hatszáz év emlékei jelennek meg a soproni belvárosban

Bányászat élményszerűen
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Szakmai 
körökben 
is elismerik 

a bányászati múzeum 
új kiállítását: a szűk 
termekben a digitális 
technika minden elő-
nyét kihasználva mu-
tatják be a történelmi 
Magyarország bányá-
szatát a XV. századtól 
kezdve a közelmúltig.

Egy hónapja látogatható a sop-
roni Központi Bányászati Múze-
um Nézőpont című új kiállítása. 
Az eddig itt járt gyerekek és fel-
nőttek mind jól érezték magu-
kat, és nagy élvezettel próbálták 
ki az újdonságokat.

A bányászati múzeum új att-
rakciójának kialakítása során 
a szervezők nagy kihívás előtt 
álltak, hiszen a Templom utcai 
egykori barokk épületben kellett 
bemutatni azt a szakmát, amely 
éppen ellentéte a kifinomult vo-
nalaknak, a szépen kidolgozott 
díszítésnek. S nem mellesleg a 
nagy gépek, eszközök nem is fér-
nének el az épületben…

– Kétéves előkészítő mun-
ka előzte meg a kiállítás tavalyi 
megnyitását – közölte Bircher 
Erzsébet, a múzeum igazgató-
ja. – Közgyűjteményünk a tör-
ténelmi Magyarországon a XV. 
századtól kezdve egészen a 

közelmúltig működő mélymű-
velésű bányászatról őriz emlé-
keket. Ezeket folyamatosan di-
gitalizáljuk és mutatjuk be a 
látogatóinknak. A terveink sze-
rint ehhez a hatalmas tudástár-
hoz a hónap végétől az interne-
ten keresztül a nagyközönség is 
szabadon hozzáférhet majd.

– Az egyik szobában a pedagó-
giai munkát számítógépes prog-
ramokkal is támogató oktatóter-
met  alakítottunk ki – részletezte 
a tárlat elmeit az igazgató. – To-
vábbmenve a látogatót egy, a 
Selmecbányáról származó ma-
kett fogadja. Ezen jól látható a 

XVIII. századi ércbányák felépí-
tése, valamint az is, hogy milyen 
eszközöket használtak a munka-
végzés során. A harmadik szoba 
különlegessége – a tárlóban el-
helyezett ércek mellett – az 1901-
es párizsi világkiállításra készült, 
harminckét elemből álló 3D-s 
(kézzel készített) térkép. 32 ké-
szült ebből, de úgy tudjuk, csak a 

nálunk bemutatott maradt fenn. 
A képen egy, az 1750-ben műkö-
dő bánya metszete látható.

A szobákban több táblagépet 
is elhelyeztek. Ezek segítségével, 
illetve az okostelefonnal rendel-
kező látogatók a kiépített szé-
lessávú internetre csatlakozva 
további érdekességekhez férhet-
nek hozzá. Egy gombnyomással 

elérhetővé válik a közel három-
ezer fotó, rajz, ábra, feljegyzés, 
de filmek, filmhíradók is meg-
nézhetők. A jobb tájékozódást 
pedig szöveges leírások, ma-
gyarázatok segítik. Mindezek 
mellett játékokat is készítettek, 
amelyek azt modellezik, hogy az 
adott korban miként működött 
a bányászat.

Zöld Sopron

ZÖLD HÍREK

Környezet-
barátabb  
üzemanyag 

A kormány döntése ér-
telmében január 1-től 
emelkedett a biológi-
ai eredetű összetevők 
bekeverendő aránya az 
üzemanyagokban, az 
intézkedéssel Magyar-
ország is csatlakozott a 
környezetbarát E10-es 
üzemanyagot haszná-
ló államokhoz. A régi tí-
pusú (különösen a húsz 
évnél idősebb) autót 
használóknak célsze-
rű ellenőrizni, hogy le-
het-e kocsijukba az új 
üzemanyagból tankol-
ni. Amennyiben nem, 
akkor a szakemberek 
azt javasolják, hogy vá-
sároljanak a drágább, de 
kisebb biokomponens-
tartalmú, magasabb ok-
tánszámú benzinből.
A benzinnel működő 
kisgépek, fűrészek tu-
lajdonosai számára fon-
tos az is, hogy a meg-
vásárolt üzemagyagot 
javasolt 30 napon belül 
elhasználni. A túl soká-
ig tárolt üzemanyag 
ugyanis szétválik, mert 
a bioetanol megköti a 
levegő nedvességét, és 
az így keletkezett víz az 
üzemanyag aljára ke-
rül. A szétvált üzem-
anyag pedig működési 
zavarokat vagy akár sú-
lyos károsodást is okoz-
hat. Az ilyen üzemanyag 
már alapos felrázás után 
sem használható fel 
– hívták fel a figyelmet 
szakemberek.

›

EMLÉKEK BRENNBERGBÁNYÁRÓL: Az interaktív kiállítás egy fontos soproni vonatkozást is 
bemutat. Brennbergányán nyílt meg ugyanis a XVIII. század közepén hazánk első kőszén-
bányája, amely Mária Terézia idején a legnagyobbnak számított. További érdekesség, hogy a 
terület mindvégig Sopron tulajdonában volt, és a bányászati jogot adták el a különféle társa-
ságoknak. A bányát 1952-ben zárták be.

Már gyűjtik  
a karácsonyfákat
MUNKATÁRSUNKTÓL

Városunkban is javában tart a 
karácsonyfák begyűjtése. A la-
kótelepeken a Sopron Holding 
Zrt. helyezett ki konténereket. 
A gyűjtőhelyek pontos listája a  
www.sopronholding.hu oldalon 
érhető el.

A családi házas övezetekben 
a Sopron és Térsége Környezet-
védelmi és Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. (STKH Kft.) 
végzi el ezt a feladatot. A fenyő-
fák gyűjtése nem a kommunális 
hulladékkal együtt történik, de 
a szakemberek azt kérik, hogy 
a fenyőket a gyűjtés napján 
helyezzék el a házak előtt. A be-
gyűjtés időpontjairól a társaság 

weboldalán, a www.stkh.hu ol-
dalon lehet tájékozódni.

Minkét cég azt kéri, hogy a 
közterületek rendjének és tisz-
taságának megóvása, illetve a 
balesetek elkerülése érdekében 
a karácsonyfákat ne dobják az 
úttestre, a parkokba, zöldterü-
letekre, hanem helyezzék azo-
kat az ingatlan elé, legkorábban 
a gyűjtést megelőző napon, a 
hulladékgyűjtő edények mellé 
vagy azok helyére, talp és díszek 
nélkül! A fenyőfákat ne zsákol-
ják be! A fákat a szelektív szige-
tekről is elszállítják.

A fák egy részét ledarálják, a 
mulcsot a virágágyásokban terí-
tik szét, míg a fennmaradó részt 
a hulladékégetőbe szállítják.

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Egy hónapja látogatható a soproni Központi Bányászati Múzeum Nézőpont című új kiállítása  Egy hónapja látogatható a soproni Központi Bányászati Múzeum Nézőpont című új kiállítása  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Rangos elismerés  
dr. Tárkányi Sándornak
PLUZSIK TAMÁS

Várhegyi György Magyar Zsidó Oktatásért dí-
jat adományozott dr. Tárkányi Sándor építész-
nek, Sopron műemléki felügyelőjének a Ma-
gyar Zsidó Kulturális Egyesület.

– Tárkányi Sándor maradandó 
és méltó emléket állított a sop-
roni zsidóságnak, a maradék 
maradékának pedig reményt 
adott arra, hogy lehet és kell is 
újra kezdeni – fogalmazott la-
udációjában a Hanuka utolsó 
napján a budapesti Goldmark-
teremben rendezett díjátadó 
ünnepségen dr. Olti Ferenc, a 

Veszprémi Egyetem prorektora. 
Mint a díjátadón is elhangzott, 
dr. Tárkányi Sándor megszer-
vezte az „Elfeledett soproniak 
– arcok, sorsok, áldozatok” cí-
mű, az 1944 előtt Sopronban 
élt zsidó közösségeket és csalá-
dokat bemutató kiállítást, vala-
mint feleségével közösen köny-
vet írt és jelentett meg a soproni 

zsidóság középkortól kezdődő, 
közel hétszáz éves történetéről. 
E könyv második kötete az egy-
kori soproni zsidó életformát 
mutatja be.

