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Lencsevégen az aranysakál

„Isten, áldd a tisztes ipart!” – ezzel a mottóval rendezte meg az idei iparosbált a Sopron és Vidéke Ipartestület. Története során ez volt a 109. zenés, táncos mulatság. A bálnak 
fontos jótékony céljai is vannak, az adományokat ezúttal is az iparos alapítványnak gyűjtötték. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

 Jótékonysági iparosbál

A régi idők játékai

A Himnusz megírásának 
kétszázadik évforduló-
ja alkalmából tizenöt-
ezer forint névértékű 
ezüst és háromezer fo-
rint névértékű színes-
fém emlékérmét bocsá-
tott ki a Magyar Nemzeti 
Bank. Tervezője a Hű-
ségkút és számos más 
soproni köztéri alkotás 
megálmodója,  Soltra 
E. Tamás szobrász- és 
éremművész volt, aki-
vel ennek apropóján 
beszélgettünk. 
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Dr. Hartl Éva egyetemi docens élete a játékok körül forog: 
a Benedek-kar intézetigazgatója játékpedagógiát is tanít a 
jövő óvodapedagógusainak, és szenvedélyesen gyűjti régi 
korok játékait. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A Himnusz 
tisztelete

Diákolimpia az uszodában
Múlt hétvégén sem maradt nagyszabású sportrendezvény nélkül a soproni Lőver 
uszoda: a létesítmény adott otthont a regionális diákolimpia küzdelmeinek. 
Mintegy 300 fiatal úszó mutatta meg tudását a versenyen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 8

A ragadozót a közelmúltban fotózta le Szerbiában Kránitz Roland. 

A mindennapi munka ereje

A megszokotthoz képest sokat változott szezon közben a Sopron 
 Basket játékoskerete. – Alkalmazkodnunk kell a váratlan helyzetek-
hez is – mondta Laczka Miklós másodedző. FOTÓ:  NÉMETH PÉTER 9
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KÖVES ANDREA

Dr. Hartl Éva egyetemi 
docens élete a játékok 
körül forog: a Benedek-
kar intézetigazgatója 
játékpedagógiát is ta-
nít a jövő óvodapeda-
gógusainak, és szen-
vedélyesen gyűjti régi 
korok játékait.

Mintha egy varázsbirodalom-
ba csöppenne az ember, ami-
kor kiveszi a raktárban tartott 
dobozokból a gyűjtő a féltett 
kincseit: porcelánfejű babá-
kat az 1900-as évek elejéről, 
babakocsikat, bölcsőket,  déd-
szüleink macijait, múlt szá-
zad eleji társas-, kártya- és ré-
gi lemezjátékokat, illetve még 
sok-sok szépséget. 

– Több mint húsz évvel ez-
előtt kezdtem a gyűjtést, az 
első kedves darabot, apukám 
egykori lánctalpas lemezjáté-
kát nagymamám padlásán ta-
láltam – mondta dr. Hartl Éva. 
– Gyűjteményem második da-
rabja nagymamám gyermek-
kori babája volt, innentől pe-
dig már nem volt megállás, 
beleszerettem a régi játékok-
ba. Mindez összefügg az ok-
tatói munkámmal is, hiszen 
játékpedagógiát, játéktörté-
netet is tanítok, és nevelés-
történettel is foglalkozom. 
Úgy érzem, hogy a régi játé-
kok gyűjtésével értéket men-
tek, és egyben teremtek is. 
A többségükre bolhapiacokon 

bukkanok, de most már idő-
sebb ismerősök is megtalál-
nak, hogy rám bízzák egykori 
kincseiket.

A játékok mindegyike más-
más korszak mesélő „lenyo-
mata”. A legrégebbi az 1800-
as évek közepén készült, egy 
ritkaságszámba menő építő-
kocka, ugyanilyen különle-
ges darab a Richter-féle antik 
kőépítő vagy az 1900-as évek 
elejéről származó társasjá-
ték, amelyet egy szappangyár 
adott ki. 

A gyűjtemény egy részét 
már láthatta a közönség idő-

szakos kiállításokon, amelye-
ket nagy érdeklődés övezett, 
ám ahogy dr. Hartl Éva mesél-
te: legnagyobb vágya, hogy egy 
soproni, állandó kiállításon 
tekinthessék meg a családok 
a mesélő darabokat: – A gyűj-
teményem állandó kiállítás 
formájában történő közkincsé 
tételével, szerintem, egy újabb 
színfolttal gyarapodna a vá-
ros. A kiállító térben sok-sok 
élménnyel gazdagodnának a 
látogatók. A tárlat tartalmas 
családi programok, interak-
tív történelemórák helyszíne 
lehetne. 

A régi idők játékai éltetik

– Több mint húsz évvel ezelőtt kezdtem az antik játékok gyűj-
tését – mesélte lapunknak dr. Hartl Éva. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, ta-
nítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban ka-
nyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat ve-
szünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre. 
Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva…

(21.) Barta professzor azt ja-
vasolta, kezdjek el foglalkoz-
ni Ambrus Zoltán (1861–1932) 
író, kritikus munkásságával 
azzal a céllal, hogy idő múl-
tán róla készíthetném a kan-
didátusi dolgozatomat. Neki-
láttam hát Ambrus műveinek 
olvasásának, ám a Kafka-él-
mény után témáit oly régi-
esnek, stílusát annyira ne-
hézkesnek tartottam, hogy 
hamarosan elment a kedvem 
attól, hogy munkásságával 
mélyrehatóan foglalkozzak. 

Mindezt persze kudarc-
ként éltem meg, és ahogy 
múlt az idő, a kollégiumi ne-
velőtanári munka is egyre 
nyomasztóbb teherként ne-
hezedett rám. Ebben a kilá-
tástalannak tűnő hely-
zetben kezdtem el 
rendszeresen 
hallgatni 

az osztrák rádió (ORF 1) este 
tíz órakor kezdődő, Salzbur-
ger Nachtstudio című adásait. 
Ezekben olyan jelentős filozó-
fusok, szociológusok, politi-
kusok előadásait közvetítet-
ték felvételről, mint Herbert 
Macuse, Erich Fromm, Nik-
las Luhmann, Arnold Gehlen, 
Karl Popper, Konrad Lorenz, 
Henry Kissinger. Többségük 
már akkor is idős ember volt, 
hangjuk fátyolosnak, reked-
tesnek tűnt, ám az éter hul-
lámzásain keresztül is jól 
érzékeltem, mennyi-
re rutinos előadók, 
egyetemek nagy-
t e r m e ib e n , 

nemzetközi konferenciákon, 
kerekasztal-beszélgetéseken, 
vitákon már számtalan alka-
lommal fejthették ki gondo-
lataikat. Gehlen például a ti-
tokról, a titok fokozatairól, 
rétegezettségeiről beszélt 
kormos hangon, gyakran kö-
hécselve. Fromm pedig a Ha-
ben oder Sein (Birtokolni vagy 
lenni) című előadásában 
a fogyasztói társa-
dalom egyik 

alapproblémájáról fejtette ki 
gondolatait. Számomra ak-
kor ez inkább érdekesnek, 
ám távolinak tűnt, hiszen a 
létező szocializmus, amiben 
akkor éltünk, éppenséggel 
nem a bőség zavarával küsz-
ködött, hanem a nyomasztó 
áruhiánnyal. Konrad Lorenz 
arról beszélt, hogy az evolú-
ció és a revolúció mellett fon-
tos szerepe van egy addig ke-
véssé elemzett fogalomnak, 

az involúciónak, ami egy bio-
lógiai vagy társadalmi állapot 
megrekedtségét, fejlődéskép-
telenségét jelenti. Kissinger 
a világ akkori politikai kör-
képét vázolta fel. A Szovjet-
unióval kapcsolatban epésen 
megjegyezte, milyen nagyha-
talom az, amelyik a hadiipari 
termékeken kívül hétköznapi 
polgári használatra nem ké-
pes egyetlen világmárkát sem 

kifejleszteni és értékesíteni 
a nemzetközi piacon. Az el-
hangzottak továbbgondolásra 
késztettek, és a rám jellemző 
naivitással úgy érezhettem, 
hogy legalábbis szellemileg 
felül tudok emelkedni azon a 
bezárt és nyomorúságos hely-
zeten, amiben élnem kellett. 
Ez persze illúzió volt, ám se-
gített elviselni a kiábrándító 
valóságot. (Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  Kloss Andor 1941-
ben született Sopronban. A Széchenyi István 
reálgimnáziumban érettségizett, majd a deb-
receni egyetemen magyar–történelem szakon 
diplomázott. 1966 és 1974 között a soproni Roth 
erdészeti technikumban volt kollégiumi neve-
lőtanár. 1974 és 1994 között a Kisalföld mun-
katársa, 1989 és 1994 között a lap főszer-

kesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, szerkesztői 
munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszerkesz-
tőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti ki-
adó nyolc megyei napilapjának koordinátoraként 
dolgozott. 1998 és 2005 között a Tvr-hét lapcsa-
lád főszerkesztője, 2005 és 2012 között ki-
adója tanácsadója volt. Válogatott jegy-
zetei, interjúi, tanulmányai több 
kiadásban is megje-
lentek. 
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Tudja, hol van a Thurner Mihály utca? Vajon kiről 
nevezték el a Károly-magaslati utat? És ki volt Ist-
ván bíró? Sorozatunkban nevezetes soproni utcá-
kon kalandozunk.

Az Újteleki utcánál kezdődik 
és a Csengerybe torkollik az 
a körülbelül 400 méter hosz-
szú utca, amelyet Csatkai 
Endre Kossuth-díjas művé-
szettörténészről, múzeum-
igazgatóról, a XX. századi Sop-
ron szellemi életének egyik 
meghatározó személyiségé-
ről neveztek el 1987-ben. Ko-
rábban hívták Képezde és 
Múzeum utcának is. A volt 
tanítóképezdében volt az 
1921-es népszavazás 7. számú 
szavazókörzetének székhe-
lye. A Csatkai Endre utcában 

található többek között a le-
véltár raktára, a Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóintézet, ke-
resztezi a Deák tér, mely a kö-
zelmúltban felújított Lenck-
villának is otthont ad.

Csatkai Endre 1896-ban 
született Darufalván (Drass-
burg). A soproni evangéli-
kus Líceumban érettségizett, 
majd tanulmányait a Páz-
mány Péter Tudományegye-
tem bölcsészettudományi ka-
rán folytatta. Később Bécsben 
művészet- és színháztörté-
nettel, levéltári kutatásokkal 

foglalkozott. 1925-ben a kis-
martoni Wolf-múzeum tu-
dományos munkatársa lett. 
1928-ban összeállította a Ma-
gyar Művészet folyóirat sopro-
ni különszámát, amely először 
mutatta be városunk értékeit. 

Zsidó származása miatt a 
német megszállás után mene-
külnie kellett Ausztriából, de 
Sopron kiállt mellette. Mégis 
munkaszolgálatra vitték. Ha-
zatérése után megbízták a ro-
mos városi múzeum újjászer-
vezésével, és 1947. július 28-án 
a soproni nyitotta meg kapu-
it. Az intézményt tudományos 
központtá és közművelődési 
intézménnyé fejlesztette.

