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Jubiláló asztaltársaság

„Reggelre havazott, fehér ruhába öltözött a táj,/ Hajnalban megfagyott a csend, teljesen új élet már vár...” (Kustra Ferenc József) – Január végén megérkezett az első idei hó 
Sopronba is – gyerekek és felnőttek csúszkáltak, szánkóztak, hóembert építettek, és repkedtek a hógolyók. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Fehér ruhába öltözött Sopron

Maga a frissesség

Pontosan húsz éve, 
2003 januárjában ala-
kult meg a Balfi Borklub. 
A társaság tagjai min-
den hónap első pénte-
kén találkoznak, kivéve 
a szüreti időszakot. Leg-
fontosabb feladatuknak 
a borkóstolást tartják, 
de rendszeresen hívnak 
szakembereket, akik kü-
lönböző témákban elő-
adásokat, bemutatókat 
tartanak nekik. 43
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Két különálló versenyt is rendezett a SMAFC tájfutó szakosztálya az óévben és az új 
évben: a korábban Mirelit–Zimankó (MiZi) kupa néven ismert megmérettetés 
egyik felét decemberben, míg a másikat hétvégén tartották. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

A jó kávéhoz jó alapanyagok – kávé és szűrt, lágyított víz 
–, megfelelő eszközök és szaktudás kell – vallja Molnár 
Attila világbajnoki döntős barista. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Húsz éve 
segítik 
egymást
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Múlt hétvégén megkezdődtek az idei soproni kispályás teremlabdarú-
gó-torna küzdelmei. A mérkőzéseket szombat délutánonként  
a Gárdonyi-iskola tornacsarnokában rendezik. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

700. összejövetelét tartotta a Kitaibel Pál Természettudományi 
Asztaltársaság. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Önálló Zimankó kupa

Kispályás foci télen is
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A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, ta-
nítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban 
kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányo-
kat veszünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépség-
re. Az életre. Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskakö-
veket járva…

(20.) Az iskola Szent 
György utcai épüle-

te (a dómtemplom 
tőszomszédságá-

ban) a 2. világ-
háború előtt a 

b enc é s r end 
tulajdonában 

volt, és a ben-
cés főgim-

n á z i u m -
nak adott 

otthont. 

Itt (és a pannonhalmi bencés 
gimnáziumban) tanult két 
unokabátyám, Büki (Kloss) 
Károly és Büki (Kloss) Zol-
tán is. Károly (a későbbi pá-
ter Gabriel) belépett a bencés 
rendbe, ösztöndíjjal Rómá-
ban tanult, majd 1945 után 
ott is maradt, és a Szent An-
selmusról elnevezett pápai 
egyetemen, és szerte a vilá-
gon nyugdíjazásáig filozófiát 
tanított. Zoltán, mint a csalá-
di legendáriumokból tudom, 

nehezen viselte az egyházi 
neveléssel járó fegyelmet 
és zártságot, nem véletlen, 
hogy 1945 után Amerikába 
távozott, és ott festőművész-

ként szerzett magának tisz-
tes hírnevet. 

Az egyházi rendeket 1950-
ben feloszlatták, akkor kapta 
meg az épületet az országos 
beiskolázású Roth Gyula Er-
dészeti Technikum, ami az-
tán hamarosan a középfokú 
erdészképzés egyik megha-
tározó intézménye lett az or-
szágban. Nem véletlenül! Az 
alapító, tankönyv- és jegyzet-
író tanárok olyan kiváló szak-
emberek voltak, mint Firbás 
Oszkár, Kondor Antal, Jereb 
Ottó, Gaál István, Brandisz 
Márton, hogy közülük csak 
néhányat említsek. Azokat, 
akikkel közvetlen kollegiális 
vagy éppen baráti viszonyba 
kerültem. Az iskola igazgatója 
a távolságtartó (velem szem-
ben mindenképpen), hűvös 

modorú Tuskó László volt, aki 
a vörösfenyő fajtáinak kutatá-
sával ért el kandidátusi foko-
zatot, hazai és nemzetközi 
elismerést. 

A fentebb jelzett nehézsé-
gek ellenére a rendelkezésem-
re álló napi szabad, de főként 
éjszakai órákban folytattam 
Franz Kafka életével és élet-
művével kapcsolatos kutatá-
somat, a hozzá kapcsolódó 
hazai és nemzetközi szakiro-
dalom tanulmányozását. Té-
mavezetőmmel, Barta János 
professzorral folyamatos le-
velezésben álltam, időnként 
Debrecenbe utaztam szemé-
lyes konzultációra, írtam a 
készülő disszertáció fejeze-
teit. A sok gátló körülmény 
ellenére négy év kínkeserves 
munkájával eljutottam odá-
ig, hogy 1970-ben letehettem 
a doktori vizsgát. Szerettem 
volna továbblépni, a megkez-
dett témát kiszélesítve a Mo-
narchia 19. század végi és 20. 
század eleji művészeti fellen-
dülésével, társadalmi okaival 
foglalkozni, ám hamarosan 
be kellett látnom, hogy eh-
hez, az ország akkori zártsága 
miatt, a körülmények rendkí-
vül kedvezőtlenek. Hiá-
ba volt közel Bécs, 
l e h e t e t l e n 

volt hosszabb-rövidebb időre 
kiutazni és a témával kapcso-
latban kutatást folytatni, kap-
csolatokat kiépíteni. Minden 
igyekezetem ellenére sem si-
került külföldi ösztöndíjat 
szereznem. Közben bizalmas 
információból megtudtam, 
Magyarországnak a világ több 
országa, intézménye, ala-
pítványa számos ösztön-
díj-lehetőséget kínált 
fel, de ebből politikai 
okok miatt csak 
keveset fogad-
tak el. (Foly-
tatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

Panoráma

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

HONVÉDELMI ÉS KÖZBIZTONSÁGI REFERENS  
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, 

műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség és közszolgálati felsőfokú szakmacsoportba tartozó 
szakképesítés vagy közszolgálati középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és közszolgálati szakmacsoportba tar-
tozó szakképesítés   

• büntetlen előélet,

• számítógépes felhasználói ismeretek
(Word-, Excel-, Internet-használat),

• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 

(Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent: Közbiztonsági referensi vizsga megléte.
Munkakör fő tartalma:
Honvédelmi referensként közreműködik a polgármester honvédelmi felkészülés és védekezés szakmai feladatában, továbbá közbizton-
sági referensként közreműködik a polgármester a védekezésre való felkészülés, a védekezés, a helyreállítás szakmai feladatában, to-
vábbá rendvédelmi feladatában. (Részletes feladatok „A védelmi és biztonsági feladatokra való felkészülés területi és helyi szabályairól 
szóló 427/2022. (X. 28) Korm.rendelet 18.§ – 20.§-ban találhatóak.) 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szük-

séges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljes körűen megismerhetik, és hogy vele 
szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidő kikötésével. 
További információ Pesky Ibolya személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezetőtől kérhető a 99/515–117-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2023. február 8-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - 9400 Sopron, Fő tér 1.
borítékra kérjük ráírni: „Honvédelmi és közbiztonsági referens”

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatok 2023. február 24. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghall-
gatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen pályázatokat vissza-
küldjük. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja a honvédelmi és közbiztonsági referens munkakörre megfelelő pályázó kivá-
lasztása, a pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban 
hozzájárul valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az informáci-
ószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján kezeli. Az adatokat a polgármesteri hivatal illetékes ügy-
intézői dolgozzák fel, kizárólag ők és az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg.

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
RENDŐRSÉGI  sorozat

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  Kloss Andor 1941-ben 
született Sopronban. A Széchenyi István reálgim-
náziumban érettségizett, majd a debreceni egye-
temen magyar–történelem szakon diplomázott. 
1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti tech-
nikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 
1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 

között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, 
szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszer-
kesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc 
megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 kö-
zött a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadó-
ja tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több 
kiadásban is megjelentek. 

Franz Kafka (1883–1924)

CZETIN ZOLTÁN 

Gyalogost gázoltak el az átkelőhelyen 
– sajnos gyakran olvashatunk ilyen 
esetekről. Fontos, hogy az autósok 
télen még figyelmesebbek legyenek, 
ugyanakkor az is lényeges, hogy a gya-
logosok mindent megtegyenek a saját 
életük, egészségük védelmében.

Sötét reggeli vagy esti óra, szemerkélő eső, köd, 
hófúvás – gyakran közlekedünk ezekben a he-
tekben, hónapokban ilyen körülmények között. 
A látási és útviszonyok megváltoznak télen, 
megnő a fékút, nehezebb észrevenni a zebrák-
nál álló, sötét kabátos gyalogosokat. Ha pedig 
ők „túl későn” lépnek az útra, akkor pillanatok 
alatt megtörténik a súlyos kimenetelű baleset. 

– Természetesen abban nincs vita, hogy 
a kijelölt gyalogátkelőhelyen a gyalogos-
nak van elsőbbsége – tájékoztatta lapunkat 

Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy, a Soproni 
Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési fő-
előadója. – Ugyanakkor fontos figyelembe venni 
azt is, hogy egy gázolásos esetnél az autókban 
viszonylag kisebb kár keletkezik, a gyalogosok 
viszont a legtöbbször súlyosan sérülnek. Éppen 
ezért a saját érdekük, hogy csak akkor lépjenek 
le az útra, ha meggyőződtek arról, hogy a köze-
ledő autós megáll, majd az útfelezőnél is ugyan-
így körbe kell nézni. 

A szakember szerint, ha kicsit is bizonytalan 
a helyzet, akkor inkább várjanak a gyalogosok. 
Ha pedig a sötét ruhájukra fényvisszaverőt tesz-
nek, vagy láthatósági mellényt viselnek, akkor 
megkönnyítik az autósok dolgát – korábban ész-
reveszik őket, így nagyobb eséllyel meg is tud-
nak állni. 

– Drasztikusan hangzik, de elsőbbség az, 
amit megadnak – folytatta Babella-Lukács Ka-
talin. – Azt javaslom, hogy senki ne kockáz-
tassa az életét, mindenki közlekedjen a lehető 
legkörültekintőbben! 

Vigyázzon a saját életére!
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PLUZSIK TAMÁS

Január 17-én a Perko-
vátz-Ház Daruka-termé-
ben tartotta 700. össze-
jövetelét az 1934-ben 
alapított Kitaibel Pál 
Természettudományi 
Asztaltársaság. 

Mint a jubileumi összejövete-
len dr. Bartha Dénes előadásá-
ban is elhangzott: az asztaltár-
saságnak az ötlete a soproni 
Erzsébet-közkórház gyermek-
osztályának megálmodójá-
tól, a nagyszebeni szárma-
zású amatőr lepkekutatótól, 
dr. Graeser Frigyestől eredez-
tethető. Ő az erdélyi szászok-
nál szokásos önképző összejö-
veteleket tekintette mintának. 
A felvetés nyomán 1934. júni-
us 5-én a Pannónia Szálló ét-
termében dr. Botvay Károly 
főiskolai tanár, az éghajlattan 
és a talajtan nagyhírű tudósa, 
Breuer György bányaigazgató, 
amatőr ornitológus, Leitner 
József líceumi tanár, geográ-
fus, dr. Mika Ferenc pénzügyi 
főtanácsos, botanikus, Mika 
József főiskolai adjunktus, ké-
mikus, dr. Proszt János főis-
kolai tanár, kémikus, dr. Varga 
Lajos honvéd főreáliskolai ta-
nár, limnológus (édesvizekkel 
foglalkozó tudományág) és a 

gondolatébresztő dr. Graeser 
Frigyes megbeszélést tartot-
tak, és egyúttal elhatározták 
az asztaltársaság megalapítá-
sát. Lényegében ez tekinthe-
tő az első hivatalos összejöve-
telnek. 1934 októberében volt 
az első olyan találkozó, ahol 
Proszt János professzornak 
köszönhetően már tudomá-
nyos előadás is elhangzott. Ek-
kor csatlakozott az asztaltár-
sasághoz Bencze Pál hercegi 
főerdész, Meller Béla fogorvos, 

Romwalter Alfréd főiskolai ta-
nár és Vajk Artúr bányamér-
nök, bányaigazgató, így a fenti 
tizenegy tudós férfit tekint-
hetjük a közel kilenc évtize-
des múltra visszatekintő asz-
taltársaság „alapító atyjának”.