– Nagyra becsüljük dr. Tár- 
kányi Sándor ez irányú munkás-
ságát, hisz a kiállítás és az ebből 
született kétkötetes mű tartal-
mánál, megjelenésénél fogva 
egyedülálló a magyar zsidóság 
helytörténetének feldolgozásá-
ban, és reményeink szerint más 
települések, további országré-
szek hasonló feldolgozásához 
nyújt példát és talál követőkre 
– tette hozzá dr. Olti Ferenc, a 
MAZSIHISZ volt alelnöke.

Dr. Tárkányi Sándor zsidó oktatásért díjat kapott  Dr. Tárkányi Sándor zsidó oktatásért díjat kapott  FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Négy állami – köztük a 
soproni – erdőgazda-
ság vezérigazgatója vo-
nult nyugállományba az 
év elején. Az új vezetők 
kinevezését Zambó Péter, 
az Agrárminisztérium föld-
ügyekért felelős államtit-
kára adta át. A Tanulmá-
nyi Erdőgazdaság Zrt. élén 
Jámbor Lászlót Ábrahám 
István váltotta. A két vezér-
igazgató-helyettes Koncz-
né Hegedüs Éva, valamint 
Bánáti László lett.

Időjárás-változás, atkák 
és hamis méz – mindezek 
nehezítik a hazai méhészek 
munkáját. Ugyanakkor a 
Sopron környéki szakem-
berek optimisták és elkö-
telezettek: 2020-ra jó ter-
mést várnak. 
– A szokatlanul meleg idő-
járás nem tesz jót a méhe-
inknek – mondta a Sopron-
médiának Horváth Antal 
soproni méhész. – Egy jó 
tavaszt várunk. Ha az idei 
kikeletet nem áztatja el az 
eső, akkor egy sikeres év-
nek nézhetünk elébe.

Új vezér-
igazgató

Optimista 
méhészek
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1995
Brennbergbánya  
egy darab nosztalgia
A brennbergi völgy a Soproni-
hegység egyik legszebb része: 
a városból kivezető út fenyve-
sek, rétek között kanyarog. Ez 
a vidék mind földrajzi vonat-
kozásban, mind növényze-
tét tekintve alpesi, állatvilága 
is alpesalji jellegű, hangulata 
páratlan az országban. Egy 
1835-ben készült kis épületben, 
az Óbrennbergi út 14. szám alatt 
látható a Brennbergbányai 
Bányász Emlékmúzeum. Az 
1968-ban megnyitott kis múze-
umban a 200 éves brennbergi 
bányászmúlt tárgyi emlékeivel, 
bányászruhákkal, bányászla-
kás-berendezéssel, szerszámok-
kal és az írott emlékekkel, a 
brennbergi munkásmozgalom 
dokumentumaival, szerződé-
sekkel ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. Időnként föl-föl röp-
pen a hír, miszerint újra meg-
nyitnák a brennbergi bányát, 
s hogy ez rentábilis lenne: az 
ilyetén hírek mindeddig meg-
alapozatlannak bizonyultak. 
Brennberg feltehetően marad 

az, ami: egyedülálló ipartörté-
neti emlék. Kétszáz éves múltjá-
val tükrözi Magyarország szén-
bányászatainak hőskorát, fej-
lődését: itt kristályosodtak ki a 
hazai szénjogi viszonyok, itt ala-
kítottak ki hazánkban mindad-
dig ismeretlen fejtésmódokat, 
alkalmaztak elsők között gőzgé-
pet. Marad egy darab magyar 
történelem, nosztalgiája a jó 
hazai szénnek. (Magyarország)

1970
Határsértőt fogtak  
a brennbergi úttörők
A brennbergi Soproni Laci 
és Bella Andris fociedzésről 
indult hazafelé, amikor ész-
revettek egy gyanús férfit. 
Brennbergbányán, ebben a 
határszéli kis faluban min-
denki ismeri egymást. Ha ide-
gen jön, azonnal feltűnik a hely-
bélieknek. Ez az ember ráadásul 
azonnal ideges lett, amint ész-
revette, hogy a két fiú figyeli, 
sőt a nyomába is szegődtek. 
Először csak játékból, gyakor-
lásból, hogy kipróbálják, amit a 
határőr-foglalkozásokon tanul-
tak. De valahogy komolyabbra 

fordult a dolog. Az ember egy 
család után érdeklődött valaki-
től, majd elkanyarodott Vadász 
Gézáék felé, egyszer csak eltűnt. 
A fiúk azonnal telefonáltak az 
őrsre és személyleírást adtak 
az idegenről. Később megtud-
ták: át akart szökni a hatá-
ron. Brennbergbányán kitűnő 
úttörő határőrszakasz műkö-
dik. Nemrég indultak a sop-
roni haditúrán, és a sok részt-
vevő között elsők lettek. Kié az 
érdem? Elsősorban az övék, 
a fiúké, lányoké. De az igazi 
határőröké is, akik segítették 
őket, átadták tudományukat. 
(Pajtás) 

1920
Megalakult a Pannónia 
Szálló Részvénytársaság
Az 1919 decemberében meg-
tartott alakuló közgyűlés által 
elfogadott alapszabály. A vál-
lalat tárgya: a Sopronban levő 
Pannónia Szálló épületeinek, 
a szálló, vendéglő és kávéház 
és ezek berendezésének meg-
vásárlása, továbbá a Magyar 
Király Szálló bérbevétele, 
berendezésének megvétele, 

ezen üzemeknek a mai kor 
igényeinek megfelelő átalakí-
tása és üzemben tartása, akár 
házi kezelés, akár bérbeadás 
útján, továbbá az ezen üze-
mek fejlesztéséhez, kibővítésé-
hez és jövedelmezőbbé tételé-
hez szükségesnek mutatkozó 
új üzemek létesítése, alapítása 
és folytatása és pedig ugyan-
csak házi kezelés mellett, avagy 
bérbeadása útján. Az 1919. évi 
november hó 18. napján meg-
tartott alakuló közgyűlésen az 
alapítók elnökké Seidl Samu 
kereskedő, soproni lakost, alel-
nökké Pistel Miksa magánzó, 
soproni lakost, és igazgatósági 
tagokká Feigl Gyula magánzó, 
Groszner Pál borkereskedő, dr. 
Mü ller József ügyvéd, Roth 
Gusztáv czukrász, dr. Thurner 
Mihály polgármester, Szüsz 
Károly kávéház-tulajdonos és 
Zwinz Károly bankigazgató, 
soproni lakosokat nevezte ki, 
akiknek ebbeli minősége és 
czég jegyzési jogosultsága beje-
gyeztetett. (Központi Értesítő)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Pataki Andrásé a Délvidék legrangosabb elismerése

Aranyplakett-díjas

PLUZSIK TAMÁS

A legrangosabb délvidéki kulturális elisme-
rést, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 
Aranyplakett-díját veheti át Pataki András, a Pro 
Kultúra ügyvezetője, a Soproni Petőfi Színház 
igazgató–főrendezője.

A Radnóti Miklós- és a Jászai Ma-
ri-díj után 2019-ben az Arany-
plakett-díj volt a harmadik ran-
gos elismerése Pataki Andrásnak.

– Őszintén meglepett a hír, 
amikor tudomásomra jutott, 
hogy ebben az évben nekem 
ítélték oda ezt a rangos díjat 
– mondta Pataki András. – Az 
öröm mellett természetesen 
rendkívül nagy megtisztelte-
tés is ez számomra, egyúttal 
elismerése is annak a két és fél 
évtizedes munkának, melyet 

határon túli együttműködések-
kel, kulturális tevékenységekkel 
eltöltöttem.

Pataki András a ’90-es évek kö-
zepe óta rendszeres résztvevője, 
művészpedagógusa a Vajdasági 
Magyar Versmondók Egyesüle-
te által szervezett Szép Szó Tá-
boroknak, ahonnan több, ma 
már rangos színművész került 
a pályára, de a díj odaítélésében 
szerepet játszhatott az az általa 
rendezett Zenta, 1697 című rock-
opera is, mely jelenleg is szerepel 

a Soproni Petőfi Színház műso-
rán. Az előadás ősbemutatója 
rendkívül autentikus helyszí-
nen, a zentai sportcsarnokban 
volt az elmúlt év augusztusá-
ban. Az Aranyplakett-díj ünne-
pélyes átadása is Zentán lesz ja-
nuár 24-én.