1951-ben az MTA Művé-
szettörténeti Főbizottságának 
tagja lett, 1952-ben elnyerte a 

kandidátusi fokozatot. 1953-
ban a Sopron és környéke 
műemlékei című, Dercsényi 
Dezsővel közös topográfiai 
kötetéért Kossuth-díjjal tün-
tették ki. 1955-ben az újjá-
születő Soproni Szemle élére 
állt, s haláláig szerkesztette a 
helytörténeti folyóiratot, vala-
mint publikált is benne. 

Munkássága főként a  18–19. 
század művészetét ölelte fel, 
tucatnyi könyve, közel két-
száz tanulmánya és ezernél is 
több hírlapi cikke jelent meg. 
A Soproni Múzeum 100 éves 
jubileumán a Munka Érdem-
rend arany fokozatával tün-
tették ki. 1970. március 12-én 
hunyt el Sopronban.

(Írásunkhoz az Aranyköny-
vet használtuk forrásként.)

Sopronban járunk:  A Csatkai Endre utca 1987-ben kapta nevét

A művészettörténész utcája

Csatkai Endre közművelődési intézménnyé fejlesztette a Soproni Múzeumot. A róla elnevezett utca sarkán található a Lenck-vil-
la, amely emblematikus épülete a múzeumnak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN ÉS SOPRONI MÚZEUM

Hagyományosan a hűség napi ünnepségsorozat-
hoz kapcsolódóan adják át Sopron legrangosabb 
elismeréseit. 2022-ben a Dr. Király Jenő-díjat 
dr. Freyler Erzsébetnek ítélte a közgyűlés. 

A Dr. Király Jenő-díjat a vá-
ros egészségügyi ellátása te-
rületén végzett kiemelkedő 
orvosi, szakmai, tudományos 
tevékenységet végző magán-
személynek adják át. 

Dr. Freyler Erzsébet 1987-
ben került Sopronba. Először 
a Matáv és a Postaigazgató-
ság üzemorvosa lett. 1990-
től praktizál mint háziorvos, 
2015-ben címzetes főorvosi 
rangot kapott. 2006 és 2018 
között a területen működő 45 
háziorvos szakmai feladatait 
segítette mint szakfelügyelő 
főorvos. A Népegészségügyi 

Osztály alapellátásért fele-
lős koordinátora volt. Bete-
gei bizalommal és szeretet-
tel fordulnak hozzá, legyen 
szó prevenciós tevékenység-
ről, szűrővizsgálatokról, kró-
nikus betegek gondozásáról, 
rehabilitációs feladatokról 
vagy betegedukációról. Rend-
szeres előadó orvosszakmai 
konferenciákon, és karita-
tív tevékenységet is végez, 
ennek szép példája, hogy a 
díjjal járó pénzösszeget fel-
ajánlotta az Aranytallér Gyer-
mekeinkért Alapítvány részé-
re cöliákiaszűrésre. 

Kitüntetett orvos

Dr. Freyler Erzsébet a városvezetéstől vette át év végén  
a Dr. Király Jenő-díjat. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MADARÁSZ RÉKA

Január közepén kezdő-
dött az ingyenes japán 
nyelvtanfolyam Sop-
ronban. Mivel az ér-
deklődés nagy, a nem-
régiben városukba 
érkezett tanárnő, Hori 
Yukari szerda kivételé-
vel minden hétköznap 
tart órákat. 
Immár 25 éves hagyomány, 
hogy Sopron japán testvérvá-
rosából, Kazunóból nyelvta-
nárok érkeznek városunkba, 
akik – az önkormányzat által 
indított ingyenes nyelvtan-
folyamokon – oktatják anya-
nyelvüket az érdeklődőknek. 
Hori Yukari már a tizenkette-
dik tanár. Három hónapja ér-
kezett, ám nem először van 
Sopronban.

– 1997-ben 14 évesen csere-
diákként töltöttem itt egy he-
tet – mesélte. – Az itteni „test-
véremmel” azóta is tartottuk 
a kapcsolatot az interneten, 
és óriási meglepetés volt eny-
nyi évvel később viszontlátni 
őt! Most ő is az egyik csopor-
tomban tanul japánul.

Yukari édesapja bejárta 
egész Európát, és annyit me-
sélt a lányának e távoli tájak 
szépségeiről, hogy ő is szerette 

volna látni mindezt. Élt egy 
évet Németországban, aztán 
visszatért Japánba, és germa-
nisztikából diplomázott. Az 
anyanyelvén kívül beszél an-
golul, németül és egy kicsit 
kínaiul is, ugyanis a férjével 
Kínában is eltöltött egy évet. 
Mivel már három hónapja itt 
van, lassan elkezd ismerked-
ni a magyar nyelvvel is. Sza-
badidejében szívesen fest.

– A japán nyelvórákon 
rendkívül változatos korosz-
tály vesz részt: vannak köz-
tük diákok, de nagymama- és 
nagypapakorúak is – folytatta 
a barátságos tanárnő. – A leg-
többen kedvtelésből tanulnak 
japánul: nemcsak a nyelvünk, 
hanem a kultúránk is érdek-
li őket. Van kezdő csoportom, 
de akadnak olyanok is, akik 
az elődeimtől már tanultak. 

A haladókat online formában 
oktatom.

A tanfolyamoknak a Sop-
roni Tankerületi Központ ad 
helyet. Yukari két évig marad 
Sopronban. A város beszé-
des történelmi emlékei már 
most nagyon tetszenek neki, 
az emberek kedvességéért és 
segítőkészségéért pedig ezú-
ton is szeretne köszönetet 
mondani.

Hori Yukari  beszél angolul, németül és egy kicsit kínaiul is

A Kelet bűvöletében

A japán nyelvórákon részt vesznek diákok, felnőttek, de idősebb férfiak és nők is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

KELEDI ERNŐ:  Japánul nem 
szeretnék, de ha fiatalabb 
lennék, elkezdenék angolul 
tanulni. Én már Sopronban 
születtem, de a felmenőim 
német anyanyelvűek. Magas 
szinten beszélek németül, a 
nagymamám kívánsága volt, 
hogy megtanuljam. 

KELEMEN DÁVID:  Nem iga-
zán, és nem is tudtam róla, 
hogy van lehetőség a város-
ban elsajátítani. Én angolul 
tanultam iskolai keretek kö-
zött, különórákra is jártam, 
kellett az egyetemhez. Ed-
dig még nem használtam a 
nyelvtudásomat, ha külföl-
dön jártam.

MAJSA ADRIENN:  Nem 
gondolkodtam még ezen. Né-
metül tudok, amit külföldön 
sajátítottam el. Dolgoztam 
Olaszországban, és többször 
nyaraltunk is ott, így még ola-
szul beszélek egy kicsit, ango-
lul pedig nyelvtanfolyamon 
tanultam.

HORVÁTHNÉ FODOR ESZ-
TER:  Tudom, hogy vannak 
nálunk japánórák, a férjem 
édesanyja jár is, de én nem 
gondoltam rá. Ez egy maga-
sabb szint, sok időt igényel. 
A németet naponta haszná-
lom, és a nagyobbik gyer-
mekem is tanulja már az is-
kolában. 

Ön tanulna japánul?
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GYŐRI-VARGA 
NÓRA

Mit tehet 
az édes-
anya, aki-

nek világra jön a gyer-
meke, a várva várt, de 
kiderül, hogy a baba 
halmozottan sérült? 
Összetörik és feladja? 
Elfogadja és megy to-
vább? Ágoston Gizella 
úgy döntött, hinni fog 
az életben, de legin-
kább a lányában.
Ágoston Gizella édesanya, nő, 
a Családok Átmeneti Ottho-
nának családgondozója, hi-
vatásos sorstárssegítő, Párat-
lan Szülő díjazott. 17 és 11 éves 
lányát reggel iskolába viszi, 
délután értük megy, progra-
mokat szervez nekik: lehetne 
olyan is, mint bármelyikünk. 
Az ő élete mégis más: nagyob-
bik gyermeke, Amália 13-as 
kromoszómarendellenesség-
gel, részleges Patau-szindró-
mával jött a világra, ez a kór-
kép az élettel általában nem 
összeegyeztethető.

– Milyen prognózist ka-
pott születésekor Amália?

– Az orvosok nem jósoltak 
neki többet 2–3 évnél, volt, 
aki azt mondta, nem fog ülni, 
állni, járni, de a hétköznapok 
mást mutattak, én azt láttam, 
többre képes. Ma már járóke-
rettel közlekedik. A nyáron 
18 éves lesz, ez önmagában 
egy csoda. Kérdezek tőle, és 
a sajátságos nyelvén válaszol, 
énekel, német hangosköny-
vet hallgat, velem sír, ha rossz 
a kedvem, imádja a koncerte-
ket. Egy mentálisan súlyosan 
sérült gyereknek elméletben 

semmit sem kéne tudnia, de 
én hiszem, a diagnózis soha 
nem egy prognózis.

– Hog ya n vá lt oz t at-
ta meg az életedet?

– Amál a legnagyobb taní-
tóm. Elkezdtem az apró dol-
gokat megbecsülni, a jelenben 
élni, nem sírok azon, amink 
nincs. Megtanította, hogy 
higgyek az életben, de legin-
kább benne, és hogy a szere-
tetnek csodatévő ereje van. 
Nincs lehetetlen! Egy kilátó-
ba is felmegyünk vele.

– Honnan jön az erőd 
a mindennapokhoz?

– Mindig ilyen lelkialkat 
voltam, de a válásom tett iga-
zán erőssé. A változás nem 
jár fájdalom nélkül. Álta-
la megtanultam még jobban 

megismerni, szeretni és el-
fogadni magamat. A gyere-
kek is akkor lesznek kiegyen-
súlyozottak, ha én az vagyok. 
Emellett óriási családi össze-
fogás van mögöttem.

– Mindig is szerettél vol-
na második gyereket?

– Igen. Világéletemben 
anya akartam lenni, nem csak 
egy sérült gyereké, viszont 
rettegtem a második terhes-
ségtől. Aztán megérkezett 
hozzánk Elizabet, egészsége-
sen. Ő egy kis művésznő: szín-
házban játszik, táncol, alkot, 
Amál a legnagyobb rajongója. 
Az élet szeretetére próbálom 
őket nevelni, az visz előre.

– A hog y éltek, pél-
da lehet másoknak is. Mi 
a missziód?

– Vallom, hogy láttatni és 
hallatni kell magunkat. Pró-
bálom a krízisben lévő csa-
ládoknak megmutatni azt, 
hogy át kell értékelni a dol-
gokat, előretekinteni, csele-
kedni. Igenis legyenek álma-
ink, amikért küzdhetünk, 
hiszen két dolog van, amit 
tehetünk: feladjuk vagy ki-
hozzuk a mindennapokból 
a lehető legjobbat. És ha ab-
ból a sok gyerekből, akiknek 
érzékenyítő előadásokon el-
mondtam, vagy a jövőben el-
mondom, hogyan élek, csak 
egyetlenegy olyan szülő lesz, 
aki a gyerekét nem veszi ki a 
homokozóból egy sérült mel-
lől, hanem hagyja együtt ját-
szani a kettőt, akkor már el-
értem a célomat. 