Az első elhatározások sze-
rint az asztaltársaság alap-
szabályok, tagdíjak és tisz-
tikar nélkül, teljesen baráti 
alapon működik. Minden hó-
nap második keddjén jönnek 
össze, amikor a vacsora előtt 

egy tagtársuk előadást tart. 
Minden összejövetelről jegy-
zőkönyv készül. Mint az asz-
taltársaság egyik tagjától, 
dr. Ormos Balázs bányamér-
nöktől megtudtuk, az elmúlt 
699 összejövetel jegyzőköny-
veit, a hét vaskos kötetet a kö-
zelmúltban digitalizálták, és 

az internet jóvoltából szeret-
nék közkinccsé is tenni. Az el-
ső kötetnek külön érdekessé-
ge, hogy 1944. december 6-án 
azt a házat is lebombázták, 
ahol ezt őrizték, de a romok 
alól sikerült sértetlenül elő-
bányászni. Az asztaltársaság-
nak jelenleg 29 tagja van.

Digitalizálták  a találkozókról készült jegyzőkönyveket

Jubilál az asztaltársaság

A Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaságnak jelenleg 29 tagja van. Múlt kedden tartották a 700. összejövetelt.

Tudja, hol van a Thur-
ner Mihály utca? Va-
jon kiről nevezték el a 
Károly-magaslati utat? 
És ki volt István bíró? 
Sorozatunkban neve-
zetes soproni utcákon 
kalandozunk.

Az Ógabona térnél kezdő-
dik és a Bécsi útnál ér véget 
a mintegy 1700 méter hosz-
szú Lackner Kristóf utca, me-
lyet Sopron leghíresebb pol-
gármesteréről neveztek el. Az 
utca átszeli az Ikva-patakot, 
és itt található többek között a 
buszpályaudvar, valamint az 
Ibolya-tó.

Lackner Kristóf 1571. no-
vember 18-án született Sop-
ronban egy bajorországi öt-
vösmester és egy osztrák 
asszony gyermekeként. 1579-
től Csepregen, majd a gráci 
protestáns főiskolán tanult. 
Később beiratkozott a pado-
vai egyetemre, ahol jogot és 
filozófiát hallgatott. Beutaz-
ta egész Itáliát, és a huma-
nizmus szellemiségével fel-
vértezve tért haza Sopronba. 
A városi tanács tagja lett, 
1603-ban városbíróvá, majd 
négy ízben a város polgármes-
terének választották.

Lackner Kristóf itthon 
igyekezett meghonosítani 
mindazt, amit külföldön lá-
tott. Az európai műveltség 
magvait akarta elültetni, és 

annak áldásait a polgárság ja-
vára fordítani. 1604-ben meg-
alapította a Soproni Nemes 
Tudósok Társaságát, amely-
nek irodalombarát egyházi-
ak, világiak és olvasott tanács-
urak voltak a tagjai.

Az emblematika jelentős 
alakja volt, a jelképek titok-
zatos világát kutatta. Számos 
latin nyelvű államtudományi 
művet és iskoladrámát is írt, 
tisztelte a képzőművészetet, 

kiváló grafikus volt, mű-
veit saját rézmetszeteivel 
illusztrálta.

A polgármester egyúttal 
ügyes diplomata is volt, a kül-
várost kőfallal, vizesárokkal 
vetette körül, megerősíttette 
a belváros bástyáit. Szívügye 
volt a templom és az iskola, a 
felekezetközi béke megkötése 
és egy műveltebb, új generáció 
felnevelése. Munkásságával a 
város további gazdasági és 

kulturális fejlődésének alap-
jait vetette meg. A nevét viselő 
utcában mellszobra vigyázza 
a mai várost, iskolát is nevez-
tek el róla. A Lackner Kristóf-
díj a soproni polgárok egyik 
legmagasabb kitüntetése.

Végrendeletében min-
den vagyonát szülővárosára 
hagyta. 1631. december 29-én 
hunyt el Sopronban.

(Írásunkhoz az Aranyköny-
vet használtuk forrásként.)

Sopronban járunk:  Mintegy 1700 méter hosszú a Lackner Kristóf utca

A híres polgármester utcája

Lackner Kristófot négyszer választották Sopron polgármesterének. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A hűség napi ünnepségsorozathoz kapcsolódó-
an adják át Sopron legrangosabb elismeréseit. 
2022-ben a Civitas Fidelissima díjat közösségi ka-
tegóriában a GYSEV Zrt.-nek ítélte a közgyűlés. 

2022-ben pontosan 150 éve 
volt annak, hogy Ferenc Jó-
zsef császár és király kiadta a 
Győr–Sopron–Ebenfurti Vas-
út engedélyokmányát. Ennek 
részleteit az 1872. évi XXVII. 
törvény tartalmazza, amely 
jelenleg Magyarország legré-
gebbi hatályos jogszabálya. 
A GYSEV ma két országban 
működtet vasútvonalakat, 
434,7 kilométeres pályahá-
lózatot fenntartó és üzemel-
tető integrált vasúttársaság. 
Székhelye Sopronban, auszt-
riai központja Vulkapordány-
ban (Wulkaprodersdorf) ta-
lálható. Az első vonalszakasz 
Győr és Sopron között 1876. 
január 2-án nyílt meg. A Sop-
ron és Ebenfurt közötti pályát 

1879. október 28-án adták át a 
forgalomnak. A GYSEV ma két 
országban hat jelentős vasút-
vonalat, valamint az Európai 
Gazdasági Térség területén 
érvényes engedélyével mind-
két országban vasúti személy-
szállítást, továbbá Európa-
szerte vasúti árufuvarozást 
végez. Városunk és a Nyugat-
Dunántúl egyik legnagyobb 
foglalkoztatója. 150 év alatt a 
vasúttársaság és Sopron el-
választhatatlanul összeforrt, 
ezért a 150 éves sikeres te-
vékenységéért Civitas Fide-
lissima díjat kapott Sopron 
közgyűlésétől. A díjjal járó 
pénzösszeget a vasúttársaság 
3 nehéz helyzetben lévő dolgo-
zója családjának ajánlotta fel. 

A 150 év elismerése

A GYSEV Zrt. Civitas Fidelissima díját Kövesdi Szilárd vezér-
igazgató vette át. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Átalakul  
az ügyelet 
Átszervezik az orvosi ügye-
let rendszerét – márciustól 
Győr–Moson–Sopron és 
Szabolcs–Szatmár–Bereg 
vármegyében már életbe 
is lépnek a változások. Az 
új rendszer értelmében es-
te tíz óráig biztosított lesz 
az orvosi jelenlét, utána 
pedig az orvosi ügyeletet 
az Országos Mentőszolgá-
lat (OMSZ) látja el. A szak-
mai indoklás szerint es-
te tíz és reggel nyolc óra 
között döntő többségé-
ben (az esetek 95 százalé-
kában) mentési feladatok 
vannak, ezeket pedig az 
OMSZ kezeli. Vészhelyzet 
esetén a lakosságnak to-
vábbra is a 112-es számot 
kell hívni, emellett azon-
ban minden vármegyében 
lesz egy négyjegyű köz-
ponti ügyeleti telefonszám 
is, amit a megyei mentés-
irányítás vesz fel. Ők irá-
nyítják majd állapotának 
megfelelő helyre a bete-
get, adott esetben kikül-
dik hozzá a mentőt.

RÖVIDEN

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

0699/517–501
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VENDÉGEK:  A jubileumi rendezvényen vendégként köszöntőt 
mondott dr. Farkas Ciprián polgármester és prof. dr. Fábián Atti-
la, a Soproni Egyetem rektora.
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Pontosan húsz éve, 2003 januárjában alakult meg 
a Balfi Borklub. Az országosan is egyedülálló kez-
deményezés kiállta az idők próbáját.

– Négy borásztársam – Hauer 
Erik, Szalai Vince, Varga Szi-
lárd és Varga Balázs – 2003. 
január 22-én keresett meg, 
hogy alakítsunk egy olyan 
társaságot, amely segíti tag-
jait, és őszintén elmondja vé-
leményét a kóstolt borokról 
– kezdte a visszaemlékezést 
Csonka István. – Így alakult 
meg a Balfi Borklub, amelynek 
létszáma az évek során válto-
zott, de nagyjából 15 gazdából 
áll jelenleg is.

A klub tagjai minden hó-
nap első péntekén talál-
koznak, kivéve a szüre-
ti időszakot. Legfontosabb 
feladatuknak a borkósto-
lást tartják. Vakon bírálnak, 
vagyis senki sem tudja, hogy 
kinek a bora van a pohárban. 
Egymással szemben kímélet-
lenek, mert a végső céljuk a 
minőség emelése. A klub te-
vékenysége az idők során vál-
tozott, bővült. A kóstolás mel-
lett hívtak szakembereket, 

akik különböző témákban 
tartottak hasznos előadáso-
kat, bemutatókat is.

– Nyitottunk más borvi-
dékek felé is – vette át a szót 
 Varga Szilárd. – Lassan az ösz-
szes borvidéken jártunk már, 
megismerkedve kitűnő borá-
szokkal, borokkal, és igyek-
szünk fokozatosan átven-
ni a nálunk is hasznosítható 
tapasztalatokat.

A klub tagjai a helyi kultu-
rális életbe is bekapcsolódtak, 
és segítik a soproni Lions Club 
munkáját is.

– Kezdeményezésünkre a 
balfi szüreti napokon borver-
senyt is tartunk meghívott 
zsűrivel, amely objektívan ér-
tékeli a tételeket – tette hozzá 

Csonka István. – A néhány 
évvel ezelőtt elhunyt tagtár-
sunk, Németh Ottó javaslatá-
ra pedig minden évben támo-
gatjuk a soproni Lions Club 
adventi jótékonysági akcióját.

– A borklub tagjai nagyjá-
ból száz hektáron gazdálkod-
nak – mondta ifjabb Németh 
Ottó, akit még édesapja vitt 
el a társaságba, jelenleg pe-
dig Varga Szilárddal együtt 
vezeti a klubot. – Aggódunk 
a jövőért, mert egyre többen 
számolják fel szőlőültetvé-
nyüket, s kevés a fiatal is. Mi 
– szerény lehetőségeinkkel 
– szeretnénk fenntartani azt a 
szőlőkultúrát és borkészítést, 
amely híressé tette a Soproni 
borvidéket.

Balfi Borklub:  A tagok mintegy száz hektáron gazdálkodnak

Húsz éve segítik egymást

A Balfi Borklub január 22-én családi vacsoraesttel ünnepelte a 20. évfordulót. A találkozóra meghívták a régi tagokat is. 

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200 
előjegyzés  514-205, 514-206

• Soproni Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672,  510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• 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  
első  segély-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      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Petőfi 200 – Petőfi és Arany barátsága
Január 25., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Előadás a magyar kultúra napja alkalmából Petőfi Sándor 
és Arany János barátságáról (levelek, versek tükrében). 
Előadja: Siposhegyi Zsolt és Plaszkó Bence színművész. 
Szerkesztette: Linka Ágnes.

Két úr szolgája
Január 25. 17 óra, Liszt-központ
A színészek elkalauzolják a nézőket Velence csodálatos 
világába, ahol természetesen felbukkannak egy itáliai 
bohózat jellegzetes figurái a bajbajutott és sorsüldözött 
szerelmesekkel együtt. A sok kacagtató galiba, cselvetés és 
személycsere után pedig minden jóra fordul…
A Soproni Petőfi Színház és a Zentai Magyar Kamaraszínház 
koprodukciója.
További időpontok: január 26. 17 óra,  
január 30. 17 óra, január 31. 17 óra. 