Az Aranyplakett-díj rangját 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy az eddigi díjazottak sorá-
ban olyan ikonikus nevek sze-
repelnek, mint Csoóri Sándor 
kétszeres Kossuth-díjas költő, 
esszéíró, Kányádi Sándor Kos-
suth-díjas költő, a Digitális Iro-
dalmi Akadémia alapító tag-
ja, valamint a Kaláka együttes, 
melynek egyik alapító tagja 
volt Mikó István, a Soproni Pe-
tőfi Színház korábbi igazgatója, 
mindmáig egyik meghatározó 
színművésze.

– Az Aranyplakett arról a kö-
telességről és felelősségről be-
szél, hogy a díjazott munkás-
sága mellett nem mehetünk el 
szó nélkül, hisz a sok küzdelmet, 
a tanítói munkát, a kitüntetés-
ben részesülő személy művé-
szi pályáját, mindennapi tenni 
akarását méltóképpen megkö-
szönjük – fogalmazta meg az 
Aranyplakett-díj alapgondolatát 
Sutus Áron, a Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetség elnöke. 
– A szövetségünk által 2005-
ben alapított díjat olyan sze-
mélyeknek vagy egyesületeknek 
ítéljük oda, akik tevékenységük-
kel hozzájárulnak az egyetemes 
magyar kultúra gazdagításához, 
életpályájukkal a diaszpórában 
élő magyarság megmaradását, 
közösségük fejlődését, értékeik 
gyarapodását szolgálják.

Fényképek  
a belvárosban 

Vicces mesék

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megnyílt a Soproni 
Fotóklub idei első ki-
állítása a Liszt-köz-
pontban. A tárlaton a 
soproni fotópályázat-
ra beérkezett legjobb 
műveket mutatják be. 

Kétévente írja ki pályázatát a 
Soproni Fotóklub, amelyre Sop-
ronból és körzetéből várják a ké-
peket. 2019-ben közel száz fotót 
küldtek be a nevezők, ezek közül 
a legjobb húsz alkotást válasz-
totta ki a zsűri. Zömében termé-
szet- és épületfotók, valamint 

portrék kerültek a falakra, de a 
pályázók mellett a Soproni Fo-
tóklub alkotóinak fényképei is 
láthatók a tárlaton. 

– A pályázatnak az a célja, 
hogy bemutatkozási lehetősé-
get biztosítsunk az amatőr fotó-
soknak, megszólítsuk a fiatalo-
kat, frissítsük a tagságot – kezdte 
Hipságh Gyöngyi, a klub elnöke. 
– Illetve fontos a vizuális neve-
lés is, hogy igényes képeket lás-
sanak az emberek. 

A tárlat megnyitóján közre-
működött Prágay-Szabó Tamás 
klarinétművész. A kiállítás janu-
ár 22-ig ingyenesen látogatha-
tó a Liszt Ferenc Kulturális Köz-
pont előterében.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Újabb válogatáskötetben mu-
tatkozott be meséivel Veszpi 
Gyula. A Dödölle öröknaptár, 
szakácskönyv, játékgyűjtemény 
és irodalmi olvasókönyv egy-
ben tavaly decemberben jelent 
meg. Az év jeles napjaihoz kötő-
dő szövegek között vannak ha-
gyományos ételreceptek, nép-
szokások, játékok és kortárs 
gyerekirodalmi szövegek – így 
a könyv régi és új különleges 
párbeszédét valósítja meg.

– Még évekkel ezelőtt, amikor 
a gyermekeim kicsik voltak, es-
ténként saját kútfőből kezd-
tem el meséket mondani nekik 
– idézte fel lapunknak a kezde-
teket a Sopronban fogtechni-
kusként dolgozó Veszpi Gyula. 
– Nagyon élvezték ezeket a rö-
vid, aranyos–vicces meséket, en-
nek pedig a baráti társaságban 
is híre ment. Az ő bátorításuk-
ra küldtem el írásaimat a Bárka 

című folyóiratnak, s ott egy-
egy meg is jelent. A dolgok pe-
dig – csakúgy, mint a mesékben 
a főszereplők – innentől kezdve 
elkezdték a maguk útját járni. 
Két évvel ezelőtt a Macskamu-
zsika című kötetben szerepel-
hettem. Most pedig a Dödöllé-
ben. A kiadó éppen a napokban 
értesített arról, hogy még ebben 
az évben tervezik a saját, önál-
ló mesekönyvem kiadását. Nagy 
elismerés ez számomra!

Veszpi Gyula azt mondta, ő 
ragaszkodik a klasszikus mesei 
elemekhez, de a történetekbe 
mindig igyekszik beleszőni a va-
lóságot. – A mai korban számos 
inger éri a gyerekeket is, de a 
képzelőerő fejlesztéséhez szük-
ség van a mesére, a rendszeres 
mesélésre – tette hozzá. – A szü-
lők ezt semmi esetre se spórol-
ják meg, nagyon is hasznos esti 
időtöltés a közös mesélés! Akár 
könyvből, akár a már meglévő-
ket átköltve, kiegészítve.

Kultúra, művészetek

Pataki AndrásPataki András
A Zenta, 1697 című rockoperát az igazgató rendezte – ennek a munkájának is A Zenta, 1697 című rockoperát az igazgató rendezte – ennek a munkájának is 
szól az Aranyplakett-díj  szól az Aranyplakett-díj  FOTÓK: PLUZSIK TAMÁSFOTÓK: PLUZSIK TAMÁS

17. századi nyomtatvány került az Országos Széchényi 
Könyvtárba, amely a Szent Korona-kutatás számára is 
újdonságot hozhat. A bibliográfiailag ismeretlen nyom-
tatványt 1681. december 9. után valószínűleg Bécsben 
adták ki. A dokumentum a Szent Korona 4. soproni tar-
tózkodásáról és Pfalz-Neuburgi Eleonóra Magdolna Te-
rézia királyné-koronázásáról tudósít. A Központi Antik-
várium árverésén vásárolt nyomtatvány 13 pontba szedve 
ismerteti a Szent Korona bevonulásának menetét, majd 
26-ban a királyné megkoronázásának ceremóniáját. 

A Szent Korona Sopronban

FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÖVIDEN

Új szabályok a könyvtárban 
Megváltozott január 1-től a Széchenyi István Városi Könyv-
tár használati szabályzata. Az intézkedést a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések tették szüksé-
gessé. Fontos, hogy kölcsönözni érvényes olvasójeggyel 
lehet, a Sopron Carddal rendelkezők a teljes árból húsz 
százalék kedvezményt kapnak. A késedelmi díj könyvek 
esetében 500 forint/ darab/ nap.

›



www.sopronitema.hu 2020. január 15.8

A soproni csapatok megkezdték a tavaszi felkészülést

SCS: Változatlan célok
PÁDER VILMOS

Huszonhárom játékossal meg-
kezdte a felkészülést a labdarú-
gó-bajnokság tavaszi rajtjára az 
SC Sopron felnőtt együttese. 

Takács Gábor távozása után a listavezető 
szakmai munkáját Horváth Csaba irányítja. 

Horváth Csaba nem ismeretlen a 
játékosok és szurkolók körében. 
Fia, Bence a klub U19-es együtte-
sében játszik. Tősgyökeres sop-
roni, 2003-tól az utánpótlás-
ban munkálkodott, végigjárta a 
szakmai lépcsőfokokat. Jelenleg 
az utánpótlásképzésben legma-
gasabb fokozatot adó UEFA  Elite 
A kurzuson fejleszti tudását. 
A felnőtt kerettagok szinte mind-
egyikének volt korábban edzője, 
jól ismerik egymást.

Az új szakvezető kiemelten 
fontosnak tartja a már meglé-
vő közösség továbbépítését, a 

játékosok önbizalmának növelé-
sét. A keret átlag életkora 19–20 
év, játékfilozófiája szerint min-
den mérkőzésen kezdeményez-
ni, játékban dominálni és győz-
ni kell, mindezt agresszív, gyors 
játékkal érhetik el. A célok eléré-
séhez óriási erőt és motivációt 
érez, a nagy feladatot kihívásnak 
tekinti. A siker kulcsának a közös 
célt, a játékosokkal kialakított jó 
kapcsolatot tartja.