Ágoston Gizella:  Amália a legnagyobb tanítóm

A szeretet erejével

Ágoston Gizella két lányát, Amáliát és Elizabetet az élet szeretetére próbálja nevelni. 

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

központi szám  514-200
• 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

Ismeretlen ismeretek környezetünk 
műszaki világában
Február 1., szerda 15 óra, Soproni Pedagógusok Mű-
velődési Háza 
Király Gyuláné előadása

Pisztráng-ötös 
Február 1. 18 óra, Liszt-központ
Crescendo bérlet: Schubert kamarazenéje Horváth-Szarka 
Ábel és a Wespa Quartett előadásában 

Katinka – a film
Február 1. 18 óra, Elit Mozi 
Filmvetítés, majd közönségtalálkozó Pálinkás Norbert 
rendezővel

Porka havak
Február 2., csütörtök 15 óra, Liszt-központ 
További időpontok: február 2. 19 óra, február 3. 19 óra 

Diabolus In Musica (Ørdøg-akusztik), 
Zselenszky
Február 3., péntek 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Misztikus Sopron – ingyenes séta
Február 4., 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 és a 
Kecsketemplom legendáját.
Regisztráció: www.visitsopron.com

A Szentháromság-szobor titkai
Február 4. 14 óra, Tourinform iroda
A séta során a város kiemelkedő emléke, a Szentháromság-
szobor érdekességeivel ismerkednek meg a résztvevők. 

Vadászbál
Február 4. 18 óra, Hotel Szieszta

HofferSuli Buli
Február 4. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Miért nem marad reggelire?
Február 4. 19 óra, Liszt-központ
További időpont: február 5. 15 óra 

IV. Soproni Lövészbál
Február 4. 19 óra, Mediterrano 

Mészáros János Elek dalestje 
Február 7., kedd 18 óra, Soproni Református 
Egyházközség temploma

Két nyugdíjas kalandjai Párizsban 
Február 8., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
Dr. Kosztkáné Málnás Valéria és Varga Lászlóné beszámolója

EZ LESZ…  – programajánló

Az egykori tüzérségi 
laktanya lovardája
SOPRON A 19. SZÁZAD VÉGÉN, a huszadik század első felében 
igazi garnizonváros volt megannyi laktanyával. Amikor a soproni-
ak a naptárt a 20. századra lapozták, a városnak durván 33 ezer la-
kosa volt, az itt állomásozó katonák száma pedig mintegy három-
ezer. Leszámítva a vasfüggöny leereszkedését követően épült, ma 
már omladozó határőr őrsöket, klasszikus „laktanyaformája” ma 
már csak az egykori császári és királyi 48-as gyalogezred ottho-
nának, a volt Ferenc József laktanya ma már használaton kívüli 
Táncsics utcai épületének van. Volt, amit a második világháborús 
bombázások töröltek el a föld színéről, ami pedig megmaradt be-
lőlük, azt lebontották, átalakították. 

Ha nem is eredeti formájában és funkciójában, de egy „lakta-
nyatartozék” még ma is épségben maradt az utókorra, ez pedig 
a Ferenc Ferdinándról, majd Frigyes főhercegről elnevezett tüzér-
ségi laktanya egykori fedett lovardája az Ágfalvi úton. „Sopronból 
sürgönyzik lapunknak, hogy a honvédelmi miniszter jóváhagyta a 
város fölterjesztését a tüzérségi laktanya felépítése ügyében és 
Rieger nyugalmazott századost bízta meg a tervek kidolgozásá-
val.” – írta a Pesti Hírlap 1894. február 24-én. Az 1897-re elkészült 
tüzérkaszárnya megmaradt főépületét a közelmúltban teljesen 
átalakították, ma egy modern szolgáltatóház működik a helyén. 
A laktanya annak idején több mint hét hektáron terült el, 362 em-
ber és 235 ló elhelyezésére volt lehetőség, emellett négy tiszti és 
hat altiszti lakást is magában foglalt. A névadó Frigyes főherceg 
(1856–1936) a Habsburgok bonyolult családfájának toszkánai mel-
lékágából származott, 1914 és 1917 között ő volt az Osztrák–Magyar 
Monarchia haderejének főparancsnoka. Maga a lovarda épülete 

amellett, hogy lovassági gyakorlatok színtere volt, egyéb funkci-
ókat is betöltött, például párbajoztak is benne.  „Súlyos kimenete-
lű párbaj folyt le tegnap délután Sopronban, a tüzérségi laktanyá-
ban, amelyet egy közismert soproni bányamérnök-hallgató és egy 
soproni orvostanhallgató vívtak kölcsönös provokálás után. A pár-
baj a bányamérnök-hallgató harcképtelenségével végződött, aki 
a jobb karján súlyos vágást kapott.” – írta a Sopronvármegye 1927 
novemberében. „A soproni tüzértisztek szerdán, Szt. Borbálának, 
a tüzérség védőszentjének napján hagyományos ünnepet rendez-
tek, amelybe az egész helyőrség és Sopron előkelő polgári társa-
dalma is belekapcsolódott. Délután négy órakor az ütegek ünne-
pélye volt a laktanya fedett lovardájában.” – olvasható a Soproni 
Hírlap 1929. december 6-i számában.

A vasúti vágányok melletti, a fotón látható egykori lovardaépü-
let ma italraktár, lovasok helyett elektromos targoncák róják kö-
reiket az épületben.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek
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Vigyázzunk egymásra!
Még javában tart a tél, és lesznek még havas, hideg napok, amikor 
lefagynak az utak, síkossá, balesetveszélyessé válnak a járdák. Az 
ingatlantulajdonos – legyen az akár magánszemély, cég vagy ön-
kormányzati intézmény – jogszabályi kötelessége, hogy biztonsá-
gossá tegye, és közlekedésre alkalmas állapotba hozza az ingat-
lanhoz tartozó járdaszakaszt.
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HUSZÁR JUDIT

„Isten, áldd a tisztes ipart!” – ezzel a mottóval rendezte meg az 
idei iparosbált a Sopron és Vidéke Ipartestület. Története so-
rán ez volt a 109. zenés, táncos mulatság. Erről és a soproni ipa-
rosok helyzetéről is beszélgettünk Károlyi Gyula elnökkel. 

– Két év kényszerű szünet 
után rendezték meg újra az 
iparosbált. Meséljen, elnök 
úr, először is a múltról, az-
tán térjünk vissza a jelenbe! 

– A soproni ipartestület 
1892-ben alakult, azóta tar-
tunk rendszeresen bálokat. 
A két világháború éveiben, 
1956-ban, illetve 2021-ben és 
’22-ben a vírushelyzet miatt 
elmaradt a rendezvény. Jó-
magam 1978 óta veszek részt 
a bálok szervezésében, most 
azt tapasztaltam, hogy na-
gyon várták a találkozás lehe-
tőségét az emberek. Az is ha-
gyomány, hogy január utolsó 
szombatján tartjuk a mulatsá-
got, amelynek fontos jótékony 
céljai is vannak. Az adomá-
nyokat az iparos alapítvány-
nak gyűjtjük. 

– A szórakozás és a jó-
tékonyság mellett mi még 

a funkciója egy ilyen össze-
jövetelnek? 

– Természetesen a kö-
tetlen találkozási lehetőség 
megteremtése, jobban meg 
tudjuk ismerni egymást, a 
szakmai, munkakapcsolatok 
ilyenkor elmélyülnek. A ’70-
es évek előtt Sopronban kevés 
nagyobb vállalat működött, 
többségben voltak a kézmű-
vesek, szolgáltatók és az épí-
tőiparosok. A mi bálunk a leg-
jelentősebbek közé tartozott. 

– Átalakult tehát a gaz-
daság szerkezete, Sopron is 
sokat változott. Az ipartes-
tület viszont folyamatosan 
működik, mennyi tagja van 
most, és miért érdemes 
csatlakozni? 

– 1990 óta önkéntes az 
ipartestületi tagság, a Csenge-
ry utca 55-ben van a székhe-
lyünk, itt tudnak jelentkezni 

az érdeklődők. Jelenleg 150-
en vagyunk, és nagy öröm, 
hogy tavaly is csatlakozott 
hozzánk tíz (nagyrészt fiatal) 
iparos. A legtöbben az épü-
letgépészek, festők, villany-
szerelők vannak, de a többi 
szakma is képviselteti magát. 
A tagok egyrészt megkapják 
tőlünk az Ipartestületek Or-
szágos Szövetségén keresz-
tül a legfrissebb, őket érin-
tő információkat. Közösségi 
rendezvényeket szervezünk, 
szakmai képzéseket tartunk, 
díjakat osztunk ki. Örvende-
tesnek tartjuk, hogy nagyon 
jó a kapcsolatunk a Soproni 
Kereskedelmi és Iparkamará-
val, valamint az önkormány-
zattal. A városvezetés kikéri 
a véleményünket fontos szak-
mai kérdésekben. 

–  Nehé z  hón ap ok at 
élünk, mit tapasztal, elnök 

úr: hogy vannak jelenleg 
a soproni iparosok?

– Természetesen sen-
ki nincs könnyű helyzetben, 
ugyanakkor azt látom, hogy a 
döntő többség megértő, tisz-
tában van a takarékossági in-
tézkedések szükségességével. 
Míg 10 éve a munkáért „har-
coltak” egymással az iparo-
sok, addig most a munkaerő-
ért. Nagy a hiány, pedig már 
a bérek is jelentősen emel-
kedtek. Szerencsére az utób-
bi időszakban azt is tapasztal-
juk, hogy a szakemberek egy 
része hazajön Ausztriából. 
Ami viszont megnehezíti a 
dolgunkat, hogy nagyon gyor-
san változnak a nyersanyag-
árak, így sokkal bonyolul-
tabb korrekt árajánlatot adni. 
Azt javaslom, hogy mindenki 
igyekezzen megbízható, helyi 
szakembereket keresni, akik-
re lehet, hogy többet kell vár-
ni, de tisztességesen elvégzik 
a munkát. Pont az ő „felismer-
tetésükre” hoztuk létre a sop-
roni Garancia a minőségért! 
védjegyet. Már több mint 50 
ipartestületi tag elnyerte ezt 
a címet. 

2021-ben és 2022-ben a vírushelyzet miatt elmaradt az iparosbál. Idén sokan várták a rendezvényt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

JEGYZET

Vizsgálat
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Első hallásra nem különösebben izgalmas hír, 
hogy a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja (ta-
lán tehette volna előbb is), hogy milyen szerepet 
játszott (ha játszott) az élelmiszer-kiskereske-
delem az élelmiszerárak kiugróan magas emel-

kedésében. Az elmúlt 
időszakban ugyan-
is számos termék ára 
jelentősen nőtt, ta-
lán az indokoltnál is 
nagyobb mértékben. 
Kérdés, hogy tör-
tént-e valamilyen jog-
sértés, amely további 
eljárást feltételez va-
lamelyik szereplővel 
szemben. A gyakor-
latban a vizsgálat ki-
terjed a legnagyobb 

hazai élelmiszer-kereskedelmi láncok árazási 
és értékesítési gyakorlatára, de más jelzéseket 
is figyelembe vesznek.