Porka havak
Január 27., péntek 19 óra, Liszt-központ 
A kétrészes Porka havak című előadás arról mesél a 
tánc nyelvén, hogy – Nagy László gondolatát felidézve 
– miképpen őrizhetjük meg az emberi arcunkat. A két részt 
a téli képek rideg világa, az emberi viszonyok szövevényes 
hálója, a valóság és a misztikum kapcsolata, valamint az 
emberi létünkben testet öltő csoda köti össze. 
További időpont: január 28. 19 óra

Stone Sober, Loudfish
Január 27. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

CsigaBuli, dj Seat the Belt
Január 27. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Misztikus Sopron – ingyenes séta
Január 28., szombat 11 óra, Tourinform iroda
Történeteket hallhatnak a vendégek a város sötét múltjából. 
Megidézik az egykori lámpagyújtogató szellemét, 
hogy mesélje el a soproni szűz legendáját, a híres 
középkori bűneseteket vagy többek között a Pékkereszt, 
Kecsketemplom legendáját.
Regisztráció: www.visitsopron.com

A kis herceg – porcelánfestő workshop
Január 28. 14 óra, Soproni Kézműves Műhelyek
Mindnyájunknak ismert tanító írása A. S. Exupérytől A kis 
herceg. Idézetek, felnőtteknek szóló gondolatok kísérik 
utunkat. Végre itt egy igazi nagyméretű teáscsésze (360 ml), 
amire megfestheti a nagy baráti beszélgetést azon a bolygón, 
amin mi is csücsülünk ott a lelkünk mélyén.

Igazságos Fejbőr, Zinfield és Lost 
Dreams koncert
Január 28. 18.30, Hangár Music Garden

109. Soproni Iparos Bál
Január 28. 19 óra, Solo Restaurant

Secret Fusion 
Január 28. 22 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Titkos Ritmikus Táncest w/ Jaffa Surfa + Secret Factory

SinKotta
Január 29., vasárnap 19 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
Impró – tánc – tangó – színház: improvizált színházi előadás

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról 
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a felada-
tuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megír-
ják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik 
a helyes megfejtést február 1-ig beküldik a Soproni Téma, 
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema.hu e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki. 
Január 11-i rejtvényünk megfejtése: Salamin Leó 
emléktáblája, nyertesünk: Karsay Péter, Sopron, 
Machatsek Gyula utca. 

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Salamin Leó emléktáblája a Széchenyi-gimnázium falán
A svájci születésű Salamin Leót (1832–
1902) a tanügyi kormány 1872. szeptember 
30-án nevezte ki a Magyar Királyi Állami Fő-
reáliskola (a mai Soproni Széchenyi István 
Gimnázium) igazgatójának, ahol egyúttal 
francia nyelvet, mennyiség- és természet-
tant is tanított. 

Soproni munkássága során megalapí-
totta az Ipartanodai Egyletet és Iparisko-
lát, melynek szintén igazgatója és taná-
ra volt. Az ipariskola az általa igazgatott 
főreáliskola keretein és épületén belül mű-
ködött. Újraszervezte az alsó fokú kereske-
delmi iskolát, valamint negyed évszázadon 
át elnöke volt a soproni Szegény Tanulók 
Segélyegyesületének. 

Nagy kedvvel és odafigyeléssel gyara-
pította az iskola tanszergyűjteményét, így 
1877 novemberében Bécsből rendelt két 
darab Bell-féle telefonkészüléket is. „A te-
lephonnal (messze szólóval) már nálunk is 
tétettek és pedig kielégítő eredménnyel kí-
sérletek. A soproni áll. Főreáliskola tevé-

keny igazgatója, Salamin Leó ugyanis meg-
hozatván Bécsből az eszközt, vele egy hét 
óta több ízben tett próbákat olyanformán, 
hogy ő a tanári kar és más jelenlévők kö-
zül többekkel a reáliskolai épület földszinti 
helyiségeiben foglalt állást, mialatt mások 
ugyanezen épületnek egyik másodemele-
ti termében helyezkedtek el és innen be-
szélgettek egymással.” – írja a Sopron című 
lap. Nem sokkal később, 1877. december 17-
én Sopron és Pinnye között Salamin Leó va-
lósította meg az ország első távolsági tele-
fonbeszélgetését, melyről az Oedenburger 
Zeitung így tudósított: „Salamin Leó igaz-
gatónak, mint fizikusnak az érdeklődését 
az első, épületen belül történt kísérletek 
eredménye nem elégítette ki. Tudni szeret-
te volna azt is, hogy a találmány útján vajon 
lehet-e távol lévő személlyel élőszóval be-
szélni s milyen eredménnyel. Ennek megis-
merése céljából engedélyt kért a Győr–Sop-
roni Vasúttársaság felügyelőségétől, hogy 
a telefonnal a vasúti távíróvezetéken kí-

sérleteket folytathasson. Az engedély bir-
tokában 1877. évi december hó 13-án este 
a soproni és a pinnyei vasútállomásokon 
elhelyezett készülékekkel végzett kísérle-
tet.”. A korszakos esemény 100 éves évfor-
dulóján a Soproni Postaigazgatóság emlék-
táblát helyezett el a gimnázium falán.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

FO
TÓ

: F
IL

EP
 IS

TV
ÁN



Városi hírek2023. január 25. 5CIVITAS FIDELISSIMA Soproni Téma

HORVÁTH FERENC

Sopronnak van jövő-
képe, kész tervek-
kel rendelkezik a 
gazdaság fejlesztésé-
re – állapította meg 
Czunyiné dr. Bertalan 
Judit kormánybiz-
tos, miután tárgyalt a 
városvezetéssel.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, 
az Északnyugat-magyaror-
szági Gazdaságfejlesztési Zó-
na komplex fejlesztéséért fe-
lelős kormánybiztosa múlt 
szerdán Sopron gazdaság-
fejlesztési stratégiájáról tár-
gyalt a városvezetéssel. Az 
ezt követő sajtótájékoztatón 
dr. Farkas Ciprián kiemelte, a 
soproni munkavállalók mint-
egy 25 százaléka Ausztriában 
dolgozik. Sopron fejlesztésé-
nek egyik célja, hogy a jövő-
ben ők is a városban találják 
meg számításaikat. Sopron-
nak van víziója a jövőjéről 
és a gazdaság fejlesztéséről. 

Ezért történtek és történnek 
az infrastrukturális beru-
házások, például a közúti és 
vasúti fejlesztések, valamint 
ezt a célt szolgálja az új ipari 
park kialakítása is. Barcza At-
tila, Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője kiemelte: 
a város örökségét jelentő mű-
emlékek védelme párhuzamo-
san a turizmus fejlesztésével 

továbbra is kiemelt feladat, 
amely kiegészül a gazdaság 
fejlesztésével.

Czunyiné dr. Bertalan Ju-
dit rámutatott, hogy külö-
nösen a jelenlegi helyzetben 
lényeges a hazai és uniós for-
rások optimális felhasználása 
a térség gazdaságfejlesztésé-
ben. Sopron számára fontos, 
hogy a kulturális örökség és 

a turizmus mellett a gazda-
ság legyen a harmadik láb, 
amely biztosítja a város jövő-
jét. Ezért már eddig is sokat 
tett a városvezetés a kormány 
támogatásával, de a fejlesz-
tések nem állnak le. Kiemelt 
feladat a vasúti árufuvarozás 
fejlesztése, az úgynevezett V0 
vasútvonal megépítése, amely 
a GYSEV-et is érinti. 

Barcza Attila, Czunyiné dr. Bertalan Judit és dr. Farkas Ciprián Sopron gazdasági fejlesztéséről 
egyeztetett múlt héten a városházán. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MUNKATÁRSUNKTÓL

A hagyományoknak megfelelően Kölcsey Ferenc 
Deák téri szobránál emlékezett meg a város a ma-
gyar kultúra napjáról.

Január 22-én volt 200 éve, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 
befejezte Csekén a Himnusz 
kéziratát. Ennek emlékére 
1989 óta ünnepeljük a magyar 
kultúra napját. 

A múlt pénteki váro-
si rendezvényen a Soproni 

Széchenyi István Gimnázium 
tanulói adtak színvonalas, ze-
nés és irodalmi műsort: el-
hangzott Radnóti Miklós 
Nem tudhatom című verse, és 
negyven diák vett részt a Csík 
Zenekar Hazám, hazám című 
dalának előadásában.

A hagyományoknak meg-
felelően idén is a Sopron Kul-
túrájáért díjas kitüntetett 
mondta az ünnepi beszédet.

– 1989 óta ünnepeljük a ma-
gyar kultúra napját, ehhez a 
Himnusz egy pontosan meg-
határozható dátumot ad iro-
dalmi és nemzeti identitást 
kifejező értékén túl – hangsú-
lyozta Nemes András. A Sop-
roni Múzeum főmuzeológu-
sa a Himnusz megírásának 
idejéről, történelmi kontex-
tusáról szólt a közönségnek, 

illetve arról is, hogy a magyar 
művészet a két világháború 
ellenére töretlenül fejlődött.

Az ünnepség végén a szó-
nok, valamint dr. Farkas Cip-
rián polgármester, dr. Simon 
István és Csiszár Szabolcs al-
polgármester, Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője közösen ko-
szorúzta meg Kölcsey Ferenc 
szobrát. Elhelyezték az em-
lékezés virágait soproni kul-
turális intézmények képvi-
selői is.

A múlt pénteki rendezvényen a Soproni Széchenyi István Gimnázium tanulói adtak zenés, irodalmi műsort. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Sopronban a vármegyei 
kérdés akár érzelmi hú-
rokat is megpendíthet, 
hiszen a város mindig is 
büszke volt vármegyei 
múltjára, szabad királyi 
városi és törvényhatósági 
rangjára, viszonylagos ön-
állóságára.”

JEGYZET

Vármegyék
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Lehet azon vitatkozni – de véleményem szerint 
nem nagyon érdemes –, hogy indokolt vagy idő-
szerű volt-e a vármegyék visszaállítása. Elne-
vezésében egy olyan közigazgatási rendszer 
tért vissza, amelynek alapjait még Szent Ist-
ván királyunk építette ki. A döntés az én ér-

telmezésem szerint 
részben a múlt tisz-
telete, részben pedig 
tudatos vállalása. 
Hogy Szent István 
milyen időtálló és át-
látható, irányítható 
rendszert épített ki, 
azt mi sem bizonyít-
ja jobban, minthogy 
1000 éve lényegében 
változatlan. Ennek 

az sem mond ellent, hogy a történelem vérziva-
taraiban időről időre változott a számuk és az 
egyes vármegyék területe is. Gondoljunk csak 
Trianonra vagy a második világháborút köve-
tő békeszerződésre!

Sopronban a vármegyei kérdés akár érzelmi 
húrokat is megpendíthet, hiszen a város min-
dig is büszke volt vármegyei múltjára, szabad 
királyi városi és törvényhatósági rangjára, vi-
szonylagos önállóságára. Sopron vármegyét is 
Szent István alapította. Fénykorában hét járást 
foglalt magában. Aztán az első világháborút 
követően elcsatolták a felsőpulyai, a nagymar-
toni és a kismartoni járást. Sopron vármegye 
halálát 1950-ben mondták ki, amikor létrehoz-
ták az ugyancsak területeket vesztő mosoni, 
győri és soproni vármegyékből Győr–Sopron 
megyét, amelynek neve aztán jóval később ki-
egészült Moson nevével.

Sopronban tragikus évek következtek. Ön-
álló források nélkül, Győr fennhatósága alatt, 
határ menti városként politikailag elszigetelve 
éltek itt az emberek. Trianon tragédiáját csak 
növelték az akkori rendszer jóvátehetetlen hi-
bái. Ezekben az évtizedekben kiéleződött Sop-
ron és Győr ellentéte, mert a soproniak mellőzve 
érezték magukat. S ez nem csak egy érzés volt. 
A megyeszékhely elsőbbséget élvezett például a 
lakásépítkezésekben, de a különböző fejlesztési 
területeken is. Nem véletlenül tartotta magát a 
mondás, hogy a győriek még a Tűztornyot is el-
vinnék, ha tehetnék. A szorítás csak a hatvanas 
évek végén, a hetvenes években enyhült.