Az infrastruktúra és a kö-
rülmények adottak a ma-
gasabb osztályhoz, a pénz-
ügyi feladatok megoldásához 

önkormányzati segítségre is 
szükség lesz. A felkészülési idő 
hét hetének első felében az Ág-
falvi úti sportlétesítményben 

gyakorolnak a labdarúgók, a kö-
vetkező időszakban, a február 
29-i rajtig heti két felkészülési 
mérkőzést játszanak.

Sport

A felnőtt együttes gyenge sze-
replése miatt megújulást ter-
vez a SFAC 1900 SE. Közgyűlést 
hívtak össze, amelynek legkri-
tikusabb pontja az elnökválasz-
tás volt. Az új vezető Ábrahám 
Tibor lett.

Ábrahám Tibor Őriszentpé-
teren született. Több sportág-
ban is jeleskedett, 1993-tól a 

labdarúgó játékvezetők népes 
táborát erősíti. Az NB I-ben asz-
szisztens kerettagságig jutott, 
majd NB I-es futsal játékvezető-
ként vált elismert sportemberré. 
Tanulmányait Szombathelyen 
testnevelő szakon végezte. 1997-
től él Sopronban, nős, két gyer-
mek édesapja, felesége, Kheim 
Györgyi német szakos tanár. 

Az új vezető új célokat tűzött 
ki. A kihívás motiválja, és mint 
mondta: „Ahhoz, hogy egy-két 
éven belül sikeres legyen az 
egyesület, az irányváltás elke-
rülhetetlen. A feladatok végre-
hajtása nem lesz könnyű, de az 
alapoktól jó építkezni”. A leg-
fontosabb feladatnak a múlt 
lezárását tartja. Az építkezés 

első lépcsőfoka a felnőtt együt-
tes helyzetének stabilizálása, a 
bennmaradás kiharcolása lesz. 
A február 15-ig tartó átigazolási 
időszakban több poszton szeret-
né megerősíteni a felnőtt csapa-
tot. A szakmai munkát  Katona 
Sándor irányítja, segítői Németh 
Lóránt menedzser és Nagy Vik-
tória erőnléti edző. 

SFAC: új elnök az egyesület élén

Elhunyt  
Zergényi  
Győző

A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea 
az első fordulóban is kikapott, így búcsúzott az ausztrá-
liai Adelaide-ben zajló, 848 ezer dollár (255 millió forint) 
összdíjazású keménypályás női tenisztornától.

Babos Tímea búcsúja

Vízilabda Eb: cél 
a tornagyőzelem

Pályán a kézisek

Megkezdődött a budapesti Du-
na Arénában a két hétig tartó 
34. vízilabda Európa-bajnokság. 
A nyitómérkőzésen a házigazda 
magyar női válogatott vasár-
nap a papírformának megfele-
lően, a horvátok felett aratott 
sima (25–6) győzelemmel kezd-
te szereplését. A férfiak – lap-
zártánk után – kedden ugrottak 
a medencébe, az ellenfél Török-
ország volt. 

A végső cél egyértelműen a 
tornagyőzelem, ugyanis az Eu-
rópa-bajnok szerez kvótát a to-
kiói nyári olimpiai játékokra. 

Vári Attila, a Magyar Vízilabda 
Szövetség elnöke az előkészü-
letekről azt mondta, sportszak-
mailag és rendezéstechnikai-
lag most jön a vizsga, az elmúlt 
tíz hónapban lépésről lépés-
re készültek fel egy minőségi 
Európa-bajnokságra.

Győzelemmel kezdett a ma-
gyar csapat. A 2020-as férfi 
kézilabda Európa-bajnokságot 
Ausztria, Norvégia és Svédor-
szág közösen rendezi január 
9–26. között. A kontinensvia-
dalon a magyar válogatott az 
Oroszország elleni első mérkő-
zését megnyerte. A csapat hét-
főn a dánokkal játszott, lapunk 

megjelenésének idején, szer-
dán pedig Izlanddal.

A jobbátlövő Balogh Zsolt 
szerint mindenkitől emberfe-
letti teljesítményre lesz szük-
ség, hogy a csapat komoly 
eredményt érjen el a tornán. 
A vízilabda Európa-bajnokság-
hoz hasonlóan a kézilabda Eb-
ről is ki lehet jutni az olimpiára.

Horváth Csaba az SC Sopron új edzője Horváth Csaba az SC Sopron új edzője 
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A felnőtt mellett az utánpótlás terén is Sop-
ron lehet a női kosárlabdázás egyik fővárosa: 
a Soproni Darazsak Sportakadémia bekerült az 
akkreditált, államilag elismert akadémiák közé.

A kormány tavaly novemberben 
jelentette be: a jövőben úgyne-
vezett akkreditált akadémiákon 
fejlődhetnek a legtehetsége-
sebb, 15–19 éves honi sporto-
lók. A 20 kiemelt sportszerve-
zet között az egyik városunkban 
működhet: a Soproni Darazsak 
Sportakadémia feladata a kosár-
labdában a professzionális női 
utánpótlásképzés.

A minősítés elnyerését saj-
tótájékoztatón jelentették be, 
amelyen részt vett dr. Farkas 
Ciprián és Csiszár Szabolcs al-
polgármester is. Sopron polgár-
mestere hangsúlyozta: Magyar-
ország egyetlen, kizárólag női 
utánpótlással foglalkozó akadé-
miája valósul meg Sopronban. 
Ez elismerése a városunkban fo-
lyó szakmai munkának, illetve 
jelzi, hogy a kormány sokat tesz 
az utánpótlás fejlesztéséért, az 
akadémiának jelentős anyagi 
forrásokat biztosít a következő 
négy évben. A polgármester az 
akadémia munkatársai mellett 
köszönetet mondott dr. Molnár 
Ágnes és Barcza Attila ország-
gyűlési képviselőknek.

Hollós Anna, a Soproni Da-
razsak Sportakadémia szakmai 
igazgatója elmondta: az elis-
merés mellett komoly felada-
tokkal jár a minősítés. – Az az 
elvárás velünk szemben, hogy 
élsportolókat, magyar váloga-
tott játékosokat képezzünk, 
akik a nemzetközi mezőnyben 

is megállják a helyüket. Nagyon 
fontos lesz a kiválasztás folya-
mata: már nemcsak Sopron kör-
nyékéről, hanem az ország más 
településeiről is jöhetnek hoz-
zánk játékosok. A profi képzés-
hez kvalifikált edzők szüksége-
sek, a nálunk dolgozó trénerek 
közül sokan végzik a szakedzői 
képzést, és lényeges, hogy folya-
matosan képezzük őket. Célunk 
egy sportkollégium létrehozá-
sa, ahol a magas szintű sporto-
láshoz adottak a lehetőségek: a 
játékosok megfelelően tudnak 
pihenni, speciálisan étkezni és 
figyelünk a tanulmányaikra is.

Hollós Anna hozzátette: to-
vábbi cél egy olyan eszközpark 
létrehozása, amellyel mérhető 
és nyomon követhető a játéko-
sok fejlődése.

Darazsakból 
élsportolók 

Hollós Anna Hollós Anna 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Gyászol a soproni sport-
társadalom: nyolcvanhat 
éves korában elhunyt Zer-
gényi Győző, az SVSE és 
a Sotex korábbi kapusa. 
Aktív labdarúgó-pálya-
futását követően a másik 
szeretett sportágában, a 
tekében alkotott mara-
dandót. A Soproni Állami 
Gazdaság és a Forfa SE 
szakosztályvezetőjeként, 
majd ügyvezetőjeként, 
illetve az összevonáso-
kat követően a Scarban-
tia–SFAC szakosztály el-
nökeként, edzőjeként, 
végül ügyvezetőként év-
tizedeket dolgozott a te-
kesport megmentéséért, 
felemeléséért. A pénzte-
lenség miatt nagyon sok-
szor időt, energiát nem 
kímélve küzdött a sport-
ág jobblétéért. 
A Sopron Sportjáért el-
ismeréssel kitüntetett 
sportvezető munkássá-
gát tisztelet és szeretet 
övezte váratlan haláláig. 
Családja, barátai múlt 
pénteken kísérték utol-
só útjára az evangélikus 
temetőben.
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Négy egy-
mást kö-
vető győ-
zelem 

után Körmenden nagy 
csatában maradt alul 
a Sopron KC együt-
tese. Kostas Fevara-
kis csapata decem-
beri pécsi győzelmét 
követően hazai pályán 
háromszor is nyer-
ni tudott. 