Az élelmiszerek magas inflációja az egyik 
legérzékenyebb pont a vásárlók körében, hiszen 
naponta járunk boltba. Míg adott esetben egy 
háztartási gép vásárlását elodázhatjuk, addig 
zöldségre, húsra, kenyérre minden nap szük-
ségünk van. Ha így nézzük, máris más megvi-
lágításba kerül a versenyhivatal vizsgálata, 
hiszen az árak nyújtózkodása az egész társa-
dalmat sújtja. A drágulás okainak feltárása 
ezért mindannyiunk érdeke. A kormány nem 
véletlenül jelölte ki a hatósági ársapkás termé-
kek körét, így is védve a leginkább rászoruló-
kat. A vásárlók azonban sokszor azt tapasztal-
ják, hogy ezek a termékek gyakran hiányoznak 
a polcokról, és úgy érzik, hogy a kereskedők az 
ársapkás termékeken keletkező veszteségei-
ket más termékek áremelésével kompenzálják. 
Hogy így van-e? Nem tudom, de hát mindannyi-
unknak vannak sejtései. Remélem, a vizsgálat 
majd ezt is feltérképezi.

Mondják, az ársapkák torzítják a piacot, 
ezért komoly érvek hangzanak el kivezetésük 
mellett. Tény, akármilyen ársapkáról beszé-
lünk, az nem piaci lépés, sokkal inkább szoci-
ális döntés. Így volt ez a benzinársapkánál, és 
így van ez az élelmiszerek hatósági áránál is. 
És az is tény, hogy nem lehet őket a végtelensé-
gig fenntartani. Bizonyára eljön majd az a pont, 
amikor már nagyobb lesz a kár, mint a szociá-
lis haszon.

Elemzők szerint a következő hónapokban 
megáll az infláció növekedése, az év végére pe-
dig tíz százalék alá kerülhet a pénzromlás. Eh-
hez persze sok tényező szükséges, de reális le-
het az előrejelzés. Ettől függetlenül hasznos a 
Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata, hiszen 
ha eredményeként visszafogják magukat a ke-
reskedők, és nem növelik indokolatlanul az ára-
kat, netán csökkentik azokat, akkor jó hatással 
lesznek az inflációra.

Tíz éve  a munkáért „harcoltak”, most a munkaerőért

 A tisztes iparért

„Mondják, az ársapkák tor-
zítják a piacot, ezért ko-
moly érvek hangzanak el 
kivezetésük mellett. Tény, 
akármilyen ársapkáról 
beszélünk, az nem piaci 
lépés, sokkal inkább szo-
ciális döntés. Így volt ez a 
benzinársapkánál, és így 
van ez az élelmiszerek ha-
tósági áránál is.” 

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproniak be-
mutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, sőt 
szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismerteté-
sével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb 
környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők sze-
retetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő 
ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy ak-
tív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! 

Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg ne-
künk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának ró-
la örömmel a  Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@
sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!

SOPRONITEMA
HIVATALOS

ISMERETLEN EREDETŰ SZENNYEZÉST tapasztaltak a horgászok múlt csütörtökön Tómalmon. 
Az önkormányzat és a hatóságok szakemberei megvizsgálták a helyszínt, a vízből a Győr–Moson–
Sopron Vármegyei Kormányhivatal munkatársai mintát vettek, amelyet a győri laborban elemez-
nek. (Lapzártánkig ennek a vizsgálatnak még nem érkezett meg az eredménye.) FOTÓ: ETZL EDGÁR

KERESIK A TÓMALMI SZENNYEZŐDÉS OKÁT GYSEV: 
utasrekord
2022-ben rekordot döntött az 
utasok száma a GYSEV Zrt.-
nél. A vasúttársaság járata-
ival tavaly 4,5 százalékkal 
többen (6 millió 220 ezren) 
közlekedtek, mint a 2019-es, 
tehát a pandémia előtti utol-
só évben. A közösségi közle-
kedést súlyosan érintette a 
2020–21-es koronavírus-jár-
vány, ami miatt a vasúton is 
jelentősen (a korábbi szint 
hetven százalékára) csökkent 
az utasok száma. 

2022-ben egyre többen 
tértek vissza a közösségi köz-
lekedéshez, így a vasúti uta-
záshoz is. A GYSEV-nél bíznak 
abban, hogy a kedvező ten-
dencia idén is folytatódik. 

KERESSEN MINKET  
AZ INTERNETEN IS:
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„Takarodjatok!” – mint-
ha ezt kiáltaná a felbő-
szült aranysakál a körü-
lötte szálló varjaknak. 
A ragadozót a közel-
múltban kapta lencse-
végre Szerbiában Krá-
nitz Roland. 

Az aranysakál (Canis aureus) 
az emlősök osztályának raga-
dozók rendjébe, ezen belül a 
kutyafélék családjába tartozó 
faj. Nádi farkas, réti farkas, to-
portyán és csikasz nevekkel 
is illetik. 

Európa délkeleti részén és 
Ázsia mediterrán jellegű vi-
dékein él, egészen Indokíná-
ig. Korábban úgy vélték, hogy 
Afrikában is előfordul, de a 
DNS-vizsgálatok alapján ezt 
később cáfolták a kutatók. 

A 19. századig egyébként 
hazánkban is gyakori volt, 
de élőhelyei visszaszorultak, 
1942-t tartják a kipusztulás 
dátumának.

Az 1970-es évek végén, a 
’80-as évek elején Bulgáriá-
ban az állomány hirtelen nö-
vekedni kezdett. Ez elsősor-
ban az állattenyésztésben 
okozott gondot. Ebben az idő-
szakban Magyarországon és 
Kelet-Németországban is ész-
leltek fiatal kan egyedeket, de 

akkor még csak párat. A ’90-
es évek elején telepedett meg 
újra a Dráva-síkon, Somogy és 
Baranya megyében. Azóta is 
folyamatosan terjed, ma már 
nincs olyan nagyobb térsége 
az országnak, ahol ne lenne 
bizonyíthatóan jelen.

Az aranysakál kiváló alkal-
mazkodó, jól idomult a szá-
raz élőhelyekhez. Nem vá-
logatós az étkezésben sem, 
Szerbiában a szeméttelepe-
ken fogyaszt el mindent, ami 
emészthető számára. Az Or-
mánságban pocokra vadászik, 

hazánkban a vadászatokon 
kint hagyott, részben zsige-
rek, részben pedig a sebzett 
nagyvad vált nagy mennyi-
ségben a táplálékává, de a gyü-
mölcsöt, kukoricát is megeszi.

A felvételünkön látha-
tó aranysakált Szerbiában 

fényképezte Kránitz Roland. 
A fotóst korábban lapunkban 
már bemutattuk (legutóbb: 
A természet bűvöletében, Sop-
roni Téma, 2022. december 
21.), új sorozatunkban rend-
szeresen közöljük legfrissebb 
felvételeit. 

Az aranysakál az elmúlt évtizedekben folyamatosan terjed, ma már hazánkban is egyre több él. FOTÓ: KRÁNITZ ROLAND

Az év emlőse
A több mint 120 éve vé-
dett vakondot választot-
ta 2023-ban Az év emlősé-
nek a Vadonleső Program, 
amelyet az Agrárminisz-
térium és a Herman Ot-
tó Intézet Nonprofit Kft. 
működtet a Magyar Ter-
mészettudományi Múze-
um közreműködésével.

A közönséges vakond 
élete jelentős részét föld 
alatt tölti és mozgó férgek-
kel, csigákkal, rovarokkal 
és azok lárváival táplálko-
zik. Apró szemei, bőrre-
dővel lezárható, fülkagyló 
nélküli fülnyílásai, hosszú, 
ormányszerű orra és feltű-
nő mellső ásólábai mind 
a speciális életmódhoz 
való alkalmazkodás jegye-
it mutatják. A tömött, ko-
romfekete bundájú, hen-
geres testű kisemlős rövid, 
három centiméteres far-
kával együtt is alig hosz-
szabb, mint egy szokvá-
nyos golyóstoll.

A mozgékony állatká-
val ritkábban lehet talál-
kozni, mint jelenlétének 
közvetett bizonyítékaival, 
a vakondtúrásokkal, ame-
lyek az akár 100 méternél 
is hosszabb, elágazó járat-
rendszeréből összegyűj-
tött talaj szakaszonként 
felszínre hozott kupacai.

A ma már teljes vé-
dettséget élvező rovar-
evő pénzben kifejezett 
természetvédelmi értéke 
25 ezer forint.

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Mielőtt a gasztronó-
mia mellett kötelez-
te el magát, Winkler 
Zsuzsanna más terü-
leten már kamatoztat-
ta a kreativitását. Most 
cukrászként alkot: töb-
bek között az általa 
kedvelt soproni védje-
gyesek termékeit önti 
desszertformába.

Winkler Zsuzsanna koráb-
ban bútortervezőként dol-
gozott. A hitel szorítása és a 
négy gyermeke iránt érzett fe-
lelősség kényszerítette arra, 
hogy végül Ausztriában vál-
laljon munkát. 

– Egy Michelin-csillagos 
séf mellé kerültem mosoga-
tónak, és beleszerettem a 
gasztronómiába – mesélte. 
– Rögtön beiratkoztam egy 
cukrásziskolába, és a főnök 
beállított maga mellé. Éve-
kig heti 70 órát dolgoztam, de 
imádtam! Azt szoktam mon-
dani, hogy a kreativitásomat a 
papírról a tányérra vittem át.

Zsuzsa számára fontos az 
önállóság, a szabad alkotás le-
hetősége. Először megálmodja 
a kompozíciót, majd a színek-
hez választ ízeket.

– Négy évvel ezelőtt letet-
tem a mestervizsgát – folytat-
ta. – Egy kávézó és cukrászat-
ban dolgozom, ahol főként 
formatortákat és esküvői 

tortákat készítek. A szívem 
csücske azonban a tányér-
desszert. A nyitott porták 
napján merült fel bennem a 
gondolat, hogy az általam ked-
velt soproni védjegyesek ízeit 
desszertekbe építsem.

Zsuzsa először a Szentkői 
müncheni világos sört kombi-
nálta malátasziruppal, és ön-
tötte kavicsformába. Azután 
a Veritée rózsaszörpjéből ró-
zsadesszertet, a zsályaszörp-
ből pedig dióval és áfonyával 
megspékelt sajtos különleges-
séget készített. 

– A Vincellér-ház késői ze-
nitjéből bodzás édességet 
kreáltam, utalva arra, hogy 
Fertőbozt mindig is ezzel a 
növénnyel hozták összefüg-
gésbe – részletezte. – Terve-
zem, hogy a közeljövőben a 
termékeimet a nagyközönség 
számára is elérhetővé teszem.

Zsuzsa kifogyhatatlan az 
ötletekből: legújabb desszert-
jét liofilizált (fagyasztással 
szárított) gyümölcsökből 
komponálja meg, és hamaro-
san a barátok tányérjára kerül 
homoktövises zserbója is.