Ilyen körülmények között a rendszerváltás 
örömén túl a soproniak azt is remélték, hogy 
az új világ visszaadja a város elvett jogait, ön-
állóságát és büszkeségét. Azokban a hónapok-
ban sokan találgatták, hogy lesz-e ismét Sop-
ron vármegye, amelynek azonban sajnos nem 
voltak meg a feltételei. A város akkori parla-
menti képviselői viszont pártállástól függet-
lenül azért lobbiztak, hogy elnyerjük a megyei 
jogú város címet, amely végül sikerült, mert 
ha jól emlékszem, akkor az 50 ezres lélekszám 
volt a bűvös határ. Így Sopron visszakapta ön-
állóságát, és megszabadult győri kötelékeitől, s 
egyenrangú partnere lett az immár Győr–Mo-
son–Sopron vármegyének.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproniak be-
mutatása mellett. Ezért olyan embereket keresünk, akik szű-
kebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a kö-
rülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, 
másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szer-
vezője 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 öröm-
mel a  Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopro-
nitema.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

SOPRONITEMA
HIVATALOS

AZ ÉVFORDULÓRA EMLÉKEZTEK:  A magyar kultúra napja alkalmából 
tartott előadást Zsuffa Tünde író, az Esztergom–Budapesti Főegyházme-
gye sajtószóvivője a Liszt-központ Munkácsy termében. A rendezvény a Fi-
delissima Vegyeskar közreműködésével kezdődött, a közönség többféle 
feldolgozásban is hallhatta a 200 éves Himnuszt. A műsort a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége és a Magyarországi Luther Szövetség soproni 
szervezetei, valamint a Soproni Kálvin Kör szervezte. A rendezvényen részt 
vett dr. Farkas Ciprián polgármester is.

KORTÁRS MŰVÉSZET:  – A kortárs művészet és a barokk 
környezet összhatása merész, mégis csodálatosan harmo-
nizáló – hangzott el Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas gra-
fikusművész tárlatvezetésén az Esterházy Galériában. Az 
Örökség kortárs gyűjteményes kiállításon a grafikusművész 
a magyar kultúra napja alakalmából kalauzolta végig az ér-
deklődőket. A tárlatvezetésen részt vett Barcza Attila or-
szággyűlési képviselő is. 

Kölcsey Ferenc  1823-ban fejezte be a Himnusz kéziratát

Kultúra a nemzetért

Sopron vezetésével tárgyalt  a fejlesztési kormánybiztos

Gazdasági jövőképünk
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Isszuk feketén vagy 
tejjel, tejszínhabbal a 
tetején vagy épp sok 
vízzel, reggeli napindí-
tóként, ebéd utáni éb-
resztőként – ahány em-
ber, annyiféle szokás. 
De milyen is a jó kávé, 
és mi kell hozzá?

Van egy tendencia napjaink-
ban, érezhető az élet számos 
területén: egyre többen ke-
resik a kézművest, a helyit, a 
nagy helyett a kicsit, az iga-
zi minőséget. Ha kenyér, le-
gyen kovászos, ha hús, jöjjön 
a hentestől, ha kávé, legyen 
specialty, egyenesen a pörkö-
lőből! Bár a szó, „specialty” 
„különlegességet” jelent, a 
gyakorlatban nemcsak ezt. 
– A 80–100 közötti pontérté-
ket kapó kávékat hívjuk így, 
melyek fenntartható, csalá-
di gazdálkodásból származ-
nak – mondta Csesznák Kata, 
a soproni One Eleven spe-
cialty kávépörkölő társalapí-
tója. – A jó alapanyag egy része 
az egésznek: ugyanígy fontos 
a szakszerű elkészítés is. Azt 
látjuk, az emberek – ellentét-
ben például egy steakkel vagy 
borral – kevésbé ismerik, mi-
lyen egy jó kávé. 

– Tényleg a kávécse-
resznyétől indul az egész 

– folytatta Molnár Attila világ-
bajnoki döntős barista, négy-
szeres magyar bajnok, a pör-
kölő vezetője. – Ha a környezet 
ideális volt, a farmer vigyá-
zott a növényre, a fermentáci-
ót nem rontotta el, én egy na-
gyon jó alapanyagot kapok. Ha 
szaktudásom is van hozzá, ak-
kor a kávé különböző ízjegye-
it a pörkölés során nem tünte-
tem el, hanem kiemelem.

Kata és Attila házaspárként 
a magánéletben és a szakmá-
ban is egy irányba néz. Vallják, 

hogy a kávé a frissességről 
szól: a leszüretelt növényt egy 
éven belül le kell pörkölni (a 
felbontott csomagot pedig egy 
hónapon belül frissen őrölve 
felhasználni). Ha ez nem tör-
ténik meg, elkezd kiszáradni, 
íze fássá válik, ezt sokan söté-
tebbre pörköléssel próbálják 
eltüntetni, és a kávé keserű 
lesz. – Úgy kell tekintenünk a 
kávéra, mint a zöldségre vagy 
a gyümölcsre: eláll sokáig, de 
aztán elkezd puhulni, veszít 
friss ízéből, aromájából. A jó 

alapanyag és minőség egyik 
ismérve, hogy a kávé nem áll 
a polcokon hónapokig (mint a 
legtöbb boltban). A csomago-
lás átlátható és informatív: raj-
ta van a származási hely, a ká-
vé fajtája, feldolgozási módja, a 
pörkölés dátuma.

Attiláék missziója, hogy 
hazánkban tudatossá, jól in-
formálttá tegyék a fogyasz-
tókat, és visszahozzák a ha-
zai kávékultúra magyarságát 
– őszintén, tisztán, szakmai 
alázattal.

A jó kávéhoz jó alapanyagok – kávé és szűrt, lágyított víz –, megfelelő eszközök és szaktudás 
kell – vallja Molnár Attila világbajnoki döntős barista. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

KÖVES ANDREA

A soproni Farkas Edit 
egy különleges ku-
tyás sport, a dog dan-
cing, azaz a kutya és a 
gazdi közös „tán-
cának” trénere. 
A szakember vall-
ja: ez a foglalatosság 
egy csodálatos krea-
tív utazás, amely épí-
ti és megerősíti a gaz-
di és kedvence közötti 
kapcsolatot.
Miközben beszélgettünk 
Edittel, természetesen ott volt 
vele saját kutyája, Kodra, a 
csodaszép, három és féléves, 
rövid szőrű skót juhász. Az 
okos, érzékeny kutyus gazdá-
ját rajongva figyelte. Minden 
nap gyakorolnak, illetve rend-
szeresen járnak versenyekre, 
a sok-sok közös élmény ha-
tására nagyon mély kapcso-
lat alakult ki kettőjük között. 
A tavalyi év igazán sikeres 
volt Kodra számára, hiszen el-
jutott a világbajnokságra, csa-
patban pedig Európa-bajnok 
lett a németországi Dog Dan-
cing Eb-n. Tervekből pedig to-
vábbra sincs hiány, gazdi és 
kutyája szorgalmasan készül 
a világbajnokság februári dá-
niai selejtezőjére.

– A nézők táncos kore-
ográfiát láthatnak egy-egy 
versenyen, amelyek külön-
böző zeneszámok ütemére 

készülnek, ám valójában a 
dog dancing egy olyan kutyás 
sport, amely magas szintű 
engedelmességet követel meg 
– mesélte Edit. – A kutyának 
nagyon gyors reakcióidővel 
kell végrehajtania a feladato-
kat koncentrált állapotban, 
hiszen a gazda folyamatosan 
adja az instrukciókat. Bár a 
versenyek újabb és újabb len-
dületet adnak számunkra, de 
nem ez a legfontosabb moti-
vációm. A legszebb ebben a 
sportban, hogy a tréningeken 
látom, milyen gyorsan fejlődik 
a kutya, és mennyire élvezi a 
közös munkát. 

A „minden rosszban van 
valami jó” mondás igaz Editre 

is, hiszen egy súlyos baleset 
miatt abba kellett hagynia 
2010-ben a dzsúdót, amelyet 
versenyszerűen művelt. Ez-
után belefogott más spor-
tokba, a futásba, az úszásba, 
de egyikben sem találta meg 
azt a szárnyaló érzést, amit a 
dzsúdó adott neki anno. Ami-
kor a párjától kapott egy kis-
kutyát, több foglalkozást is 
kipróbált vele, majd egy hirde-
tésben találkozott a dog dan-
cinggel, ami egy életre szóló 
szerelem lett. Ahogy Edit fo-
galmazott: a gyakorlások köz-
ben nemcsak a kutya tanul a 
gazdájától, de a gazda is ren-
geteg tapasztalatot szerez, fel-
töltődik a közös munka során.

Kodra és Edit közös tánca

Farkas Edit és Kodra a dog dancing világbajnokság februári 
dániai selejtezőjére készül. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

JABLONSZKI LÁSZLÓ:  Ter-
mészetesen! Naponta hár-
mat fogyasztok. Kávéval kez-
dem a napot, az a reggeli 
ébresztőm, addig nem is mű-
ködöm, míg meg nem iszom. 
Nagyon szeretem az ízét és az 
illatát is. 

NAGY GÁBOR:  Igen, és ami-
kor kávézóban iszom, akkor 
rá is szánom az időt, nézelő-
döm közben, egyfajta rituá-
lé számomra. Otthon regge-
li után szoktam fogyasztani 
presszókávét hideg tejjel, cu-
kor nélkül.

JABLONSZKI LÁSZLÓNÉ:  
Persze, kell nekem a regge-
li ébredéshez. Napindítóként 
szoktam inni egy presszóká-
vét tejszínnel, barna cukorral 
vagy édesítővel, meg délben 
is. Számomra a kávézás egy 
szertartás is.

TEIDLNÉ VÉCSEI TÍMEA:  
Öt–hat pohárral is megiszom 
naponta, szeretem az ízét, 
ébren tart, jól támogatja az 
egész szervezetemet. Ha cuk-
rászdába megyünk, akkor egy 
szelet sütit is szoktam kér-
ni hozzá. 

Ön fogyaszt kávét?
Molnár Attila:  Szeretnénk visszahozni a kávézás hazai kultúráját 

A kávé maga a frissesség



2023. január 25. 7CIVITAS FIDELISSIMA Soproni Téma Kultúra, művészetek

MADARÁSZ RÉKA

A magyar kultúra napjához kapcso-
lódva szabadegyetemi sorozatot in-
dított a Soproni Múzeum és a Magyar 
Történelmi Társulat Nyugat-dunán-

túli Regionális Csoportja. Elsőként a múzeumi 
gasztroblog egyik szerzője, Erdeiné Kuslics Kata-
lin tartott előadást a líceumban. 

A Soproni Múzeum Storno-
konyha elnevezésű gaszt-
roblogját 2014-ben indította 
útjára három lelkes múzeu-
mi dolgozó. A Storno család 
hölgytagjainak receptjei kö-
zül többet el is készítettek, és 
a tapasztalataikat megosztot-
ták az olvasóikkal.

– A múlt csütörtöki elő-
adást if j. Storno Ferenc-
né Acker ler Anna és menye, 
Storno Miksáné Slama Eleo-
nóra kéziratos receptes füze-
tei, receptjei alapján tartot-
tam – mesélte Erdeiné Kuslics 
Katalin múzeumpedagógus. 

– A receptes füzetek német 
nyelvűek és kézzel írottak, így 
rengeteg időt töltöttem azzal, 
hogy egyáltalán el tudjam ol-
vasni a szövegüket. 

Anna 1881-ben kezdte el 
írni a füzetecskéjét, mely-
nek díszes első oldalát a férje 

rajzolta a házasságuk elején. 
Eleonóra több receptet is az 
anyósa füzetéből másolt át.

– Az ételek nem mindegyi-
ke felel meg a mai ember íz-
lésvilágának – folytatta Kata. 
– Többféle húst használtak, 
mint mi, kedvelték a belső-
ségeket. A receptek egy része 
német nyelvterületről szár-
mazik, például számunkra 
ismeretlen a levesbetétként 
említett tüdőrétes. A füzetek 
jelentős részét foglalják el a 
süteményreceptek, melyek 
között sok „Koch”, „Dunst” 
van. Érdekesség az is, hogy 
Anna füzetében még nem sze-
repel a sütőpor, Elliében azon-
ban már igen, ugyanis a 19. 

század közepén jelent meg, és 
a század végére vált közked-
veltté. Szintén említésre mél-
tó, hogy Anna még főzelék-
recepteket is lejegyzett, Elli 
viszont már egyet sem.

A 19. század végére már ki-
alakult a négyes, majd az ötös 
étkezési rend. Ezt megelőző-
en naponta kétszer, délelőtt 
és késő délután ettek. A me-
leg italok elterjedésével meg-
jelent a reggeli, később a tíz-
órai, végül pedig az uzsonna 
is. Kata maga is előszeretettel 
főz, a Storno-konyhából meg-
ismert receptjeivel többször 
is helyezést ért el csapatával 
az Esterházy barokk ételfőző 
fesztiválon.