Egymás után három hazai mecs-
csen is nyert a Sopron KC csa-
pata. Sorrendben a Szeged, az 
Alba Fehérvár, majd a Jászbe-
rény is kapitulált a Novomatic-
arénában. A sorból kiemelkedik 
a Székesfehérvár elleni meccs, 
amelyen óriási csatában, hosz-
szabbítás után szerezte meg a 
bajnoki győzelmet a soproni 
együttes. Az SKC így önbiza-
lommal telve utazhatott múlt 
hétvégén Körmendre, a vasi vá-
rosba rengeteg soproni szurkoló 

kísérte el a csapatot. A lelátón 
óriási hangulat, a játéktéren 
pedig nagy csata jellemezte a 

rangadót. Soproni vezetés után 
fej-fej mellett haladtak az együt-
tesek annak ellenére, hogy az 

SKC-ból ezúttal hiányzott a csa-
patkapitány, Takács Norbert. 
Cartert viszont a körmendiek 

sem tudták tartani, folyamato-
san gyűjtötte a pontokat, szü-
netben csak kettő egységgel tu-
dott vezetni az esélyesebb hazai 
csapat (34–32).

Fordulás után Rivers pontjai-
val a vezetést is átvette a Sop-
ron, aztán ismét inkább a haza-
iak jártak előrébb, de minden 
pontért óriási küzdelem zajlott. 
A hajrában Ferencz hármasai je-
lentették a különbséget: a ruti-
nos körmendi játékos négyszer 
volt eredményes a hárompon-
tos vonalról, ez pedig döntőnek 
bizonyult. A kis különbségű ve-
reség ellenére hatalmas tapsot 
kapott a csapat a soproni szur-
kolóktól. A végeredmény: Egis 
Körmend – Sopron KC: 76–71.

– Sajnos Thompson és Takács 
Norbi sérülése miatt nem tud-
tunk teljes kerettel készülni a 
Körmend ellen – mondta Kos-
tas Fevarakis vezetőedző. – En-
nek ellenére minimális volt a 
különbség, apró momentumok 
döntöttek. Sokat jelentett, hogy 
a szurkolók ismét maximálisan 
támogatták a csapatot.

Az SKC szombat este 6 órától 
a Debrecen csapatát fogadja a 
Novomatic-arénában.

LELÁTÓ

Röplabda
Január 15.,16., szerda, 
csütörtök 14.30 
óra, Szent Orsolya-, 
vendéglátó iskola, 
Széchenyi-gimnázium
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság, 
7. forduló

Január 20., 22. 
hétfő, szerda, 15.15 
óra, Szent Orsolya-, 
vendéglátó iskola, 
Széchenyi-gimnázium
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság, 
8. forduló

Bowling
Január 15., szerda 
14.00 óra, All 
Star Bowling
Városi alapfokú bow-
ling csapatbajnokság, 
2. forduló

Január 22., szerda 14 
óra, All Star Bowling
Városi alapfokú bow-
ling csapatbajnokság, 
3. forduló

Kosárlabda
Január 16., 
csütörtök 18. óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – SPAR 
Citylift Girona

Január 18., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC – DEAC

Január 19., 
vasárnap 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– Uni Győr Mély-Út

Január 22., szerda 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– LDLC Asvel Feminin

Terem-
labdarúgás

Január 18., szombat  
9 óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
Téli teremlab-
darúgó-torna

Január 18., 
szombat 10 óra, 
Gárdonyi-iskola
Alapfokú városi általá-
nos és középiskolás te-
remlabdarúgó-torna

Aerobic
Január 18., szombat 
10 óra, GYIK 
Rendezvényház
5. Mega Aerobic Nap

Sakk
Január 19., vasárnap 
9 óra, sportfelügye-
leti csoport
Városi sakk egyéni 
villámbajnokság

› A szurkolók maximálisan támogatják a kosárlabdacsapatot 

SKC: Javuló teljesítmény

Sport

Sopron Basket: vereség és győzelem
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Euroligában vereséggel, a honi pontvadá-
szatban győzelemmel folytatta szereplését a 
Sopron Basket. 

Gáspár Dávid tanítványai múlt 
héten a csoportot vezető török 
Fenerbahce otthonában léptek 
pályára. A hazaiak végig maga-
biztosan kosárlabdáztak, a Sop-
ron Basketnek nem volt esélye a 
győzelemre. A végeredmény: Fe-
nerbahce – Sopron Basket: 70–52.

A bajnokságban aztán fordult 
az alapállás: a soproni együt-
tes a tabella éllovasaként érke-
zett az ELTE-BEAC Újbuda csa-
patához. A mérkőzésen az első 
két negyed nem úgy sikerült, 
ahogy eltervezték a vendégek, 
hiszen hiába nyerték meg a já-
tékrészeket, mindkettőben 21 
pontot kaptak, a BEAC három-
pontosokból különösen veszé-
lyes volt. Nagyszünetben aztán 
rendezte sorait a Sopron Basket, 
a harmadik negyedben jelentő-
sen feljavult a vendégcsapat vé-
dekezése. Ennek köszönhetően 
mindössze hét pontot kapott, 

miközben 23-at szerzett. Ezzel 
el is dőlt a találkozó, a Sopron 
Basket esélyeshez méltóan sze-
rezte meg a győzelmet. A vég-
eredmény: ELTE-BEAC Újbuda 
– Sopron Basket: 66–95.

– Az Euroliga-meccsen végig 
a Fenerbahce mögött haladtunk 
egy lépéssel, nem voltak elég-
gé kidolgozottak a támadása-
ink, és védekezésben sem volt 
meg a plusz agresszivitás, ami 
egy meglepetéshez kellett vol-
na – összegzett Gáspár Dávid 
vezetőedző. – A bajnokin az el-
ső félidőben szégyenteljes pro-
dukciót nyújtott a csapat, utána 
javult ugyan a teljesítményünk, 
de emellett nem lehet szó nél-
kül elmenni.

A Sopron Basket csütörtö-
kön a Girona csapatát fogadja 
az Euroligában, majd vasárnap 
este 6-kor kezdődik a Sopron–
Győr rangadó.

Az SKC fontos meccseket nyert (felvételünkön a Jászberény ellen), Körmenden Az SKC fontos meccseket nyert (felvételünkön a Jászberény ellen), Körmenden 
pedig minimális különbséggel kapott ki pedig minimális különbséggel kapott ki FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Fenerbahce minden negyedet megnyert a Sopron ellen A Fenerbahce minden negyedet megnyert a Sopron ellen FOTÓ: FIBA.COMFOTÓ: FIBA.COM

JECA, ZSÓFI: PLUSZ EGY ÉV 
Alakul a Sopron Basket jövő évi kerete: Török Zoltán ügyvezető bejelentette, hogy két megha-
tározó játékos, a csapatkapitány Fegyverneky Zsófia és a szülés után visszatérő Jelena „Jeca” 
Brooks is városunkban játszik a következő, 2020/2021-es szezonban.

Tolnai emléktúra

Az egykori kiváló tájfutóra és hegymászóra, Tolnai Katalin-
ra emlékezett múlt hétvégén a SMAFC Tájfutó Szakosztálya. 
Tizenegy kilométeres emléktúrát szerveztek, amely a kert-
városból indult és a Várhely-kilátó érintésével jutott el a cél-
hoz, a Lövér körúton található egyik vendéglőhöz.

– Tolnai Katalin SMAFC-kötődésű tájfutó volt – tudatta 
 Molnár Tibor szervező, a SMAFC Tájfutó Szakosztályának 
vezetője. – Tizenegy éve, 2009-ben társaival a Himalája 
egyik, addig ismeretlen hegycsúcsát próbálták meghódí-
tani, azonban baleset érte őket, és mind a négyen életüket 

veszítették. Rájuk emlékezünk ilyenkor, január elején egy 
jó hangulatú túrázással. Fontos volt számunkra, hogy ez az 
alkalom nem teljesítménytúra, kényelmes távot választot-
tunk, ráadásul nem túl nagy szintemelkedéssel, így bárki 
csatlakozhatott hozzánk.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Ha valakinek jó 
emlékezőtehetsége 

van, s amellett 
ügyes is, nem 
ránthat elő az 

agyából egyetlen 
gondolatot anélkül, 

hogy egy egész 
tucat is utána ne 

szakadjon.”