Desszertbe álmodva

– A szívem csücske a tányérdesszert – mondta lapunknak 
Winkler Zsuzsanna cukrász. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kránitz Roland  tavaly elnyerte Az év fotográfusa címet is

Lencsevégen az aranysakál
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PLUZSIK TAMÁS

A Himnusz megírá-
sának 200. évfor-
dulója alkalmából 
15 ezer forint névér-
tékű ezüst és 3 ezer 
forint névértékű szí-
nesfém emlékérmét 
bocsátott ki a Ma-
gyar Nemzeti Bank 
(MNB). Tervezője a 
Hűségkút és számos 
más soproni köztéri 
alkotás megálmodója 
és kivitelezője, Soltra 
E. Tamás szobrász- és 
éremművész volt.

– Hogyan, milyen érzé-
sekkel láttál neki ennek 
a maga nemében különle-
ges feladatnak?

– Nyilván volt rajtam egy 
hatalmas súly, hisz maga a 
Himnusz a magyar kultúrába, 
de az én életembe is beépült. 
Megannyi élethelyzetben hal-
lottam és énekeltem Kölcsey 
sorait, melyek egyfajta közép-
pontot is jeleznek számomra. 
Természetesen nagy kihívás, 
roppant nagy súlyú feladat 
volt számomra az éremterv 
elkészítése, de ha adódtak is 
nehézségek, azokon átsegí-
tett a hosszú évek tapasztala-
ta, hisz ez volt a tizenharma-
dik megvalósult érmém.

– Milyen követelménye-
ket ír elő az MNB a tervező-
nek, tekintettel arra, hogy 
az érme egyúttal hivatalos 
fizetőeszköz is?

– A követelmény nagyon 
magas, de lényegében egy 
mondatban összefoglalható: 
a pénzmintának meg kell fe-
lelnie a pénzverés szabályai-
nak. Veréstechnikailag szá-
zadmilliméterekről van szó, 
az érmének ugyanis van egy 
vízszintes kiterjedése, amit 
látunk magán az elő-, illetve 

a hátlapon, és van egy függő-
leges kiterjedése. Ezeket kell 
úgy szinkronba hozni, hogy 
amikor a lapka megkapja azt 
a bizonyos háromszáz ton-
nás ütést, azt követően min-
den részlet pontosan a he-
lyén legyen.

– Egy tiszta, áttekint-
hető előlap és egy meglehe-
tősen összetett hátoldal. 
Milyen koncepció vezérelt 
a tervezésénél?

– Törekednem kellett arra, 
hogy ne Kölcsey legyen a „fő-
szereplő”, hanem a Himnusz, 
hisz annak van a bicentená-
riuma. Az előlap zárt han-
gulatot áraszt, ezzel arra az 

elvonultságra utalok, amely-
ben a Himnusz született 
Szatmárcsekén, hisz Kölcsey 
évekig ki sem mozdult a ti-
szaháti kis faluból. A port-
ré alatti két sorban az erede-
ti kézirat írásmódja szerinti 
„Hymnus” felirat, valamint a 
mű keletkezésének évét jelölő 
évszám látható. A hátoldal ez-
zel szemben teljesen nyitott, 
a Szentháromságot szimboli-
záló központi háromszögből 
három irányba sugarak ve-
tülnek, a Himnusz szövegére 
és körpanorámaszerűen Ma-
gyarország ikonikus tájegy-
ségeire, így Kölcsey szatmár-
csekei sírhelyére, Tihanyra, a 

Balatonra, Szigligetre, Eszter-
gomra, a Dunakanyarra, Eger-
re és Tokajra utalva.

– Régen láttunk Sopron-
ban, művész úr, hogy vagy, 
hol élsz, mivel foglalkozol?

– Jól érzem magam, egyen-
súlyban vagyok. Egyedül élek, 
de nem magányosan. Buda-
pesten, a Nemzeti Múzeum-
mal szemben van a lakásom, 
így nap mint nap rálátok arra 
az épületre, ahol számos ér-
mémet őrzik. A győri Széche-
nyi István Egyetem Művésze-
ti Karán oktatok, és érmekkel 
készülök a Nemzetközi Érem-
művészeti Szövetség firenzei 
kiállítására. 

Soltra E. Tamás:  A nemzeti imádság beépült az életembe

A Himnusz tisztelete

– Az előlap zárt hangulatot áraszt, ezzel arra az elvonultságra utalok, amelyben a Himnusz szü-
letett Szatmárcsekén. A hátoldal ezzel szemben teljesen nyitott – mondta az emlékérméről 
Soltra E. Tamás. FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS ARCHÍV ÉS MNB

1983
Új gép, új fonal
A Richards Finomposztógyár 
soproni gyára a kötőfonal vá-
lasztékbővítése céljából a kö-
zelmúltban olasz gyártmányú, 
díszítő fonalak gyártására al-
kalmas gépet vásárolt. Az új 
kötőfonal több színben és min-
tában készül. A soproni gyár 
évente 50 tonna fonalat gyárt 
és értékesít. (Textilmunkás)

1943
Harctéri hőstett
Az önfeláldozó bajtársi érzés-
nek szép tanújelét adta a Don 
menti harcokban Nagy Béla 
szakaszvezető, egyik gyalogez-
redünk szakaszparancsnok-he-
lyettese. A közelmúltban Uriv 
fölött egyik bombázó repülő-
gépünk harc közben súlyos sé-
rülést szenvedett. A gép ment-
hetetlen volt, és személyzete 

ejtőernyővel kiugrott belőle. 
Egyik repülőnket ejtőernyőjével 
messze az ellenség fölé sodor-
ta a szél, és nyilvánvaló volt, 
hogy az ellenség fogságába 
esik. Nagy Béla tartalékos sza-
kaszvezető két önként jelentke-
ző honvéddel vállalkozott arra, 
hogy megmenti válságos hely-
zetbe jutott bajtársát. Harmad-
magával bátran előretört, jól 
célzott tüzével megtorpantot-
ta a repülőnk elfogására igyek-
vő bolsevistákat, és mindaddig 
visszatartotta őket, amíg a piló-
ta kiszabadította magát ejtőer-
nyője kötélzetéből, így sikerült 
is a magyar repülőt megmente-
niük. (Új Sopronvármegye)

Doktorrá avatás
Nikolics Károly okleveles 
gyógyszerészt, egyetemi ta-
nársegédet január 30-án a bu-
dapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetemen kémia 
főtárggyal „Summa cum lau-
de” doktorrá avatták. Nikolics 
Károly fia Nikolics Milivojnak, 

az ismert és népszerű soproni 
gyógyszerésznek és városatyá-
nak. (Új Sopronvármegye)

1903
A Széchenyi-lakoma
A Nemzeti Kaszinó vasárnap 
este hat órakor tartotta szoká-
sos Széchenyi lakomáját, mely 
alkalommal a serleget (most 
negyvenedszer) gróf Majláth 
József ürítette ki Széchenyi em-
lékére. Majláth gróf tartalmas 
beszédét így fejezte be: „El-
lentétek nem volnának, ha ke-
reskedőink, iparosaink és me-
zőgazdáink Széchenyi István 
szellemével behatóbban fog-
lalkoznának, bölcs tanai, ma-
gasztos példája után indulná-
nak. Bevégzem beszédemet, 
de elnézést kérek, hogy az ő 
szavaival végzem felszólaláso-
mat: „Emelkedjünk, tisztelt föl-
diek, a mindennapiság és önzés 
szűk köréből elvégre a hazafi-
ság terére s mutassuk meg a 

nagyvilágnak, hogy pártérde-
ket, külön színűséget s ellen-
szenvet háttérbe szorítva, va-
lamint a veszély óráiban, úgy 
honunk felvirágzási műtételé-
ben is, egyesült magyar nem-
zet tudunk lenni”. Ez lesz leg-
szebb elismerése a legnagyobb 
magyar mindenkor áldott emlé-
kének. A nagy szellemére, a ha-
za üdvére emelem a serleget.”. 
(Sopron)

Értesítés!
Van szerencsém a nagyérde-
mű közönség szíves tudomá-
sára hozni, hogy néhai férjem, 
Németh Márton úr elhunyta 
folytán a Magyar utcza 14. sz. 
alatt levő kovácsüzletet fiam-
mal együtt tovább vezetni fo-
gom, s kérem a megboldogult 
iránt tanúsított szíves bizalmat 
mi reánk és teljes mértékben 
átruházni. Kitűnő tisztelettel: 
özv. Németh Mártonné és fia. 
(hirdetés a Sopron c. lapban)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

290 ÉVVEL EZELŐTT,  1733. február 6-án hunyt el Sopronban 
Dobner Nándor, Sopron polgármestere. Sopronban született 
1659. január 5-én.

185 ÉVVEL EZELŐTT,  1838. február 6-án született Kősze-
gen Fászl István bencés tanár, ornitológus. Sopronban hunyt 
el 1900. január 26-án.

140 ÉVVEL EZELŐTT,  1883. február 5-én hunyt el Bécsben 
Festetics Tasziló lovassági tábornok, az Aranygyapjas Rend tu-
lajdonosa, a soproni lovashadosztály parancsnoka (1865–1866). 
Részt vett a königgrätzi ütközetben, ahol súlyosan megsebe-
sült. Bécsben született 1813. június 21-én.

115 ÉVVEL EZELŐTT,  1908. január 29-én született Sopron-
ban Piri Kálmán festő. Budapesten hunyt el 1983. február 14-én.

85 ÉVVEL EZELŐTT,  1938. január 30-án hunyt el Sopronban 
Payr Sándor evangélikus lelkész, egyetemi tanár, a debreceni 
tudományegyetem díszdoktora, egyháztörténész. Pápán szüle-
tett 1861. február 25-én.

85 ÉVVEL EZELŐTT,  1938. február 5-én jelent meg a Nyuga-
ti Őrszem című líceumi diáklap első száma.

60 ÉVVEL EZELŐTT,  1963. január 30-án hunyt el Sopronban 
Molnár János rendőrtiszt, a polgári légoltalom megszervező-
je. Brassóban született 1897. augusztus 11-én.

55 ÉVVEL EZELŐTT,  1968. február 5-én hunyt el Sopronban 
id. Lobenwein Harald fényképész. Klagenfurtban született 1875. 
augusztus 18-án.

30 ÉVVEL EZELŐTT,  1993. január 31-én hunyt el Buenos Ai-
resben Papp Dezső (Desiderius Papp) újságíró, tudománytörté-
nész. Pollák Miksa (1868–1944) soproni neológ rabbi idősebb 
fia, Pap Károly (1897–1945) író testvére volt. Sopronban szüle-
tett 1895. május 21-én.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

RÖVIDEN
A négy évtizedes munka elismerése 
KÓTA-díjjal ismerte el Schárfy Zoltánné Halmos Erika, a Hor-
váth József Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára négy év-
tizedes szakmai munkásságát a Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége. 

A nem hivatásos kórus-, zenekari és népzenei élet kiemel-
kedő képviselőinek a magyar kultúra napja alkalmából nyújtot-
ták át a kitüntetést, melyet a díj 2004-es megalapítása óta a 
szövetség szakmai bizottságainak javaslatai alapján ítél oda a 
szervezet.