A receptes füzetek  német nyelvűek és kézzel írottak

Ízelítő a Storno-konyhából

MÚZEUMI SZABADEGYETEM:  A háromhetente csütörtökönként jelentkező szabadegyetemi soro-
zatban a Soproni Múzeum szakemberei és meghívott előadók a régióhoz kötődő kutatásaik legújabb 
eredményeit mutatják be a Líceum dísztermében. Február 9-én Nemes András művészettörténész 
koldulórendi kolostorokról szóló előadásával folytatódik a sorozat, melyet március 2-án Csiszár Atti-
la néprajzkutató a szarvkői (Hornstein) múzeumi tárgyegyüttesről és annak utóéletéről szóló bemu-
tatója követ. Befejezésül március 23-án dr. Jankó Ferenc geográfus a tudományos Burgenland-képet 
elemzi a két világháború közötti Magyarországon.

Erdeiné Kuslics Katalin alaposan áttanulmányozta ifj. Storno Ferencné Ackerler Anna és menye, Storno Miksáné Slama Eleonóra 
német nyelvű kéziratos receptes füzeteit. FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS SOPRONI MÚZEUM

1993
Mikó István 
igazgató marad
Mikó István Sopronnal kötött 
szerződése érvényben marad, 
csupán annyi lesz a változás, 
hogy eddig az Arizona igazga-
tása mellett látta el a soproni 
Petőfi Színház igazgatói poszt-
ját, a továbbiakban viszont fő-
állású igazgatója lesz az Ik-
va-parti város teátrumának, 
jelentette ki az MTI érdeklő-
désére dr. Czike Albert alpol-
gármester. Beszámolt arról, 
hogy az Arizona Színház igaz-
gatóválasztása körüli bonyo-
dalmak némi zavarodottsá-
got idéztek elő Sopronban is, 
hiszen az idei színházi évad 
programját az Arizona produk-
cióira építették. A minap az 
érintett művészekkel és a fő-
városi közgyűlés illetékesei-
vel olyan egyezséget sikerült 
kötniük, amely nem sérti sem 
a budapesti, sem a soproni kö-
zönség, sem pedig a mindkét 

helyen foglalkoztatott színé-
szek érdekeit. (Kisalföld)

1963
Órakiállítás Sopronban
Sopronban a Fabrícius-ház gó-
tikus nagytermében február el-
ső felében nyitják meg a ne-
gyedik országos órakiállást. 
Az Iparművészeti Múzeumban 
már megkezdték az anyag ösz-
szegyűjtését. Több száz órát, 
köztük homok-, mécs- és nap-
órát is bemutatnak. A kiállítás 
képet ad az időmérés történe-
téről és az óragyártás technikai 
fejlődéséről. A bemutatásra ke-
rülő órák közül a legérdekeseb-
bek a XVII. századból szárma-
zók, amelyek nemcsak művészi 
kivitelezésükkel, hanem ötle-
tességükkel is kitűnnek. Bizo-
nyára nagy sikere lesz Tamasi 
János pécsi mester XVII. szá-
zadbeli kakasos órájának. Az 
óra ébresztő szerkezetébe lő-
port tettek, s így a kívánt idő-
ben nagy dörrenés figyelmez-

tette az alvót a felkelésre. Az 
éneklő órák közül az Erkel-órát 
érdemes megemlíteni, ame-
lyet alkotója egy festményben 
helyezett el, s a szerkezet felhú-
zása után Erkel-dallamokat szó-
laltat meg. (Népszava)

1903
Kaszinó-bál
A soproni kaszinóegylet szerdán 
este tartotta meg Kalikó-bálját, 
mely fényesen sikerült. Ott volt 
a kaszinó gyönyörűen díszí-
tett nagytermében városunk s 
a megye egész intelligenciája. 
A szép asszonyok s lányok so-
kasága teljesen megtöltötte 
a hatalmas termet. A karzat is 
zsúfolásig megtelt előkelő kö-
zönséggel. Hölgyeink majdnem 
kivétel nélkül mindnyájan kék-
fehér színű ruhában jelentek 
meg. Igazán hízott a szemünk, 
mikor az ízlésesebbnél ízlése-
sebben öltözködött szépséges 
asszonyainkban, lányainkban 
gyönyörködtünk. A rendezőség 

szép táncrenddel lepte meg a 
hölgyeket: a táncrend egy le-
gyezőre volt erősítve, amely le-
gyezőnek hátsó fele kék-fehér 
színben pompázott, első fe-
le pedig teli volt hintve illatos 
friss virággal. A táncot Lukács 
Béla pompás kaszinócsárdásá-
val nyitották meg, majd pedig 
Lukács dallamos kalikó-polká-
jával folytatták. Különösen tet-
szett a közönségnek a polka, 
melyet a katonazenekar Gros-
sauer karmester vezetése alatt 
kifogástalanul adott elő. A bál 
másik újdonsága Rupprecht Mi-
hály keringője volt, melyet a kö-
zönség szintén tapsaival jutal-
mazott. A négyeseket negyven 
pár táncolta. A közönség a ké-
ső reggeli órákig együtt maradt, 
mi legnagyobb bizonyítéka an-
nak, hogy a bál fényesen sike-
rült, s mindenki jól mulatott. 
Elismerés érte a derék rendező-
séget, a rendezőség fáradhatat-
lan vezérét, Gallusz Sándor dok-
tort. (Sopron)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

400 ÉVVEL EZELŐTT,  1623. január 20-án született Leibiczben 
(ma: Felvidék, Szlovákia) Serpilius János jogtudós, Sopron vá-
ros bírája, országgyűlési követ. Sopronban hunyt el 1686. de-
cember 4-én.

250 ÉVVEL EZELŐTT,  1773. január 15-én hunyt el Pesten 
Conti Lipót Antal kőfaragó. Sopronban született 1708. decem-
ber 10-én.

215 ÉVVEL EZELŐTT,  1808. január 20-án született Vanyolán 
Vajda Péter, a soproni evangélikus líceum diákja, költő, próza-
író, pedagógus, a Magyar Tudós Társaság levelező tagja. 1834-
ben ő adta közre az első magyar nyelvű tudományos ismeret-
terjesztő folyóiratot „Garasos Tár” címen, 4 évvel később ő 
alapította meg a „Természet” című folyóiratot. A Magyar Ter-
mészettudományi Társulat első titkára volt (1841–1843). Szar-
vason hunyt el 1846. február 10-én.

110 ÉVVEL EZELŐTT,  1913. január 26-án született  Scheidl 
Soproni II. József (Peps), a SFAC legendás jobbszélsője. 1928. 
augusztus 4-én tizenöt esztendős korában öltötte magára 
először a SFAC mezét, amelyben „Matthewsként” is kerget-
te a labdát. Cselei ördöngösek, lövései bombaszerűek voltak. 
A magyar csapattal részt vett az 1936-os berlini olimpián. Sop-
ronban hunyt el 2000. május 21-én. 

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1918. január 21-én hunyt el a Szedres 
község melletti Hídja-pusztán Bezerédj Pál földbirtokos, köz-
gazda, a magyar selyemtenyésztés úttörője, az MTA tisztelet-
beli tagja. Sopronban született 1840. március 17-én.

85 ÉVVEL EZELŐTT,  1938. január 21-én hunyt el Münchenben 
Igler Gusztáv Károly festőművész. Sopronban született 1842. 
május 16-án.

60 ÉVVEL EZELŐTT,  1963. január 21-én hunyt el Sopronban 
Barta Ernő erdőmérnök, egyetemi docens. Somorján született 
1919. október 20-án.

45 ÉVVEL EZELŐTT,  1978. január 21-én hunyt el Sopron-
ban Füredi Oszkár építész. Sopronban született 1890. novem-
ber 3-án.

A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

RANGOS ELISMERÉST KAPOTT a Széchenyi István Városi 
Könyvtár. Mint arról lapunk Facebook-oldalán beszámoltunk, 
Minősített Könyvtár lett a soproni bibliotéka. 

A kitüntető címet a könyvtárhasználók elégedettsége és 
a magas színvonalú szakmai munka alapján ítélte oda az in-
tézménynek a kultúráért felelős miniszter. Az elismerést a sió-
foki, a ceglédi, a veszprémi, a mosonmagyaróvári, a szentend-
rei, a hajdúdorogi, a bonyhádi, a szentesi, valamint a soproni 
könyvtár kapta meg 2022-ben. A címet szombaton vette át 
 Horváth Csaba könyvtárigazgató, valamint Csiszár Szabolcs 
alpolgármester az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében. 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR

Búcsú a Szent Margit-templomban
Múlt szerdán tartották az Árpád-házi Szent Margit-templom bú-
csúját, ahol átadták a plébánia által adományozott Árpád-házi 
Szent Margit-díjat is. Az elismerésben idén dr. Folcz Tóbiás ré-
szesült, aki közel 40 éve tagja a közösségnek. Az ünnepi szent-
mise főcelebránsa és szónoka Németh Attila bánfalvi plébániai 
kormányzó atya volt. A szertartáson a város papsága, valamint 
dr. Farkas Ciprián polgármester és Abdai Zsolt önkormányzati 
képviselő is részt vett.

RÖVIDEN
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Múlt hétvégén megkez-
dődtek az idei soproni 
kispályás teremlabda-
rúgó-torna küzdelmei. 
A mérkőzéseket szom-
bat délutánonként a 
Gárdonyi-iskola torna-
csarnokában rendezik.

Összesen öt játéknap áll 2023-
ban a labdarúgócsapatok ren-
delkezésére, ez alapján alakul 
ki a végső sorrend.

– Idén összességében tíz 
csapat nevezett be a terem-
labdarúgó-tornára – tudatta 
Kósa István, a Sopron Városi 
Szabadidősport Szövetség el-
nöke. – Két ötös csoportban 
kezdik meg a csapatok a küz-
delmeket, mindenki játszik 
a csoport többi együttesével 
egy mérkőzést. Ezután az el-
ső három helyezett a felső ág-
ra, az utolsó kettő pedig az 
alsó ágra jut, a teremlabdarú-
gó-torna pedig kettéválik, vé-
gül felső és alsó ági győztest is 
hirdetünk.

A sportvezető hozzátet-
te: a felső ágon két hármas 
csoportot alakítanak ki, a 

csoportgyőztesek játszhat-
nak a tornagyőzelemért. Az 
alsó ágon pedig a négy csapat 
keresztbejátszással dönt az 
első helyezésről. 

A soproni kispályás terem-
labdarúgó-torna mérkőzésein 
a csapatok négy mezőnyjáté-
kossal és egy kapussal lépnek 
pályára.

Sport

MUNKATÁRSUNKTÓL

Két különálló versenyt 
is rendezett a SMAFC 
tájfutó szakosztálya az 
óévben és az új évben: 
a korábban Mirelit–Zi-
mankó (MiZi) kupa né-
ven ismert verseny 
egyik felét december-
ben, míg a másikat hét-
végén tartották meg. 
– Korábban valóban a hagyo-
mányos évzáró futóverse-
nyünk volt a Mirelit–Zimankó 
kupa. Néhány éve átgondoltuk 
a rendezést, és úgy döntöt-
tünk, hogy lesz egy megmé-
rettetés az év végén és a kö-
vetkező év elején is – mondta 
Molnár Tibor, a SMAFC táj-
futó szakosztályának veze-
tője. – Így tettünk idén télen 
is: decemberben komoly ér-
deklődés mellett több mint 
száz résztvevővel rendeztük 
meg a Mirelit kupát, január-
ban pedig a Zimankó kupa 
következett.

A külön rendezés mel-
lett komoly érvként szere-
pelt, hogy a korábbi, kétna-
pos évzáró MiZi kupákon a 
távolabbról, például Győrből 
vagy az ausztriai Bécsújhely-
ről érkező futók leggyakrab-
ban csak az első napon vet-
tek részt. Így viszont mindkét 
hónapban van egy egynapos 

tájékozódási futóverseny 
városunkban.