Sir Arthur Conan Doyle  
(skót író és orvos)

KÖNYVAJÁNLÓ

Sir A. Conan 
Doyle: Sherlock 
Holmes 
kalandjai

Sherlock Holmes 1887-
ben jelent meg először a 
könyvek lapjain, ekkor ta-
lálkozhattak először az ol-
vasók a híres londoni de-
tektívvel és hű társával, 
Watson doktorral. Sher-
lock Holmes híres magas 
intelligenciájáról, megfi-
gyelőképességéről, kö-
vetkeztetőképességéről 
és logikájáról, amelyeket 
a bűnügyek megoldásánál 
igen találóan felhasznál. 

›

150 évvel ezelőtt, 1870. ja-
nuár 1-jén Sopron város la-
kossága 21.108 fő volt. A vár-
megyében 230.158 fő élt.

105 évvel ezelőtt, 1915. ja-
nuár 2-án hunyt el Bécs-
ben Goldmark Károly késő 
romantikus magyar zene-
szerző, aki zenei tanulmá-
nyait Sopronban kezdte 
meg. Keszthelyen született 
1830. május 18-án.

100 évvel ezelőtt, 1920. 
január 1-jén született Po-
zsonyban Fogarassy Lász-
ló történész, a Soproni 
Szemle szerzője, Pro Urbe 
Sopron díjas (1990). Po-
zsonyban hunyt el 1994. 
szeptember 3-án.

55 évvel ezelőtt, 1965. ja-
nuár 1-jén a Győr–Sopron 
megyei Tanács V. B. önál-
ló intézményként létrehoz-
ta a Soproni Mezőgazdasági 
Szakmunkásképző Intéze-
tet, a Lippai János Kertésze-
ti Szakképző Iskola elődjét.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

A diákok már kilencedikes korukban gyűjtést szerveztek

Jótékony széchenyisek

MADARÁSZ RÉKA

A Széchenyi-gimnázium 11. d osztálya folya-
matosan találékony ötletekkel rukkol elő azért, 
hogy segítsen a rászorulókon. Az idei tanév-
ben három kezdeményezése is volt a fiatalok-
nak, és még csak az első félév zárult le.

Még alig kovácsolódott össze 
az osztály 9.-ben, amikor aján-
dék dobozokat kezdtek el gyűj-
teni az Igazgyöngy Alapítvány 
kedvezményezettjeinek: több-
ségükben roma származású, 
rászoruló gyerekeknek. Több 

mint száz kiló tartós élelmi-
szer gyűlt össze, amelyet estig 
csomagoltak a diákok. Ezután 
következett a Salva Vita Alapít-
vány „Adj egy ötöst” című pá-
lyázata, amelyről tavaly beszá-
moltunk. Az osztály programot 

szervezett, plüssfigurákat varrt 
és karácsonyi műsort adott a 
Doborjáni EGYMI fogyatékkal 
élő tanulóinak.

– Tavaly karácsonykor meglá-
togattuk a József Attila úti idő-
sek otthonának lakóit – mesél-
te Csukovits György. – Műsorral 
készültünk, sütit sütöttünk az 
időseknek, és beszélgettünk 
velük, amiért rendkívül hálá-
sak voltak. 

Az idei ünnepekre három jó-
tékonysági akcióval is készült a 
11. d: egymás karácsonyi meg-
ajándékozása helyett mindenki 

támogatta, hogy kutya- és macs-
kaeledelt vásároljanak a Nektek 
Ugatunk Állatvédő Egyesület-
nek. – A kutyasétáltatás saj-
nos az eső miatt elmaradt, de 
tavasszal feltétlenül pótoljuk 
– mondta az állatorvosnak ké-
szülő Palotai Fruzsina.

– A Csigajó Adnijó Karácsonyi 
Ajándékozásra kiválasztottunk 
egy gyermekotthonban élő kis-
lányt, akinek legnagyobb kíván-
sága egy nagy plüssmaci volt 
– folytatta Tóth Eszti. – Az aján-
dékokat az iskolánk osztálydeko-
rálási versenyén elért második 

helyezésünkért kapott pénzju-
talomból vásároltuk nagy izga-
lommal és boldogan.

Szintén a 11. d kezdeménye-
zésére indult a Széchenyiben a 
Szeretet Háza Alapítvány részé-
re a cipősdoboz-gyűjtési akció, 
amelybe aztán az egész iskola 
bekapcsolódott, és végül több 
mint 50 doboz gyűlt össze. 

Az osztály példaértékű karita-
tív tevékenységében természe-
tesen jelentős szerepet játszik a 
szülői közösség, valamint a lel-
kiismeretes és kreatív osztályfő-
nök, Kovácsné Bella Irén.

Soproni fiatalok

Karácsony külföldön
MADARÁSZ RÉKA

Az AFS Magyarország 
segítségével az idei 
tanévben hét cse-
rediák tölt egy-egy 
tanévet városunk-
ban. Arról kérdez-
tük őket, náluk mi-
lyenek az ünnepi 
szokások, és mi fog-
ta meg őket a magyar 
hagyományokban.

A Belgiumból, Chiléből, Olasz-
országból, Thaiföldről és Török-
országból érkezett fiatalokat a 
rengeteg közös program már 
néhány hónap alatt is reme-
kül összekovácsolta, az új évet 
is együtt köszöntötték. 

Burcu Őzguden Isztambulból 
érkezett hozzánk. Országunk-
nak korábban csak a nevét hal-
lotta, és rendkívül izgalmasnak 
találja, hogy egy teljesen idegen 
kultúrával ismerkedhet meg. 
A lány már egészen jól beszél 
magyarul. – Sok ember gondol-
ja úgy, hogy a törökök – mivel 
iszlám vallásúak – nem szere-
tik a karácsonyt, de ez tévedés 
– mesélte Burcu, aki egy kevés-
bé vallásos család sarja. – Né-
hányunknál szokás, hogy szil-
veszterkor műfenyőt állítunk, 
és megajándékozzuk egymást 
és a barátainkat. 

A fiatal török lány nagyon 
jól érezte magát magyar foga-
dócsaládja karácsonyi vacso-
ráján, annak ellenére, hogy a 

beszélgetésből még nem értett 
meg mindent. 

Chawintorn Yam-O-Pas Thai-
földről jött ugyancsak tíz hó-
napra hazánkba, mivel tetszett 
neki a magyar építészet, és sze-
retett volna egy olyan nyelvvel 
megismerkedni, ami teljesen 
más, mint a sajátja.

– A nővérem majdnem egy 
évet az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban töltött, és onnan a 
karácsonyi szokásokat is magá-
val hozta – mondta a fiú. – Az-
óta december 24-én műfenyőt 
díszítünk, ajándékokat adunk 
egymásnak, és családi vacsorát 
rendezünk. Ez egyébként Thai-
földön nem jellemző, az üzletek 

viszont tele vannak karácsonyi 
dekorációval. A hóval borított 
óriási műfenyők kicsit furcsán 
mutatnak a buddhista ország-
ban, ahol 25 és 35 fok közötti hő-
ség van ilyenkor.

A két külföldi diák a Roth-
szakgimnáziumban tanul. He-
tente egyszer bejárnak a Hand-
ler szakképző iskola angol 
nyelvóráira, hogy az ott tanulók-
kal közösen fejlesszék kommu-
nikációs képességeiket. Az ifjak 
nagyon dicsérték az AFS-t, mely-
nek segítségével egy teljesen 
új szerepkörben próbálhatják 
ki magukat. Mindenkinek csak 
ajánlani tudják, hogy kóstoljon 
bele a cserediák-életformába.

Chawintorn Yam-O-Pas Thaiföldről, Burcu Chawintorn Yam-O-Pas Thaiföldről, Burcu 
Őzguden Isztambulból érkezett Sopronba Őzguden Isztambulból érkezett Sopronba 
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

Országos ének-
versenyt nyert
MADARÁSZ RÉKA

Payrits Karmela, akit korábban 
már bemutattunk újságunkban, 
első helyezést ért el a miCRO-
fon elnevezésű ifjúsági tehet-
ségkutató versenyen, melyet 
idén negyedik alkalommal ren-
dezett meg az Országos Horvát 
Önkormányzat. 