Idén 14 kategóriában 29 díjazottat ünnepeltek, köztük 
Schárfy Zoltánné Halmos Erikát (felvételünkön). A zongora-
tanárnő legutóbb akkor szerepelt a Soproni Témában, amikor 
a zene világnapján átvette a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet: 
„Soha nem dolgoztam”, Soproni Téma, 2022. október 19. 

Folytatódik a Széchenyi Casino
Felvilágosító töredékek a világról széchenyista szemmel – ez-
zel az alcímmel folytatódik a Soproni Széchenyi István Gimná-
zium előadássorozata, a Széchenyi Casino. A 2022/23-as tan-
év első programján dr. Tóth Csaba lézerfizikust hallhatták az 
érdeklődők, március 29-én 17 órától Kováts Adél Kossuth-díjas 
színművész, április 12-én Stöckert Gábor újságíró, április 26-án 
pedig professor emeritus Rybach László tart előadást az isko-
la dísztermében. A programok nyilvánosak. 

Pótolják az elmaradt előadásokat 
A tervek szerint február 6-án, 7-én, 8-án és 9-én 17 órakor pó-
tolják a Két úr szolgája című komédia múlt héten elmaradt elő-
adásait. A darabot az egyik művész betegsége miatt nem tud-
ták január végén bemutatni. 
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Múlt hétvégén sem maradt nagyszabású sport-
rendezvény nélkül a soproni Lőver uszoda: a lé-
tesítmény adott otthont a regionális diákolimpia 
küzdelmeinek. Mintegy háromszáz fiatal úszó 
mutatta meg tudását a versenyen.

A diákolimpián 10 éves kor 
alatt bárki indulhat, e felett vi-
szont csak azok szállhatnak 
medencébe, akik nem igazolt 
sportolók. 

– A diákolimpia a valódi 
szabadidős sporttevékenysé-
get folytató fiatalok versenye 

– tudatta Kókai Zsolt, a Széchy 
Tamás Sportiskola Sopron 
Úszó Szakosztályának vezető-
je. – Győr–Moson–Sopron, Vas 
és Zala vármegyéből érkeztek 
sportolók, ők nem egyesüle-
tek, hanem iskolák nevében 
indultak. A testnevelő tanárok 

nevezhettek a diákolimpiára, 
amelyen egyéni és váltóverse-
nyeket is rendeztünk.

Az alsós korosztályok öt-
venméteres távon verse-
nyeztek valamennyi úszás-
nemben. A felsősöknek és 
a középiskolásoknak épp 
a dupláját kellett teljesíte-
niük a diákolimpián: nekik 
százméteres távon hirdettek 
futamokat.

– A diákolimpiát a Magyar 
Diáksport Szövetség szervezi 
– tette hozzá a szakosztályve-
zető. – Sopronban elég sok si-
keres versenyt rendeztünk 

meg az elmúlt egy évben, így 
nem csodálkoztunk azon, 
hogy a regionális diákolim-
pia küzdelmei helyszínéül is 
a Lőver uszodát választották. 
A mi egyesületünk ezúttal a 
lebonyolításban vállalt fősze-
repet. Örülünk annak, hogy 
a régióból sok fiatal úszó jött 
el Sopronba, és megmutat-
hatta, hogy hol tart jelenleg 
az úszásban. Ezek a megmé-
rettetések kiválóan alkalma-
sak arra, hogy az egészséges 
versenyszellem érzését és a 
mozgás örömét is átéljék a 
fiatalok.

A szombati versenyre Győr–Moson–Sopron, Vas és Zala vármegyéből érkeztek fiatalok. Az egyes versenyszámok első három 
helyezettje továbbjutott a budapesti országos döntőbe, amelyet márciusban rendeznek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KOSÁRLABDA
Sopron Basket – Spar Girona
Euroliga mérkőzés, Sopron, január 25. 

62–60  
(14–17, 11–16, 19–19, 18–8)

Sopron:  
Fegyverneky 8,  

Böröndy 5/3, Kunek 7/3, 
Brooks 18/3, Magbegor 9 

Csere: Turner 5, Stankovic 4, 
Czukor 4, Varga A. 2

Girona:  
Flores 3/3, Sykes 21, 

Drammeh, Araujo 7/3, Tolo 10 
Csere: Murphy 8/6, Parra 6/6, 

Labuckiene 3,  
Etxarri 2

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid 

Vezetőedző:  
Bernat Canut

Sopron Basket – Ludovika Csata
Bajnoki mérkőzés, Sopron, január 28. 

75–43  
(12–12, 29–11, 19–8, 15–12)

Sopron:  
Turner 2, Czukor 8/3,  

Sitku 4, Brooks 10,  
Magbegor 17  

Csere: Kunek 13/9,  
Stankovic 8, Varga A. 7/3, 

Böröndy 6, Turner 2 

Ludovika Csata:  
Horváth B. 3/3, Czank 3/3, 
Gábor L. 1, Fuehring 20/3, 

Barnai 2  
Csere: Szabó F. 9/3,  

Toman D. 4, Boros B. 1, 
Jahni, Kastl

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Tursics Krisztián

MVM-OSE Lions – Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, Oroszlány, január 28. 

82–77 
(20–23, 22–15, 22–18, 18–21)

Oroszlány:  
Illés M. Cs. 2, Szabadfi 5/3, 

Barnjak 20/12, Calloway 20/12, 
Krestinin 9

Csere: Henry 12, Mucza 6/3, 
Ruják 6/3, Carev 2

Sopron:  
Joseph 10/3, Jones 25/6, 

Valerio Bodon 15/9,  
Barnett 11, Molnár M. 4

Csere: Durham 10, Sitku 2, 
Takács N., Shine

Vezetőedző:  
Simon Petrov

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

A versenyszellem  érzését és a mozgás örömét is átélik

Diákolimpia az uszodában

Jótékony teremkerékpározás 
A januárban szolgálatteljesítés közben hősi halált 
halt rendőr, Baumann Péter családját szeretné támo-
gatni jótékonysági teremkerékpározással a Soproni 
Tigrisek Sportegyesület. 

A rendezvényt február 5-én, va-
sárnap tartják a soproni Belvá-
rosi Sportcsarnokban. A tízfős 
csapatok váltóban tekerhet-
nek majd, nem kevesebb mint 8 
órán keresztül.

A teremkerékpáros-ver-
senyen kétféle jeggyel lehet 
részt venni: a támogatói 3.000, 
a kiemelt támogatói jegy pedig 
5.000 forintba kerül. A szerve-
zők kérik, hogy mindenki anyagi 

lehetőségeihez mérten járuljon 
hozzá a nevezési díjhoz. 

– Ez a súlyos tragédia meg-
döbbentette a magyar társadal-
mat. Úgy gondoljuk, hogy ren-
geteg sportszerető ember van 
Sopron térségében, aki szíve-
sen megmozdulna, és valami-
lyen formában támogatásáról 
biztosítaná a családot – mond-
ta Nagy Tamás, a Soproni Tigri-
sek SE elnöke. – Innen jött a jó-

tékonysági teremkerékpározás 
ötlete, bízom benne, hogy so-
kan jönnek majd el, és komoly 
összeggel tudunk segíteni 
a gyászoló családnak.

A február 5-i rendezvényen 
emlékpólók vásárlására is lehe-
tőség lesz, az ebből befolyt ösz-
szeg is Baumann Péter családjá-
hoz kerül.

A 29 éves Baumann Pétert 
2023. január 12-én egy ámok-
futó ölte meg rendőri intéz-
kedés közben Újbudán. A hősi 
halált halt rendőr temetése ja-
nuár 26-án volt a mátészalkai 
köztemetőben.

Dánia nyerte az olimpiai 
kvalifikációs férfi kézilab-
da-világbajnokságot, miután 
34–29-re legyőzte az olim-
piai címvédő Franciaorszá-
got vasárnap a stockholmi 
döntőben. 

A magyar válogatott a nyol-
cadik helyen végzett, mivel va-
sárnap kétszeri hosszabbítás 
után 36–35-re kikapott Egyip-
tomtól a helyosztón (felvéte-
lünkön). A mieink – akiknek 
a legjobb hét közé jutás volt 
a céljuk – a csoportkört és a 
középdöntőt is két győzelem-
mel és egy vereséggel zárták, 
ezzel a negyeddöntőbe jutot-
tak, és biztosították részvéte-
lüket a jövő márciusi olimpiai 
selejtezőtornán. A szerdai ne-
gyeddöntőben tizenhét góllal 

kikaptak a címvédő Dániá-
tól, pénteken pedig Norvégiá-
val szemben veszítettek nyolc 
találattal.

A válogatott legeredménye-
sebb játékosa Bodó Richárd 
volt, aki a világbajnokság gól-
lövőlistáján hatodikként zárt.

Nyolcadik lett a válogatott
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PAPP GYŐZŐ 

Huszti Szabolcs bír-
ta idegekkel – ezzel a 
címlappal jelent meg 
a Nemzeti Sport 2004. 
április 26-i száma. Rá-
adásul a Matáv Sop-
ron színeit képviselő 
újonc válogatott fut-
ballistának ez volt 
élete első gólja címe-
res mezben… 

A címlap további része volt 
egy öthasábos, hatalmas fo-
tó az örömittas gólszerzőről, 
amint éppen felhúzza a tri-
kóját a sikeresen végrehajtott 
büntető után. A találkozó so-
rán már-már úgy tűnt, hogy 
nem lesz ilyen alkalom, hi-
szen a vendég japánok 2–0-s 
hátrányból egyenlítettek.

A zalaegerszegi stadi-
on 8000-es közönsége végül 
mégis győzelmet ünnepel-
hetett: „92. perc: Hercegfalvi 
emelt Torghelle elé a bal oldal-
ról. Az MTK támadóját Csano 
meglökte a 16-oson belül, így 
tizenegyest rúghatott a ma-
gyar csapat. A büntetőt Husz-
ti végezte el, és ballal a bal al-
só sarokba lőtte a labdát. 3–2.”.

A szakma méltán válasz-
totta őt a mérkőzés legjobb-
jának: „Pintér Attila, az FTC 
vezetőedzője bánhatja, hogy 
ideiglenesen lemondott a fe-
rencvárosi nevelésű Huszti 
Szabolcsról. A fél éve még alig 
ismert balszélső a tavasszal 

remek teljesítményt nyújt a 
Sopronban, és bemutatkozó 
meccsén a válogatottban is 
kiválóan futballozott. Amel-
lett, hogy lezárta a bal oldalt, 
rengeteget futott, és adott egy 
pazar gólpasszt. S hogy Matt-
häus kapitány is elégedett volt 
vele, azt bizonyítja, a pályán 
lévők közül az egyik legfiata-
labb labdarúgójának enged-
te a tizenegyes elvégzését, és 
Huszti nem is hibázott” – írta 
a Nemzeti Sport.