– Az időpontot úgy válasz-
tottuk ki, hogy a téli osztrák 
edzőversenyekkel ne ütköz-
zön az időpont – tette hozzá 
Molnár Tibor. – Ezeken ugyan-
is sokszor vesznek részt Sop-
ron környéki futók is, illetve 
mi is örülünk, ha Ausztriából 
érkeznek sportolók a mi ver-
senyeinkre. A januári Ziman-
kó kupa különlegessége volt, 
hogy igazi családi program 

válhatott belőle: a „családi ka-
tegória” esetében a futáshoz 
szükséges térképet előre köz-
zétettük a honlapunkon. Így 
akár arra is lehetőségük volt a 
családoknak, hogy előre lesé-
tálják vagy lefussák a pályát. 
Ezt a könnyítést azért tettük, 
mert bízunk abban, hogy azok 
a gyerekek, akik most még 
csak szülői felügyelettel vesz-
nek részt, később kedvet kap-
nak ahhoz, hogy önállóan is el-
induljanak a versenyeinken.

Az idei első tájékozódá-
si futóverseny helyszíne a 
brennbergi erdő volt. 2023-
ra tizenegy versenyt tervez a 
SMAFC, legnagyobb rendez-
vénye a Sopron Trail lesz. Leg-
közelebb április elején adhat-
nak randevút egymásnak a 
tájékozódási futók, akkor ren-
dezik a Tavaszi kupát, melyet 
nem sokkal később a húsvéti 
tojáskereső verseny követ, ez 
utóbbit az egyetem botanikus 
kertjében rendezik meg.

A tájékozódási futás télen is népszerű. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Kispályás foci télen is

Összesen tíz csapat nevezett az idei soproni kispályás terem-
labdarúgó-tornára. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

KOSÁRLABDA
DVTK HUN-THERM – Sopron Basket

Euroliga mérkőzés, Miskolc, január 19.

77–75  
(10–13, 17–22, 16–18, 23–13, 11–9) 

Az eredmény hosszabbítás után alakult ki.

Miskolc:  
Aho 6, Guirantes 23/9,  
Kányási 8, Garbin 9/3,  

Green 22. Csere: Bernáth 6/3, 
Grigalauskyte 2, Kiss A. 1

Sopron:  
Turner 10, Fegyverneky 5/3, 

Kunek 7/3, Brooks 21/6, 
Magbegor 15  

Csere: Stankovic 8, Czukor 6/6, 
Böröndy 3, Varga A.

Vezetőedző:  
Völgyi Péter

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vasas Akadémia – Sopron Basket
Bajnoki mérkőzés, Budapest, január 21.

49–70  
(13–12, 8–22, 17–18, 11–18)

Vasas:  
Smailbegovic 7/3, Nunn 1,  

Papp 13/6, Tóth 13/3,  
Madár E. 4.  

Csere: Láng-Miticzky 4,  
Van Rijs D., Szerencsés 3, 

Salamon 4, Kádár

Sopron:  
Magbegor 13, Varga 9/3,  

Sitku 2, Turner 7, Böröndy 7. 
Csere: Kunek 13/9, 

 Fegyverneky 5/3, Stankovic 4, 
Czukor 4/3, Brooks 6, Völgyi

Vezetőedző:  
Milos Pavlovic

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid 

Sopron KC – Atomerőmű SE
Bajnoki mérkőzés, Sopron, január 21.

78–80  
(21–16, 15–21, 21–27, 21–16)

Sopron:  
Joseph 19/6, Jones 14/6, 

Valerio-Bodon 6/3,  
Barnett 10/6, Durham 19/3

Csere: Sitku 3/3, Molnár M. 2, 
Csendes 2, Supola, Takács 3/3

Paks:  
Edwin 16, Pajor 3/3, 
Buckingham 12/6,  
Eilingsfeld 15/6,  

Atkinson 28
Csere: Taiwo 3, Karosi 3/3

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Csirke Ferenc

SMAFC:  2023-ra összesen tizenegy futóversenyt terveznek

Önálló Zimankó kupa

Australian Open: kiestek Babosék
A második fordulóban búcsúzott az ausztrál nyílt 
teniszbajnokság női párosversenyétől Babos Tí-
mea és Kristina Mladenovic párosa.

A tornán kétszeres győztes duó a nyolcaddön-
tőbe jutásért rendezett vasárnap hajnali találko-

zón két játszmában maradt alul a Storm Hunter, 
Elise Mertens ausztrál, belga kettőssel szemben. 
Babosék búcsújával nincs már versenyben magyar 
játékos a felnőttek között, de kiesett a juniorok-
nál érdekelt Udvardy Luca is.
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Kosárlabda
Január 25., szerda 18 
óra, Novomatic-aréna 
Sopron Basket 
– SPAR Girona
Január 28., szombat 18 
óra, Novomatic-aréna 
Sopron Basket 
– Ludovika Csata
Február 1., szerda 15 
óra, Novomatic-aréna
Sportdarázs-SMAFC 
– Csata DSE

Tollaslabda
Január 28., szombat 10 
óra, ágfalvi Váci Mihály 
Általános Iskola
II. és IV. osztályú felnőtt 
ranglista

Úszás 
Január 28., szombat 
10.30, Lőver uszoda
Diákolimpia országos 
elődöntő

Labdarúgás
Január 28., szombat 
13.15, Soproni Gárdonyi 
Géza Általános Iskola
Sopron városi téli 
teremlabdarúgó-torna

Röplabda
Február 1., szerda 8.30, 
Soproni Széchenyi 
István Gimnázium
Diákolimpia  
V–VI. korcsoport lány 
röplabda „B” kategória, 
körzeti döntő

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Nehezen 
lendült já-
tékba a sze-
zon ele-

jén, de ma már valóban 
meghatározó figurája 
az SKC-nak Valerio-Bo-
don Vincent. A 21 éves 
kosaras a DEAC-ból iga-
zolt Sopronba. 
– A Szolnok elleni 20 pon-
toddal országosan is letet-
ted a névjegyed, mennyire 
alakult saját elképzeléseid 
szerint a szezon?

– Sajnos nehezen lendül-
tem játékba, és ennek elsősor-
ban mentális okai voltak. Ta-
lán kicsit szétestem fejben, 
illetve túlpörögtem, túlgon-
doltam a kosárlabdát. Nyilván 
ez annak is köszönhető, hogy 
nagyon bizonyítani akartam. 
Ebből a helyzetből kellett ki-
lépnem, ami sikerült is. Na-
gyon sokat segítettek a csa-
pattársak, a szakmai stáb, 
rengeteg biztatást kaptam. 
Elmondták, hogy nem kell túl-
gondolni a játékot, egyszerűen 
csináljam azt, amire képes va-
gyok. Ez meghozta az önbizal-
mamat is, és egyénileg is sokat 
tettem azért, hogy jól menjen a 
játék: az edzéseken maximá-
lisan odatettem magam, sok-
szor pluszmunkát vállaltam.

– A mostani játékoddal 
elégedett vagy?

– Inkább örülök annak, 
hogy jól megy a kosárlabda, 
tudom bizonyítani hétről hét-
re, hogy helyem van a csa-
patban, hozzá tudok tenni a 
teljesítményünkhöz, eredmé-
nyeinkhez. Az utóbbi mérkő-
zéseken meg tudtam mutatni 
ezt az oldalamat is, ugyanak-
kor teljesen elégedett nem le-
hetek, hiszen tudom, mire va-
gyok képes. Sietnem sem kell, 

21 évesen előttem van még jó 
pár év kosárlabdázás, a saját 
tempómban szeretnék halad-
ni a célom eléréséhez, hogy 
minél jobb, profibb kosárlab-
dázó váljon belőlem.

– Jelenleg rájátszást érő 
pozícióban vagytok, hogy 
látod, mennyire állt össze 
a csapat játéka?

– Volt egy kimondottan jó 
szériánk, ugyanakkor utána 
két fontos meccsen sem tud-
tunk győzni. Nyilvánvalóan 

a vereségeknél szerepet ját-
szott légiósaink sérülése. Ez-
zel együtt a csapat játéka ren-
geteget javult. Videón néztünk 
év eleji mérkőzéseket, azt 
mondhatom: ég és föld a kü-
lönbség az akkori és a mosta-
ni SKC között. Megismertük 
egymás játékát, erősségeit, 
tudjuk, hova kell passzolni, 
helyezkedni egy adott játék-
helyzetben, tudunk megfele-
lő ritmusban játszani, ami na-
gyon fontos. Egy együttesen 

persze mindig lehet csiszolni, 
de nagyon sokat léptünk előre 
a csapatjátékban.

– Most hogy látod, mire 
lehet képes az idei SKC?

– Sokféleképpen alakulhat 
egy csapat sorsa, ez nagyban 
függ a sérülésektől, betegsé-
gektől. Bízom abban, hogy ezt 
a játékot és eredményességet 
tudjuk tartani, és abban is, 
hogy jobb helyezést szerzünk 
idén, mint a tavalyi SKC, illet-
ve tavalyi klubom, a DEAC.

Valerio-Bodon Vincent:  Örülök, hogy jól megy a kosárlabda

Megjött az önbizalma

Valerio-Bodon Vincent (középen, 27-es mezben) örül annak, hogy hétről hétre bizonyíthat az SKC-ban. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ

„A Hegykői Ktsz. végre megkezdte a Rákóczi-
sporttelep egykori fedett uszodájának kosárlab-
dacsarnokká való átalakítását. Az elgondolások 
szerint a Soproni Postás NB I-es női csapata az 
1964. évi bajnokság első hazai mérkőzését már 
az új csarnokban bonyolítja le” – írta a Kisalföld 
1963. október 16-án.

A sporttelep uszodája majd-
nem egy évtizede éktelenke-
dett már a Lövérek aljában. 
A szakértői vélemény szerint 
mintegy 3 és fél millió forint-
ba került volna az újjáépítése, 
és a 20 yardos medence ver-
senycélokra úgysem lett volna 
alkalmas. Így esett a válasz-
tás a csarnokra, amelynek a 
tervezése 1957-ben kezdődött 
meg, végül a városi tanács 
350 ezer forintos, az MTS 100 
ezer forintos hozzájárulása 
révén hat év alatt jutott el a 
megvalósulásig.

„Nem valami csodapalota 
ez az építmény” – írta az új-
ság, s valóban nem is volt az, 
mégis örültek neki a sopro-
ni drukkerek, akik előzőleg 
a Berzsenyi-gimnázium tor-
natermében zsúfolódtak ösz-
sze egy-egy kosárlabda-mér-
kőzésen. Az új csarnokban 
kezdetlegesek voltak a körül-
mények: a játéktér bitume-
nes borításával csak az ava-
tás előtt két nappal végeztek 
az építők, a létesítményhez 
tartozó öltözők pedig időre el 
sem készültek.

Az avatás napja 1964. már-
cius 15-én érkezett el. A fő-
mérkőzésen szereplő magyar 
és osztrák női válogatott tag-
jai sokat szenvedtek, mert a 
terem magas páratartalmú 
levegője lecsapódott, ettől a 
játéktér síkossá vált. Sokat 
csúszkáltak, estek-keltek a já-
tékosok: „Hegedűs, majd az 
osztrák Vranitzky és Schmidt 
szinte feltörölték a pályát, de 
rövid ápolás után bitumenes 
néger baba színt öltve, foly-
tatták a küzdelmet.” 

A szünetben hosszas vita 
kezdődött a második félidő-
ről. Az orvos javasolta a talaj 
fertőtlenítését, a játékvezetők 
pedig nem akarták folytatni a 
mérkőzést a veszélyes körül-
mények miatt. Végül mégis 
tovább játszottak. A fordulást 
követően a magyar csapat-
ban bemutatkozott a Soproni 
Postás játékosa, az újonc Bakk 
Judit. A center három ponttal 
vette ki a részét a mieink 71–
50-es (41–25) sikeréből.

A meccs után kitűnő han-
gulatban hosszú órákat töl-
töttek még együtt a felek a 

Pannónia éttermében, ahol 
nagy sikere volt a cigányzené-
nek, a fűszeresen elkészített, 
ízletes ételeknek, no és a sop-
roni boroknak.

„Kitűnő megoldás a nézők 
hangosbeszélő útján való tá-
jékoztatása. Az eredményjel-
ző táblák pontos állítására a 
jövőben nagyobb gondot kell 
fordítaniuk a rendezőknek. 