Magyarország legkülönbö-
zőbb, horvátok lakta régiói-
ból érkeztek fiatal versenyzők 
Szentpéterfára, hogy össze-
mérjék énektudásukat. Az el-
nevezésben kiemelt CRO betűk 
a horvát nyelvre utalnak: a ver-
senyzőknek anyanyelvükön kell 
előadniuk egy szabadon válasz-
tott könnyűzenei dalt élő zenei 
kísérettel. A legjobbnak a Sopro-
ni Széchenyi István Gimnázium 
11. d osztályos tanulójának elő-
adását találta a zsűri. A kópházi 

lány Tereza Kesovija, a már 81 
éves, máig rendkívül népsze-
rű horvát énekesnő dalát adta 
elő. Karmela eddig autodidak-
ta módon fejlesztette énektu-
dását, a verseny után azonban 
úgy döntött, keres magának egy 
énektanárt.

A GYSEV Cargo Zrt. különdíját nyerte meg a SopRob nevű 
széchenyis csapat (Joó Balázs, Horváth Benedek, Rózsás 
Zoltán) a Robot Race 4.0 országos középiskolai verse-
nyen. A megmérettetést a Soproni Egyetem Simonyi-
kara szervezte. A résztvevő közel 20 csapat tagjainak az 
első futamban össze kellett gyűjteni a robot alkatrésze-
it. A második futamban az arborétumban kellett a moto-
rokat megtalálni térkép segítségével. Végül a robotokra 
programot kellett írni, hogy végrehajtsák a kitűzött fel-
adatot. Az idei versenyen a győri Jedlik szakgimnázium 
csapata diadalmaskodott.

Különdíjas csapat

A Soproni Széchenyi István Gimnázium 11. d osztálya folyamatosan jótékonykodik A Soproni Széchenyi István Gimnázium 11. d osztálya folyamatosan jótékonykodik FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

Payrits Karmela  Payrits Karmela  
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER
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A FENE SEM ÉRTI

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 22-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

December 11-i rejtvényünk megfejtése: Sopron a hűség városa. Szerencsés megfejtőnk: Böhm Tiborné, Sopron, 
Teleki Pál utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Azt gondolhatnánk, az ész 
uralja a világról alkotott véle-
ményünket. Hiszen az iskola 
az évezredek során elődeink 
által felhalmozott (bár foly-
ton alakuló) tudást közvetíti. 
Jó-jó, persze, nem az összes 
információt érti az ember, 
de azt nyilván igen, amivel 
foglalkozik, aminek alapjait 
és részleteit egész életén át 
tanulta/ tanulja. Ez egyálta-
lán nem biztos. 
Amikor valaki olyan igéket 
kezd terjeszteni, ami akár 
homlokegyenest ellentétes 
a mai napig felhalmozott tu-
dományos bizonyítékrend-
szerünkkel (ami persze egy 

folytonosan alakuló, csiszo-
lódó ismerethalmaz), akkor 
is ez a helyzet. Akinek a hite 
„átkapcsol”, azt nem fog-
ja befolyásolni semmilyen 
tudományos bizonyíték. 
A hite mindent felülír. A leg-
nagyobb tévedést is messi-
ásként hirdeti, és hatékonyan 
pusztíthatja vele a körülötte 
élő hiszékenyeket is, hiszen 
minden, amit mond, olyan 
roppant tudományosnak 
látszik, és tényleg ez (volt) 
a szakmája.
Igen, például a gyógyszer 
és oltásellenes orvosok-
ra gondolok.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

JANUÁR 15–21.

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)  
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

›

Január 15.,  
szerda 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

Január 16.,  
csütörtök 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Január 17.,  
péntek 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

Január 18.,  
szombat 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

Január 19.,  
vasárnap 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

Január 20.,  
hétfő 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Január 21.,  
kedd 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, 
te lel-
künk él-
tető láng! 

Hű őr az ősi végeken” 
– hangzanak Sarkady 
Sándor sorai a város 
himnuszában. Vall-
ják ezt azok, akik már 
nemzedékek óta itt 
élnek, és azok is, akik 
elszakadtak Soprontól.

Dr. Friedrichné Hanyvári Csilla 
diákkorában kiváló tornász volt. 
Edzője, tanára és egyúttal meg-
határozó példaképe volt Juhász 
Imréné, akit Sopronban min-
denki Vica néniként ismert. Az 
érettségit követően a Pécsi Ta-
nárképző Főiskolán biológia–
földrajz–testnevelés szakon 
szerzett diplomát. Tanári pályá-
ját Barbacson kezdte, majd elvé-
gezte a gyógytestnevelés szakot, 
valamint tornaedzői képesítést 
is szerzett. Visszakerülvén szülő-
városába tanári munkája mellett 
a soproni tornasport utánpót-
lásával foglalkozott. A torna ma 
is szerves része az életének: leg-
idősebb, s egyúttal leghűsége-
sebb „tanítványa”, aki immáron 
negyven éve látogatja az általa 
vezetett asszonytornát, elmúlt 
kilencvenéves. 

– Apai felmenőim Kismar-
tonból származnak, pékek vol-
tak, viszont a nagyapám, Hobler 
Rezső már Sopronban született, 
később gyógypedagógiai tanári 

oklevelet szerzett, és Temesvá-
ron kezdett el tanítani – kezdte 
dr. Friedrichné Hanyvári Csilla, 
aki ha nem is lett gyógypedagó-
gus, de mindig szívügyének te-
kintette a mozgássérült gyere-
kekkel való foglalkozást is. – Tóth 
Antal sopronnémeti földbirto-
kos felajánlásának köszönhe-
tően 1903-ban megnyílt a ma 
már róla elnevezett siketek álta-
lános iskolája és nevelőotthona. 

Az iskola első igazgatója, Zádor 
Endre csábította el nagyapát Te-
mesvárról, így hamarosan nagy-
apám lett az iskola igazgatóhe-
lyettese. Hivatásául édesapám 
is a gyógypedagógusi pályát 
választotta, sőt a háborús évek 
alatt egy ideig az Ősz utcai csa-
ládi házunkban működött az 
intézet, oda jártak a gyerekek, 
sőt, volt, aki ott is lakott. Édes-
apám, aki időközben Hanyvárira 

magyarosította családnevün-
ket, a Bárczi-módszer, a szájról 
olvasás kiváló szakembere volt, 
mindmáig az ő nevét viseli az 
évente rendszeresen megrende-
zésre kerülő Hanyvári Pál Kom-
munikációs Emlékverseny.

– Anyai ágon, értem alatta 
a Mühl-famíliát, tősgyökeres 
soproni a családom – folytatta 
dr. Friedrichné Hanyvári Csil-
la. – Mühl Lőrinc molnármes-
ter szépapám az 1700-as évek 
elején telepedett le Sopronban, 
ezt követően apáról fiúra szállt 
a molnár mesterség. Egykoron a 
család tulajdonában volt a Nagy-
tómalom, a Grosse Teichmühle 
is, melyet Mühl Konrád húszezer 
váltóforintért és négy császári 
aranyért vásárolt meg, majd ké-
sőbb a malomépülettel együtt 
eladta a soproni posztócéhnek. 
Nagyanyámat Palló Amáliának 
hívták, az ő felmenői Trencsén-
ből származnak, aranyművesek, 
posztókészítők voltak. A 19. szá-
zad elején telepedett le a család 
Sopronban, Palló üknagypapa 
sírja az evangélikus temető rava-
talozójában van. Nagyanyámék-
nak egykor üzletük, vegyeskeres-
kedésük volt a Magyar utcában, 
ha elmegyek a ház előtt, mely-
ben most is üzlet működik, min-
dig ők, Konrád nagyapa és Amá-
lia nagymama jutnak eszembe.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1944-ben született Sopronban. Édesapja gyógypedagó-
gus, édesanyja pedig nevelőtanár volt. Férje, dr. Friedrich András közgaz-
dász, a Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar karnagya és vezetője. Két 
fiuk közül Gergely Bécsben zenei konzervatóriumot végzett, ezt követően az 
Államigazgatási Főiskolán szerzett diplomát, a Kormányhivatalban dolgozik. 
Marcell mérnök–menedzser, Bécsben dolgozik. 