„Mint egy álom, olyan volt 
számomra ez a japánok elleni 
összecsapás – mondta Huszti 
Szabolcs a lefújást követően. 
– Boldoggá tesz, hogy góllal 

és gólpasszal járultam hoz-
zá a győzelemhez, de kérem, 
írják le, ezt a győzelmet nem 
Huszti Szabolcs, hanem a ma-
gyar válogatott érte el.  Lothar 
Matthäus már az öltöző-
ben megdicsért, sőt, a társak 
is gratuláltak. Ami a tizen-
egyesrúgást illeti: a kapitány 
beszólt a pályára, hogy én 
rúgjam, és mivel előre eldön-
töttem, hogy a bal alsó sarkot 
célzom meg, még az sem za-
vart, hogy a japánok játéko-
sa, Santos Alessandro odajött 
hozzám, és elkezdett muto-
gatni, hogy hova lőjem a lab-
dát. Azt nem árulom el, hogy 
jót súgott vagy sem…” 

Soproni gól a japán hálóban

– Mint egy álom, olyan volt számomra ez a japánok elleni ösz-
szecsapás – mondta Huszti Szabolcs.

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

Kosárlabda
Február 1., szerda 15 
óra, Novomatic-aréna 
Sportdarázs–SMAFC 
– Csata DSE
Február 4., szombat 17 
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC 
– Zalakerámia ZTE KK
Február 5., vasárnap 
17 óra, Krasznai Ferenc 
Egyetemi Sportcsarnok
SMAFC 1860 Soproni 
Egyetem – Tiszaújvárosi 
Termálfürdő Phoenix KK

Sakk 
Február 4–5.  
7.30-tól, Roth-iskola 
kollégiuma 
Sakk diákolimpia 
megyei döntő

Teremfoci
Február 4., szombat 
13.15, Gárdonyi Géza 
Általános Iskola
Sopron városi téli 
teremlabdarúgó-torna

Kézilabda 
Február 5., vasárnap 
10 óra, Ágfalva, 
Váci Mihály 
Általános Iskola
I. Ágfalva Kupa

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

A megszokotthoz képest sokat válto-
zott szezon közben a Sopron Basket 
játékoskerete. Laczka Miklós másod-
edzőt kérdeztük arról, hogy milyen 

nehézséget okoz a játékosmozgás, mennyire elé-
gedett a csapat eddigi teljesítményével.
Brittney Sykes-szal szerző-
dést bontott a Sopron Bas-
ket, Courtney Vandersloot 
meg sem érkezett városunk-
ba, visszatért a csapathoz 
Yvonne Turner, múlt héten 
pedig egy új klasszis hátvéd, 
Olivia Epoupa igazolását is 
bejelentették. 

– A szezon kezdete 
óta elég nagy volt a játékos-
mozgás. Milyen nehézséget 
okoz ez a szakmai stábnak?

– Az új játékosok beépí-
tése, egy esetleges szerző-
désbontás kezelése sohasem 
könnyű. Már csak azért sem, 
mert a játékoskeret sokszor 
tőlünk független, külső té-
nyezők miatt változik. Ebben 
a szezonban valóban több-
ször kerültünk váratlan hely-
zetbe, de igyekszünk ezeket 
rugalmasan kezelni. Sokáig 
éreztük úgy, hogy nem olyan 
a keret, ahogy azt elterveztük. 
Igyekeztünk mindig a rendel-
kezésre álló játékosokból ki-
hozni a maximumot.

– Úgy néz ki, hogy sike-
resen: a csapat vezeti az 

Euroliga-csoportot és a ha-
zai bajnokságot is.

– A helyzethez képest azt 
kell mondjam, valóban nagy 
siker, hogy így állunk a tabel-
lákon. Rögtön hozzáteszem: 
ez csak egy pillanatnyi álla-
pot, az érmeket nem ilyenkor 
osztják. Sokat kell még azért 
dolgozni, hogy ezeknek a rész-
sikereknek a végelszámolás-
nál is kézzelfogható eredmé-
nyük legyen.

– A sikerekhez már 
a csapat új hátvédje, a klasz-
szis játékos hírében álló 
Olivia Epoupa is hozzájá-
rulhat. Mit vártok az új csa-
pattagtól?

– Próbáltunk olyan játé-
kost igazolni, aki tulajdon-
ságai alapján jól beleillik a 
csapatnál kialakított koncep-
cióba. Izgatottan várjuk mi 
is, hogy mennyire lesz sike-
res a beilleszkedése, milyen 
gyorsan tudja felvenni a rit-
musunkat – és persze azt is, 
hogy mennyit tud majd hoz-
zátenni a csapat játékához. 
Bizakodóak vagyunk, remél-

jük, komoly erősítést jelent 
majd a játéka.

– Telnek a hetek a sze-
zonból, most már ismeri-
tek az ellenfeleket a hazai 
és nemzetközi mezőnyben 
is. Mire lehet képes az idei 
Sopron Basket?

– Valóban kaptunk már 
egy képet arról, hogy milyen 

játékerőt képviselnek az el-
lenfeleink, ugyanakkor nem 
szeretnék jóslatokba bocsát-
kozni. Többet tudunk majd, 
ha látjuk Olivia Epoupát éles-
ben is játszani, de ez sem 
változtat az eredeti hozzá-
állásunkon: már korábban 
jellemző volt ránk, hogy nem 
tekintünk túlságosan előre, 

kizárólag az előttünk álló fel-
adatra, mérkőzésre koncent-
rálunk. Továbbra is igyek-
szünk a napi munkát a lehető 
legmagasabb szinten elvégez-
ni, és bízunk abban, hogy ez a 
filozófia az idei szezonban is 
sikeres lesz – eddig minden-
esetre működőképes volt a 
rendszerünk.

Laczka Miklós:  Alkalmazkodnunk kell a váratlan helyzetekhez is

A mindennapi munka ereje

Fegyverneky Zsófia (k) és Ezyioda Uzezi Magbegor (j), a Sopron, valamint Binta Mommy  Daisy 
Drammeh (b2) és Giedre Labuckiene (j2 hátul), a Girona játékosa a múlt heti összecsapáson. 
A Sopron fantasztikus negyedik negyeddel nyerte meg a találkozót. FOTÓ: MTI – KRIZSÁN CSABA 
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„A tettek és a 
másokra való 
odafigyelés ha-
tározzák meg va-
lódi énünket.”
Zsuffa Tünde  
(1975–) író

MOTTÓ

Zsuffa Tünde:  
Az Ég tartja  
a Földet
Erzsébetet, II. András ki-
rály gyermekét a hatal-
mi érdekek elszakították 
a családjától. Messze ha-
zájától jelölték ki a jegye-
sét, a türingiai őrgróf fiát, 
miközben anyját idegen 
származása miatt gyilkol-
ták meg. Árpád-házi Szent 
Erzsébet szívét azonban a 
tragédiák nem kérgesítet-
ték meg. Sőt! Csordultig 
telt életörömmel és sze-
retettel.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ 
RÉKA

Viszony-
lag későn 
kezdett el 

fuvolázni, mégis sikert 
sikerre halmoz Varga 
Borbála, aki legutóbb 
egy nemzetközi ver-
senyen ért el első he-
lyezést. A különleges 
tehetség zenei pá-
lyára készül.

Varga Borbála kisgimnazis-
ta, 8. osztályos a Szent Orso-
lya római katolikus iskolában, 
fuvolából viszont negyedikes. 
Korábban hegedülni tanult az 
édesanyjától, ám amikor a ze-
neiskola nyílt napján a legkü-
lönfélébb hangszereket pró-
bálhatta ki, a fuvolát rögtön 
úgy szólaltatta meg, mintha 
mindig is ezt csinálta volna. 

– Bori kiemelkedően te-
hetséges, ami már nagyon ko-
rán megmutatkozott – mesél-
te a fuvolatanára, Jacsó Erika. 
– Aránylag későn kezdett el 
fuvolázni a Horváth József 
Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban Bálintné Horváth Eriká-
nál, akinek nagyon hálásak 
vagyunk a meghatározó ala-
pokért. Rendkívül gyorsan 
fejlődött, a megnyilvánulásai 

is nagyon érettek, ezért is 
mertem elindítani – már a 
Hunyadi-iskola művészeti in-
tézetének tanulójaként – egy 
nemzetközi versenyen.

A 13 éves lány a Danubia 
Talents nemzetközi zenei 
versenyen lett korcsoport-
ja legjobbja. Két különböző 

karakterű művet adott elő: 
egy romantikusat és egy ma-
gyar szerzőtől származó da-
rabot. Mindkettőnek osztat-
lan sikere volt. 

Mivel a kedves és szorgal-
mas lány fuvolistaként kép-
zeli el a jövőjét, két konzer-
vatóriumba is jelentkezik: a 

Bartók Béla Konzervatórium-
ba és a Weiner Leó Katolikus 
Szakgimnáziumba. 

Arra a kérdésre, hogy a 
szabadidejében a zenén kívül 
mivel foglalkozik, röviden fe-
lelt: – Rengeteget olvasok, fő-
leg sci-fi regényeket. A ked-
venceim a Harry Potter, a Jók 

és Rosszak Iskolája, de Leiner 
Laura könyveit is szeretem.

Vasárnaponként Bori játé-
kát akár meg is hallgathatjuk 
a Szent Imre-templomban, 
ugyanis szüleivel és bátyjá-
val együtt tagja a Töviskorona 
nevű katolikus könnyűzenei 
együttesnek.

A Danubia Talents  nemzetközi zenei versenyen lett korcsoportja legjobbja

Bori fuvolistának készül

Varga Borbála és fuvolatanára, Jacsó Erika – a fiatal lány rendkívül gyorsan fejlődik, két konzervatóriumba is jelentkezik. 

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 
Móricz Gréta.
A Károli Gáspár Református 
Egyetem hatodéves tanár-
szakos hallgatójaként Móricz 
Gréta már a tanítási gyakor-
latát tölti.

– Szüleimnek köszönhe-
tően már a Hunyadi-iskola el-
ső osztályában elkezdtem né-
metül tanulni – mesélte. – Ez 
megalapozta a nyelvek irán-
ti szeretetemet, így a Sopro-
ni Széchenyi István Gimná-
ziumban már angol órákra 
jártam, majd az oroszt vá-
lasztottam második nyelv-
nek. Remek tanáraim példá-
ját látva már akkor hívogatott 
a pedagógusi pálya, így let-
tem angol–német tanár sza-
kos hallgató az egyetemen.

Gréta nagy vízválasztónak 
tartja a tanítási gyakorlatot, 
amikor az ember először ta-
pasztalhatja meg élesben, mi-
lyen a katedrán állni.

– A Budapest-Fasori Evan-
gélikus Gimnáziumban ta-
nítok többnyire 10.-ese-
ket és 11.-eseket – folytatta. 
– Szeretek tanítani, a diákok 

kérdései, ötletei és lelkesedé-
se inspirálóan hatnak rám. Él-
vezem, hogy általuk új szem-
mel tekinthetek az angol és 
a német nyelv működésére, 
szépségére. Emellett izgal-
mas kihívásnak tartom a kö-
zös hang megtalálását a kü-
lönböző csoportokkal, illetve 
az egyes tanulókkal.