Ugyancsak a rendezőségnek 
kell gondoskodnia arról is, 
hogy a bitumenes talaj mér-
kőzések közötti rendbehoza-
talára alkalmas eszközök le-
gyenek kéznél” – vonta meg a 
mérleget a megyei lap. 

A Rákóczi-csarnok ezt kö-
vetően még hosszú éveken át 
volt otthona a nagyszerű ha-
zai sikereknek.

Csarnokavatás botránnyal

Bakk Judit a Soproni Postás csapatában (hátsó sor, b2).

A magyar férfi kézilab-
da-válogatott kijutott 
az olimpiai selejtezőre, 
mivel vasárnap este ne-
gyeddöntőbe került a 
világbajnokságon.
A magyarok a csoportkört 
és a középdöntőt is két győ-
zelemmel és egy vereséggel 
zárták, az pedig hétfőn es-
te (lapzártánk után) dőlt el, 
hogy a szerdai stockholmi ne-
gyeddöntőben Dániával vagy 
Egyiptommal találkoznak. 

A legjobb nyolc közé jutásu-
kat az döntötte el, hogy a gö-
teborgi középdöntőcsoport 
utolsó mérkőzésén Svédor-
szág 32–30-ra legyőzte Portu-
gáliát vasárnap este, a mieink 
pedig 42–30-ra nyertek a Zöld-
foki Köztársaság ellen. 

A nemzetközi szövetség 
olimpiai kvalifikációs torná-
it 2024. március 11–17. között 
rendezik, mindhárom hely-
színen négy csapat szerepel, 
amelyek közül az első két-két 
helyezett jut ki a jövő nyári pá-
rizsi ötkarikás játékokra.

Negyeddöntős  
a magyar válogatott

Rosta Miklós gólt dob a Magyarország – Zöld-foki Köztársaság 
vb-mérkőzésen a göteborgi arénában. FOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁS

SOPRONITEMAHIVATALOS
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„Az élet félel-
metesen gyor-
san száguld. »Az 
élet – egy pil-
lanat.« Ezért 
nem szabad át-
adni magunkat 
az emlékezés-
nek, amely meg-
mérgezi a jelent, 
holott kizárólag 
csak annak van 
értelme.”
Ljudmila Jevgenyjev-
na Ulickaja   
(1943–) orosz író

MOTTÓ

MADARÁSZ RÉKA

Három új szak: sport-
szervezés, szakoktató, 
humánökológia is in-
dul a következő tanév-
től a Soproni Egyetem 
Benedek Elek Pedagó-
giai Karán.

Már megszokhattuk, hogy 
a Benedek-kar munkatár-
sai mindig valamilyen in-
nováción törik a fejüket. 
A jelenkor igényeihez igazod-
va indítják útjára a három új 
szakot is, melyek várhatóan 
nagy érdeklődésre tartanak 
majd számot.

– Hároméves BSC kép-
zésként a Testnevelési Egye-
temmel közösen indítjuk el 
a sportszervezést. Ez lesz az 
első olyan szakunk, amely 
sporttudományi területet ölel 
fel – kezdte dr. Varga László, a 
Benedek-kar dékánja. – A gya-
korlatorientált képzés azok-
nak a fiataloknak szól, akik a 
sport világában képzelik el a 
jövőjüket. Olyan képessége-
ket, kompetenciákat igyek-
szünk a hallgatókban kiala-
kítani, amelyek alkalmassá 
teszik őket sportszervezetek, 
-vállalkozások irányítására, 
sportprojektek elindítására 
hazai és nemzetközi szinten. 

A szakoktató alapszakot, 
melynek az elődje a Soproni 

Egyetem műszakiszakokta-
tó-képzése volt, ugyancsak a 
szükség hívta életre: a szak-
képzési centrumok visszajel-
zései alapján ugyanis a meg-
újult szakképzésben nincs 
elég szakoktató. Azok pedig, 
akik ilyen végzettséggel ren-
delkeznek, rövidesen nyugdíj-
ba vonulnak. A legkorszerűbb 
pszichológiai–pedagógiai is-
mereteket közvetítő szak a 
Dunántúlon teljesen egyedül-
álló lesz.

– Különösen büszke va-
gyok a négy féléves mester-
szakként induló humánöko-
lógia képzésünkre, amelyet 
„zöld egyetemünk” többi ka-
rával és egységével karöltve 
indítunk el – folytatta a dékán. 
– Ez a szak nemcsak azért 
lesz különleges, mert egyedül 
az ELTE-n működik hasonló, 
hanem azért is, mert a kör-
nyezeti kérdéseket a társada-
lomtudomány oldaláról köze-
líti meg. A Földünket érintő, 

egyre súlyosbodó környezeti 
problémák okaival, a követ-
kezmények kezelési lehető-
ségeivel ismerkedhetnek meg 
itt a hallgatók. Aggasztó álla-
potban van a Föld. A humánö-
kológusokra azért van óriási 
szükség, mert olyan szakem-
berek lesznek, akik az ember 
felelősségét középpontba ál-
lítva képesek a szemléletfor-
málásra, hiszen csak így le-
het megmenteni azt, ami még 
menthető.

A jelenkor  igényeihez igazodva indítják útjára a képzéseket

Új szakok a Benedeken

– Különösen büszke vagyok a humánökológia képzésünkre, amelyet „zöld egyetemünk” többi 
karával és egységével karöltve indítunk el – mondta dr. Varga László. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Évek óta szép hagyo-
mány városunkban, 
hogy a felsőoktatás-
ban tanuló tehetsé-
ges fiatalokat támo-
gatja az önkormányzat. 
A Széchenyi István Ta-
nulmányi Ösztöndíj öt 
nyertese közül az egyik 
Hordós Alex Dániel.
A Soproni Széchenyi Ist-
ván Gimnázium hatosztá-
lyos képzése után jelentke-
zett a Budapesti Corvinus 
Egyetem nemzetközi tanul-
mányok alapszakára Hordós 
Alex Dániel. Ennek elvégzése 
után nyert felvételt az ELTE 
ÁJK jogász szakára, ahol most 
harmadéves.

– Már végzős gimnazista-
ként második helyen szere-
pelt a jelentkezési lapomon 
az ELTE jogi kara – mesélte. 
– A nemzetközi tanulmányok 
szak lehetővé tette a világ- és 
külpolitikai, gazdasági folya-
matok átfogóbb megértését. 
Már itt is azok a tárgyak álltak 
igazán közel hozzám, ame-
lyek a joghoz kapcsolódtak. 
Ráadásul több ismerősöm is 
jogásznak tanult, akik biztat-
tak, hogy próbáljam meg. Így 
kerültem az ötéves osztatlan 
jogi képzésre.

Alexet főként a jogi pályá-
hoz kapcsolódó klasszikus 
szakmák vonzzák. A nem-
zetközi elemeket tartalma-

zó ügyek érdeklik elsősorban, 
például a beruházásvédelem 
vagy a kereskedelmi választott 
bíráskodás. Tagja két szakkol-
légiumnak is: még corvinu-
sos hallgatóként kapcsolódott 
be a Gyakorlati Diplomácia 
Szakkollégiumának munká-
jába, ahol most már senior-
ként kurzusokat tart főként 
nemzetközi jogi témákban. 
Emellett aktívan részt vesz az 
ELTE Bibó István Szakkollégi-
umának életében is.

– Többször is pályáztam a 
Széchenyi-ösztöndíjra – foly-
tatta. – Amivel idén kiérde-
meltem, az talán az, hogy ta-
valy részt vettem a Philip C. 

Jessup nemzetközi jogi perbe-
szédversenyen, ahol az ELTE 
történetének második legjobb 
eredményét értük el: a csapa-
tunk bekerült a legjobb 16 kö-
zé, alperesi beadványunk pe-
dig a harmadik helyen végzett.

Az ígéretes jogászjelöltnek 
rendkívül jól jön az ösztön-
díj, hiszen az állam a tanul-
mányaiból maximum 12 fé-
lévet finanszíroz, így a havi 
járandóságból félre tud tenni a 
fennmaradó 4 félév tandíjára. 
Amit még érdemes tudnunk 
róla: kiválóan beszél angolul, 
egy kicsit franciául, szabad-
idejében pedig szívesen fog-
lalkozik elektronikus zenével.

Hordós Alexet a nemzetközi ügyek foglalkoztatják.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ígéretes jogászhallgató

Ljudmila  
Ulickaja: Jákob  
lajtorjája
A regény centrumában két 
ember egymás mellé állí-
tott sorsa áll. Az egyik Ja-
kov Oszeckijé, a könyvek 
emberéé, a 19. század vé-
gén született értelmiségié, 
a másik pedig az unoká-
jáé, az 1943-ban született 
Noráé, aki Ibsen hősnőjé-
ről kapta a nevét, színházi 
tervezőművész, öntörvé-
nyű és tettre kész szemé-
lyiség. „Találkozásukra” a 
21. század elején kerül sor, 
amikor Nora végigolvassa 
a nagyszülei levelezését.

KÖNYVAJÁNLÓ

Véget ért a félév
Január 20-án véget ért a 
2022–23-as tanév első fél-
éve, az iskolák január 27-
ig értesítik a diákokat és 
a szülőket a tanulmányi 
eredményekről. A közép-
iskolai központi írásbe-
li felvételiket szombaton 
tartották, a pótfelvéte-
li január 31-én 14 órakor 
lesz. A szóbeliket február 
27. és március 14. között 
rendezik.

A következő nagyobb 
pihenő a tavaszi szünet 
lesz, ez a tervek szerint áp-
rilis 6-tól április 11-ig tart 
majd, vagyis április 12-én, 
szerdán lesz az első tanítá-
si nap a szünet után, a bal-
lagást május 6-án rendezik. 
A tavaszi érettségik írásbe-
lijei május 5-től 26-ig tar-
tanak. Az emelt szintű szó-
beliket június 7–14. között, 
a középszintű szóbeli vizs-
gákat június 19-től 30-ig 
rendezik. Az utolsó tanítá-
si nap június 16. 

Újabb határidő
A 2023 szeptemberében 
induló felsőoktatási kép-
zésekre február 15-ig lehet 
jelentkezni. A felvételizők 
az E-felvételi rendszerben 
alap- és mesterképzése-
ket, valamint felsőoktatá-
si szakképzéseket jelölhet-
nek be – legfeljebb hatot 
(ebből hármat díjmente-
sen). Részletek: www.
felvi.hu

RÖVIDEN
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Szétaprózódás 
Szomorú vagyok, hogy milyen mértékben hagytuk/ hagyjuk 
szétaprózódni az orvosi, szakmai gondolkodásunkat. Persze 
értem, hogy a hatalmasra duzzadt tudományos ismeret miatt 
már igazán senki sem képes az egészség/ betegség kérdéskö-
rét egészében átlátni, de mégis szomorú, ahogy nem kevesen, 
hanem lassan biztosan a többség teljesen lemond a teljesség 
igényének még a gondolatáról is. 

Szóban még hangoztatja a holisztikus gondolkodást, de 
a gyakorlatban már…

A páciens gondolkodása is erre a szemléletre zsugorodik, 
hisz erre zsugorítjuk.

Aztán eljön a rendelőbe, és egyetlen panaszát szeretné 
megoldatni. Gyorsan, sőt, azonnal és persze egyszerűen…

Furcsán néz rám, mikor az összes aktuális problémájáról kér-
dezem. Meglepődik, hogy az a másik „most nem fontos” dolog 
is fontos… Csodálkozik, hogy a nem receptköteles „bogyó” is 
gyógyszer (lehet), aztán azon meg én csodálkozom, hogy sok-
szor nem is tudja mit, miért szed. 

Sajnos így nem véletlen, hogy egyre nehezebben születnek 
tartós megoldások. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 1-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk ki, melyet a 
szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Január 11-i rejtvényünk megfejtése: „Az új év mindig az újrakezdésről szól.”. Szerencsés megfejtőnk: Vissi 
Béláné, Sopron, Kassai utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 25-től január 31-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától más-
nap reggel 8 óráig tart.