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Szívügye a mozgássérült gyerekekkel való foglalkozás

A torna az élete része

Dr. Friedrichné Hanyvári Csilla Dr. Friedrichné Hanyvári Csilla FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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Olivia és Miriam jön az idei VOLT-ra

Az iker dj-lányok
KÓCZÁN 

BÁLINT

Az idei 
VOLT 
Fesztivál 

egyik kiemelt fellé-
pője a Nervo lesz. Az 
ausztrál ikertestvérek 
gyakorlatilag 18 éve-
sen lettek profi dal-
szerzők, világszerte 
ismerik őket. 

Számos híres előadóval dolgo-
zott már együtt a Nervo, amely 
idén Sopronban is hatalmas 
bulira készül. Olivia és Miriam 
ikertestvérek, ráadásul dj-k és a 
világ zenei életében Nervóként 
ismerik őket. 

A csinos hölgyekről tudni kell, 
hogy korábban modellkedtek is, 
így nem meglepő, ha megakad 
rajtuk a férfiszem. Olyan nagy 
céggekkel dolgoztak együtt, 
mint a például L’Oreal.

Visszatérve a zenére, már ti-
zennyolc éves korukban sze-
reztek dalokat, de leginkább 
2010-től járják a klubokat, és 
ostromolják a slágerlistákat. 
A Nervo dj-páros szövegíróként 
is alkotott maradandót, hiszen 
a lányok írták például David 

Guetta és Kelly Rowland When 
Love Takes Over című slágeré-
nek sorait. 

Az ausztrál duó eddigi pályá-
ja alatt dolgozott együtt töb-
bek között Britney Spears-szel, 
Kylie Minogue-gal, Madon-
nával, Nelly Furtadóval, Katy 

Perrey-vel, Justin Timberlake-
kel, és még hosszú a sor. Gyak-
ran szerepelnek Las Vegasban is. 

A Nervo tavaly emlékezetes 
koncertet adott a Balaton Soun-
don, az idei soproni VOLT Fesz-
tiválon pedig július 3-án, pén-
teken láthatja őket a közönség. 

Ed Sheeran egy kis időre vissza-
vonult, hogy kipihenhesse a si-
keres 2019-es év fáradalmait, de 
a szabadsága előtt azért dobott 
egy slágerbombát. 

Ed Sheeran No 6 Collabora-
tions Project című lemeze iga-
zi csemege a hallgatóknak, hi-
szen a 15 trackből álló korong 
hatalmas sztárparádét vonulta-
tott fel. Ed olyan világhírű zené-
szekkel állt össze egy-egy közös 
szám erejéig, mint például Ca-
mila Cabello, Bruno Mars, Car-
di B, Stormzy, Eminem, Khalid 

és Justin 
Bieber. Az 
énekes–dal-
szerző ezút-
tal az Ella Mai-jal 
közös felvételéhez 
készített klipet. 
A fülbemászó sze-
relmes dalnál csak a 
hozzá forgatott videó 
érzelmesebb: a világ min-
den tájáról szerepel benne 
egy szerelmespár, akik a Put It 
All On Me-re ropják. A klip vé-
gén feltűnik Ed felesége, Cherry.

MADARÁSZ RÉKA

Ha valaki még nem csömörlött meg a vásárlástól 
a hatalmas karácsonyi dömping alkalmával, most 
érdemes benéznie az üzletekbe. És nem csak azért, 
hogy visszavigye azokat az ajándékait, melyektől 
talán még van esélye megszabadulni...

Szinte nincs olyan bolt a 
városban, amelynek a ki-
rakatában ne hirdetné fi-
gyelemfelkeltő tábla, hogy 
hány százalékkal olcsóbban 
kaphatjuk meg a terméke-
iket. A leárazás természe-
tesen többnyire a téli áru-
készletre vonatkozik, hiszen 
– ugyan még elég hihetet-
len – szép lassan helyet kell 
teremteni a tavaszi kollek-
ciónak. Ha annyira előrelá-
tóak vagyunk, hogy fejben 
már most megterveztük a 
jövő évi ünnepi dekoráci-
ót, a kellékekhez fillérekért 
juthatunk hozzá. A jolly jo-

ker karácsonyi meglepinek 
számító kozmetikai csoma-
gokat szintén igyekeznek ki-
árusítani a drogériák. Az sem 
jár rosszul, aki pénzt kapott 
a Jézuskától, hiszen a ruhá-
kat és a cipőket is többnyire 
fél áron, de legalább 30 szá-
zalék kedvezménnyel kap-
hatja meg januártól.
Robi valódi akcióvadász. Fo-
lyamatosan figyeli a magyar 
és az osztrák szupermarke-
tek katalógusait, és boldog-
sággal tölti el, ha valamit 
olcsóbban szerezhet meg. 
– Anyukámmal már most 
megvettük a díszítőelemeket 

a jövő évre – mesélte a fiatal-
ember. – Egyébként nálunk 
nem szokás a nagy ajándé-
kozás, ezért karácsony előtt 
nem is nagyon vásárolunk. 
A Black Friday Amerikában 
biztos, hogy működik, de 
az a véleményem, hogy itt-
hon az emberek átverésé-
ről szól. Több ismerősöm is 
azt tapasztalta az üzletek-
ben, hogy az eredeti árat át-
ragasztották egy más színű 
akciós matricával, ami alatt 
ugyanaz az összeg szerepelt. 
Én pár nappal karácsony után 
vettem magamnak egy cipőt 
harminc százalékos kedvez-
ménnyel. A Black Friday fel-
iratot rajta felejtették.
Akár átverés, akár nem, az 
emberek többsége elége-
dett, ha valamit akciós áron 
kaphat meg. A vásárlás örö-
mét ilyenkor még fokozza 
a szívet melengető „jól jár-
tam”-érzés.

sarok

Hatalmas leárazások

Új dallal jelentkezett Curta. A SativuS-ból jól ismert rapper Párizsban for-
gatott klipet a felvételhez egy barátjával. A francia fővárosban még Sop-
ron nevével is találkozott. 

– Tavaly év végén forgattuk a klipet Párizs-
ban új szólódalomhoz, Párizsban járt az ősz 
címmel. Ezúttal az alapot is én készítettem, 
és a számban közreműködik egy barátom, 
Francis – kezdett bele Curta. – Vele már 
volt egy közös projektünk, a FIFA, amely a 
YouTube-on is megtalálható.

A SativuS frontembere elárulta, eleinte egy 
sokkal könnyedebb dalra gondolt, és ma-
radni akart a focivonalon. Francis ötlete 
volt, hogy legyen inkább „Párizsban járt az 
ősz” a téma, mivel ősszel íródott a dal, és 
így komolyabb mondanivaló is ráfűzhető. 
– Nekem egyből megtetszett az ötlet, mert 
Ady az egyik kedvenc magyar költőm, így 
én a részemben főleg az ő verséből merí-
tettem. Még a párizsi Ady emlékművet is 
meglátogattuk, amin egyetlen magyar sza-
lag volt pont Sopronból. Rá volt írva a város 
nevén kívül Orbán Júliáé. Valószínűleg ő 
tette oda. Nem számítottam rá, jó volt látni 
városunk nevét Párizsban – ecsetelte Curta.
A rapper hozzátette, készültek még kép-
sorok a versben és a dalban is többször 
említett Szent Mihály útján, ezen kívül 
sok szép, tipikusan párizsi helyszín látha-
tó a videóban.
Az előadó az utóbbi időben több kisfilm-
mel jelentkezett, idén pedig szeretne ki-
adni egy 10–12 önálló dalból álló lemezt. 
– Mindig is szerettem volna egy ilyet, ami-
ben a zenekar is támogat. Az utóbbi idő-
ben különböző magánéleti elfoglaltságok 
miatt kevés idő jutott a SativuS-ra, viszont 
én addig sem akartam tétlenkedni, és úgy 
érzem, ez a legalkalmasabb idő a szóló pro-
jektre – zárta a rapper. 

Párizsban forgatott Curta

A legszerelmesebb klip

Olivia és Miriam NervoOlivia és Miriam Nervo

Francis és CurtaFrancis és Curta

Ed SheeranEd Sheeran