Január 25.,  
szerda 

BENU Medicina gyógyszertár 
Erzsébet u. 6. 99/505–500

Január 26., 
csütörtök 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005 

Január 27.,  
péntek 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–232 

Január 28., 
szombat 

Sepia gyógyszertár 
 Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012 

Január 29., 
vasárnap 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Január 30.,  
hétfő 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 99/510–787 

Január 31.,  
kedd 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 1., AlphaPark 99/505–472 

Szeretet, bizalom és türelem
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

életen át tartó szerelem-
ről, és vannak olyan sze-
rencsések, akiknek ez 
meg is adatott. Soroza-
tunkban olyan soproni 
házaspárokkal beszélge-
tünk, akik talán tudják a 
hosszú és boldog házas-
ság titkát. Legalábbis az 
életük példa lehet erre. 

– A mi megismerkedésünket 
is egy véletlen szülte – kezdte 
dr. Faragóné Alasz Mária. – Új-
kéren tanítottam, és az öcsém-
től megörököltem egy Simson 
Star motorkerékpárt. Ezzel jár-
tam a szolgálati lakásomból az 
iskolába. Egyszer műszaki hiba 
miatt nem tudtam hazamenni, 
ezért az egyik kolléganőm ma-
gához invitált, ahol hamarosan 
megjelent a helyi tsz két fiatal 
mérnöke. Egyikük Sándor volt, 
aki aztán este haza is kísért. 

– 1977-ben kaptam kézhez 
az erdőmérnöki diplomámat, 
az újkéri tsz volt az első mun-
kahelyem – folytatta dr. Faragó 
Sándor. – A faluban már koráb-
ban fölfigyeltem a motorkerék-
párral közlekedő tanítónőre, de 
a hazakísérést követően sokáig 
nem találkoztunk. Késő ősszel 
üzenetet kaptam Marikától, 
hogy fogyóban van a tűzifája.

A fiatal erdőmérnök gondos-
kodott a tanítónő téli tüzelőjé-

ről, sőt, egyre gyakoribb vendég 
volt a szerény kis szolgálati la-
kásban, aminek az lett az ered-
ménye, hogy egy évvel később, 
1978 szeptemberében megkér-
te Marika kezét. Rá egy hónap-
ra, november 4-én az esküvőt is 
megtartották Sopronban.

– Mindössze a szűk csa-
lád és a jó barátok jöttek ösz-
sze a Deák étteremben, majd 
a november 7-i munkaszüne-
ti napot kihasználva egy rövid 
nászútra mentünk Budapestre 
– mondta Sándor, aki albérleté-
ből odaköltözött Marika szolgá-
lati lakásába. Ide érkezett meg 

1980 tavaszán Sándor fiuk is. Az 
ifjú apuka még ebben az évben 
tanársegédi kinevezést kapott 
az Erdészeti és Faipari Egye-
tem Vadgazdálkodási Tanszé-
kére, ahova Újkérről járt be, 
majd 1982-ben megkapták első 
lakásukat a Jereván-lakótele-
pen. Marika az akkor induló Er-
kel Ferenc Általános Iskolában 
folytatta pedagógusi pályáját. 

– Annak idején nem nézték 
jó szemmel, ha egy pedagógust 
oltár elé vezetnek, úgyhogy 
templomi esküvőnk csak 1989-
ben volt a Szentlélek-templom-
ban, ahol Isten szent színe előtt 

Szekeres János atya adott össze 
bennünket, ami mindkettőnk 
számára örömet és megnyug-
vást jelentett – egészítette ki 
Marika. – Hogy mi a hosszú és 
boldog házasság titka? Szere-
tet, bizalom és türelem.

– Türelemre bizony nagy 
szüksége volt Marikának, 
ugyanis az én munkaköröm 
soha nem volt családbarát 
– tette hozzá Sándor. – Amikor 
hazajöttem, az volt számom-
ra a megnyugvás, hogy ő meg-
teremtette az otthon melegét. 
Kimondhatatlanul hálás va-
gyok érte.

Alasz Mária és dr. Faragó Sándor 1978 novemberében házasodott össze. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

DR. FARAGÓNÉ ALASZ MÁRIA  1947-ben született Szakonyban. A Szombathelyi Tanítóképző 
Főiskolán diplomázott 1968-ban. A Gárdonyi Géza Általános Iskolából ment nyugdíjba 2005-ben. 
DR. FARAGÓ SÁNDOR  1953-ban született Pécsen. Kapuváron érettségizett, majd 1977-ben kap-
ta kézhez erdőmérnöki diplomáját Sopronban. 15 évig volt az egykori alma matere rektora. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja, jelenleg is a Soproni Egyetem professzora. 
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KÓCZÁN 
BÁLINT

A könnyű-
zenét nép-
szerűsí-

ti interaktív énekórák 
keretében Sárdy Bar-
bara. A soproni énekta-
nár, előadóművész ta-
valy már több soproni 
és környékbeli oktatási 
intézményben tartott 
órát, idén pedig folyta-
tódik a „suliturné”.

– Túlzás nélkül mondhatom, 
hogy a résztvevő diákok min-
denütt érdeklődéssel, nyitot-
tan fogadták ezt a kísérleti 
programot, és lelkesedéssel 
vettek benne részt – kezdte 
Sárdy Barbara.

A Sárdy Énekiskola már 
tizenkettedik éve működik 
Sopronban és Budapesten, 
és pályázati úton nyerte el a 
Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatását interaktív ének-
órák megrendezésére oktatá-
si intézményekben.

– Lényegében ez egy egy-
szeri, 90 perces program – is-
kolánként –, amely során cé-
lunk, hogy megteremtsük az 
éneklés felszabadító, közös-
ség-összetartó, léleképítő ere-
jét egy „rendhagyó” énekóra 
keretein belül, és bemutassuk 
az éneklésben való fejlődés 
irányait, lehetőségeit – mesél-
te nagy lelkesedéssel Barbara. 
Az interaktív énekóráknak tíz 

soproni és környékbeli iskola 
adott helyszínt.

– A fő koncepció az, hogy a 
könnyűzene-oktatást kísér-
leti tapasztalatszerzés útján 
kidolgozott módszerekkel in-
tegráljuk a hivatalos tanterv-
be. Ebben a projektben mi a 
tapasztalatgyűjtő és szinte-
tizáló beszámolónkkal ve-
szünk részt. Novemberben 
és decemberben eljutottunk 
az Eötvös-, a Széchenyi-, a 
Berzsenyi-, az Orsolya-gim-
náziumba, a Deák téri, a 
Gárdonyi, a Hunyadi, a nagy-
cenki és a sopronkövesdi ál-
talános iskolákba, sőt, végzős 

óvodapedagógusoknak is tar-
tottunk egy előadást – fejtette 
ki az énektanár.

Az órákon – az interaktív 
jellegéből adódóan – a hall-
gatóság „belekóstolhatott” 
hangképző, beéneklési, szó-
laméneklési, improvizáci-
ós vagy épp zeneszerzési 
gyakorlatokba.

– A fiatalok a feladatok so-
rán olyan tehetségről tet-
tek olykor tanúbizonyságot, 
hogy az nekem is meglepe-
tést okozott – mondta Sárdy 
Barbara. – Rengeteget tanul-
tam a közös munka során, 
amely tudással úgy érzem, 

gazdagíthatom az énekis-
kolámban zajló képzést. Az 
énekórák megvalósításában 
nagy segítségemre voltak az 
osztályokat, résztvevőket, 
kórust szervező pedagógu-
sok, valamint tanítványa-
im, akik közül ketten–hár-
man valamennyi helyszínre 
elkísértek.

2023-ban folytatódik a 
„suliturné”, van, ahová visz-
szatérnek, de újabb iskolák is 
érdeklődtek a program iránt. 
Nyáron pedig immár harma-
dik alkalommal, új formá-
ban rendezik meg a Soproni 
Énekestábort.

Sztárok itt és ott

HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

Sárdy Barbara  interaktív énekórákkal járja az iskolákat

Könnyűzenét a sulikba!

Az Eötvös-iskolában is tartott interaktív énekórát Sárdy Barbara. FOTÓ: SZENECZEI LÁSZLÓ
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Akciók minden mennyiségben
MADARÁSZ RÉKA

Ahogy azt már megszok-
hattuk, vásárolni kará-
csony előtt muszáj, vi-
szont az ünnepek után 
érdemes: ilyenkor van-
nak ugyanis olyan leára-
zások, amelyeknek az 
ember sokszor nem tud 
ellenállni.

Ha körülnézünk a belvárosban 
vagy a nagyobb bevásárlóköz-
pontokban, majdnem minden 
üzlet bejáratánál óriási „akció” 
és „kiárusítás” feliratok csábí-
tanak vásárlásra. Az előrelátób-
bak már most beszerezhetik a 
jövő évi karácsonyi dekoráci-
ót, amelyet szinte bárhol fil-
lérekért megkaphatunk. Bár az 
időjárás még elég zord, szép 
lassan közeledik a tavasz, így 
a lengébb ruhák is hamarosan 
kikerülnek a polcokra. Ilyenkor 
már nem szívesen veszünk té-
li holmikat, hiszen sokáig nem 
viselhetjük azokat. A tavaszi–
nyári kollekciónak kell a hely, 
így a megmaradt téli darabok-

hoz is rendkívül kedvezménye-
sen – többnyire 20–50 száza-
lékkal olcsóbban – juthatunk 
hozzá. A használtruha-üzletek-
ben régebben nem volt szokás 
a leárazás, ám idén több olyan 
helyre is bukkanhatunk, ahol 
fél áron adják a kincsvadászok 
kedvenceit. 

– Rendkívül árérzékeny va-
gyok – beszélt a vásárlási szo-
kásairól Németh Norbert. 
– Keresem az akciós újságokat, 
tanulmányozom azokat, majd 
összehasonlítom az áraikat, 

és ott veszem meg azt, ami-
re szükségem van, ahol a leg-
olcsóbb. Korábban úgy vásá-
roltam, hogy megkérdeztem 
a családot, mit szeretne enni, 
és beszereztem a hozzávalókat. 
Ám amióta az egekbe szöktek 
az árak, először azt nézem meg, 
hogy mi akciós, és ennek meg-
felelően állítom össze a menüt. 
Ahogy a férfiak általában, ruhá-
ra ritkán költök, felesleges dol-
gokra nem adok ki pénzt. Min-
dig megvizsgálom az ár–érték 
arányt. Fontos számomra a mi-

nőség, de nem mindig a drá-
gább a jobb. Nem költök tíz-
ezreket azért egy ruhadarabra, 
mert azon valamilyen menő 
márkajelzés díszeleg.

A nők többsége – Norbival 
ellentétben – szereti, ha van 
miből válogatnia, amikor be-
lenéz a ruhásszekrénybe. Ezért 
sokszor olyat is megveszünk, 
amire tulajdonképpen nincs is 
szükségünk. A legtöbben való-
színűleg ismerik azt az érzést, 
amikor egy szürke hétköznapot 
egy új ruci aranyoz be.

A tavaszi–nyári kollekciónak kell a hely, így a megmaradt téli darabokhoz is rendkívül kedvez-
ményesen juthatunk most hozzá. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN
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HIVATALOS

BULI VAN!  – zenei ajánló
Stone Sober – Loudfish koncert 
Január 27., péntek 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Stone Sober 2021 júniusában indult útjára. Aki kedveli a The 
White Stripes egyszerűségét és a King Gizzard & The Lizard Wi-
zard őrületét, ezt az alternatív pszichedelikus rock duót is bírni 
fogja. A soproni Loudfish zenekar 2016-ban alakult Pénzel Pé-
ter (gitár, ének), Peter Leitner (basszusgitár) és Pribilla László 
(dob) közös jammeléseinek következtében. A ’60-as évek pszi-
chedelikus zenéi, a ’70-es évek német kraut rockja, a blues és 
hard rock is közel áll a zenekar ízléséhez.

Löket az új évhez
A reményteli „Tegnapi lázadók” című közös produkcióval rukkolt 
elő az új évben többszörösen jubiláló Mandoki Soulmates és a Má-
té Péter-díjas Takáts Tamás. Ez egy igazán fülbemászó és biztató 
szerzemény a zenei legendák alkotta formáció új korongjáról, a 
Magyar Képekről. A lendületes rockhimnusz hatalmas löketet ad-
hat a 2023-as évkezdéshez.