Gréta aktívan részt vesz 
a Károli-egyetem Benda Kál-
mán Szakkollégiumának éle-
tében. Tagja a Tanárképző és 
az Irodalomtudományi Mű-
helynek is, melyek remekül 
kiegészítik a tanulmányait, 
bővítik az ismereteit, és le-
hetőséget biztosítanak arra, 
hogy az érdeklődését felkeltő 

témákban kutasson. Vonz-
zák a fordításban rejlő kihí-
vások is, ezért a jövőben ezzel 
is mélyebben akar foglalkoz-
ni, esetleg külföldön is folytat 
majd tanulmányokat. Több 
magyar és idegen nyelvű pub-
likációja is megjelent, illetve 
hazai és külföldi konferenciá-
kon is színvonalas előadások-
kal szerepelt. 

A lelkes tanárjelölt a havi 
támogatást oktatási segédesz-
közök, nyelvkönyvek, szótá-
rak vásárlására fordítja majd. 
Gréta szereti Budapestet, de a 
későbbiekben már Sopronban 
képzeli el az életét. Még az is 
lehet, hogy visszatér az alma 
materéhez. 

Grétát inspirálja a tanítás

Móricz Gréta jelenleg Budapesten teljesíti tanítási gyakorla-
tát, de a későbbiekben Sopronban képzeli el az életét. 
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Kisakkozható? 
Persze senki nem örül, ha egy megszokott és megszeretett ter-
méke hiányzik a bolt polcáról. Még inkább ez a helyzet, ha egy 
jól bevált gyógyszer válik akár átmenetileg hiánycikké. Plusz-
munka ez mindenkinek… Minden (vagy majdnem minden) 
ilyen szituáció megoldható. A legegyszerűbb megoldás azon 
gyógyszereknél születik, amelyenek van más gyógyszergyár ál-
tal gyártott változata. Ilyenkor nagy általánosságban csak a név 
és a doboz változik, de a gyógyszerben lévő hatóanyag azonos. 
Persze a más tablettázóanyagok egy-egy esetben okozhatnak 
eltérő hatást, akár mellékhatást, de nagy biztonsággal megta-
lálható a jól működő helyettesítő termék. 

Több fejtörést jelent, ha egy hatóanyagnak nincs azonos he-
lyettesítő változata. Ilyenkor akár az egész terápiát át kell ala-
kítani, de ez is kisakkozható.

Csak kérem, ne akkor jelezze a helyzetet kezelőorvosának, 
amikor már az utolsó tablettát nyelte le, vagy az utolsó injek-
ciós adagot szúrta be!
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket február 8-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 18-i rejtvényünk megfejtése: „Egy gyertya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat.”. Szerencsés 
megfejtőnk: Tulok Viktor, Sopron, Ógabona tér.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
 Február 1-től február 7-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától más-
nap reggel 8 óráig tart.

Február 1.,  
szerda 

PatikaPlus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 99/505–472

Február 2., 
csütörtök 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 99/311–732 

Február 3.,  
péntek 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 9/312–437 

Február 4., 
szombat 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

Február 5., 
vasárnap 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–249

Február 6.,  
hétfő 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

Február 7.,  
kedd 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084 

A nagy exodus gyermeke
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Tomopulu Andromáhi 

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak Sar-
kady Sándor sorai a város himnuszá-
ban. Vallják ezt azok, akik már nem-

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Tomopulu Andromáhi Beloian-
niszban nőtt föl. Ahogy mond-
ja, gyönyörű gyermekkora volt, 
kiváló tanárok tanították, akik 
az alaptárgyak oktatásán kí-
vül nagy hangsúlyt helyez-
tek a hagyományápolásra és 
az identitás megőrzésére is. 
A székesfehérvári Teleki Blan-
ka Gimnáziumban érettségi-
zett 1982-ben, ezt követően a 
győri Apáczai Csere János Taní-
tóképző Főiskolán folytatta ta-
nulmányait, 1986-ban vette át 
diplomáját. Első munkahelye a 
Fenyő Téri Általános Iskola volt, 
ahol 37. éve oktatja az alsó ta-
gozatos gyerekeket. 

– Mind apai, mind anyai 
felmenőim eredetileg a Pelo-
ponnészoszi-félszigetről szár-
maztak, amit jelez a családne-
vükben a „pulosz” végződés 
– kezdte Tomopulu Andromá-
hi, akit tanítványai Máhi né-
ninek hívnak. – Édesapám, To-
mopulosz Mihalisz már egy 
nyugat-macedóniai kis falu-
ban, Kranohoriban született, 
édesanyámnak pedig nemcsak 
a neve szép, Sztefopulu Afrodi-
ti, hanem az a falucska is, ahol 
meglátta a napvilágot: Tsouka. 
Néhány évvel ezelőtt a férjem-
mel jártunk ott, és szomorúan 
konstatáltuk, hogy elnéptele-

nedett, gyakorlatilag már nem 
is létezik. Kranohoriba, édes-
apám szülőfalujába is elláto-
gattunk, de rokonokat, ismerő-
söket sajnos már csak a temetői 
sírfeliratok között találtunk.

– A második világháborút 
követően kirobbant Görögor-
szágban az évekig tartó vé-
res polgárháború, ennek volt 
a következménye az az exo-
dus, melynek során több mint 
százezer ember hagyta el a ha-
záját, így az én nagyszüleim 
és szüleim is – folytatta To-
mopulu Andromáhi. – A nagy-
szülők közvetlenül Magyaror-
szágra érkeztek, édesanyám 
kislányként viszont először Ro-
mániába, Nagyváradra került, 
édesapám pedig kisfiúként 
Csehszlovákiába, Ostravába. 
Nem volt hírük egymásról, el-
képzelhető, hogy mit éreztek 
a szülők, nem kevésbé a gyere-
kek, mígnem a Nemzetközi Vö-
röskereszt segítségével meg-
történtek a családegyesítések, 
majd Fejér megyében hamaro-

san fölépült Görögfalva. 1952-
ben felvette a kivégzett Nikosz 
Beloiannisz nevét, ma is így 
hívják a települést. A szüleim 
Beloianniszban ismerkedtek 
meg, majd házasodtak össze. 
Édesapám kitanulta a férfisza-
bó-szakmát, dolgozott többek 

között a korabeli divattrendet 
diktáló Vörös Október Ruha-
gyárban is, édesanyám pedig 
a faluban működő varrodában 
tevékenykedett. Hogy minek 
vallom magam, görögnek vagy 
magyarnak? Egyszerű a vála-
szom: soproninak. 

– Hogy minek vallom magam, görögnek vagy magyarnak? 
Egyszerű a válaszom: soproninak – mondta Tomopulu 
Andromáhi. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1964-ben született Dunaújvárosban. Édesapja férfi szabó volt, az édesany-
ja pedig varrónőként dolgozott Beloianniszban, a helyi ruhaipari szövetkezetben. Férje, Asbóth 
Imre a Deák Téri Általános Iskola igazgatója. Két fiuk közül Tamás közlekedésmérnök, András ki-
váló asztaliteniszező, a Turris SE játékosaként az Extraligában is szerepelt, jelenleg Nagycenk 
csapatának játékos–edzője, civil foglalkozását tekintve pedig egy anyagvizsgáló laboratórium-
ban dolgozik.
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KÓCZÁN BÁLINT

Közel négyórás koncertet adnak a 
HofferSuli ifjú tehetségei febru-
ár 4-én a Búgócsiga Akusztik Gar-
denben. A programról és az idei 

tervekről is kérdeztük a HofferSuli alapítóját, 
 Hoffer Pétert. 
– Nagy esemény lesz ez az is-
kola életében. Hogy készül-
tök az estére?

– A fellépő zenekarok 
egész évben folyamatosan 
próbálnak, már csak azért 
is, mert egyre több felkérés-
nek teszünk eleget. Szeren-
csére a suli és a zenekaraink 
által játszott zene kedvező fo-
gadtatásra talált a városban 
és környékén. A koncert kö-
zeledtével azért sűrűsödnek 

a próbák, mivel ilyen hosszú, 
csaknem 3–3,5 órás koncer-
tünk még nem volt.

– Milyen zenekarok lép-
nek fel?

– Fiatal tehetségek, akik 
szeretnek zenélni, és nagyon 
ügyesek. 18 órától az After 
nevű formáció kezd, majd fél 
héttől az egy–két főből álló 
projektek következnek. Este 7 
órától színpadra lép a Tik-Tak, 
majd őket követi nyolc órától a 

Timeless, 21 órától a Helit zár-
ja az estét. Azt gondolom, egy 
igazán különleges este lesz 
változatos zenei stílusokkal.

– A korábbi években 
a Sopron Zenél utcafesz-
tivált is megrendeztétek. 
Van-e friss hír ezzel kap-
csolatban?

– Remélhetőleg a Sop-
ron Zenél rendezvényt az ut-
cazene-fesztiválhoz méltó 
„köntösben” talán a jövő év-
ben tudjuk újraindítani. Bár 
elképzelhető, hogy idén már 
jelentkezünk egy kis előze-
tessel, ha minden jól alakul. 
Bizakodóak vagyunk. 

– Milyen tervei vannak 
erre az évre a sulinak?

– A tervek közül egy már 
teljesült, hiszen saját honlap-
ja lett a HofferSulinak, ami azt 

gondolom, a mai világban elen-
gedhetetlen. Július 3. és 7. kö-
zött újra nyári tábort tartunk, 
amelynek utolsó napján, pén-
teken rendezzük meg a Jam-
Berg nevű „Woodstock” han-
gulatú fesztiválunkat. Ez már 
ismerős lehet a közönségnek.

– Közben Rúzsa Magdi-
val is koncertezel?

– Igen, február 24–25-én 
indítunk mindjárt egy dupla 
Budapest Aréna koncerttel. 
Szerencsére van bőven fel-
adat, nem unatkozom. 

Sztárok itt és ott

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

Maratoni koncertre készülnek  a HofferSuli növendékei

Előtérben az ifjú zenészek

A februári bulin fellépő zenekarok egész évben folyamatosan próbálnak, hogy minél sikeresebben szerepeljenek. 
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A DIETETIKUS VÁLASZOL

Biztonságos hozzátáplálás
NÉMETH KINGA

Gyermekkori elhízás, cukorbetegség, 
szív- és érrendszeri gondok – napjaink-
ban mindegyik népbetegségnek szá-
mít. De mit tehetünk a megelőzésükért, 

hogy minél tovább, egészségesen éljünk? Rovatunk-
ban a dietetikus ad hasznos tippeket. 
Anyatej, esetleg tápszer – az el-
ső hónapokban ezt fogyasztja 
egy csecsemő. Aztán megkez-
dődik a hozzátáplálás. Az al-
lergének bevezetése sok szülőt 
megijeszt, ráadásul rengeteg 
téves információ kering (példá-
ul az interneten) ezzel kapcso-
latban. Írásunkban összefoglal-
juk a friss ajánlásokat.
 
MIRE FIGYELJÜNK?
• A legfrissebb ajánlás, hogy 1 

éves kor alatt vezessünk be 
minden allergént.

• Abban az esetben, ha a ba-
ba súlyosan ekcémás vagy 
bizonyítottan tojásallergi-
ás, akkor szakemberrel kell 
konzultálni és egyeztetni 
a bevezetésekről.

• A leggyakoribb allergének 
a tojás, a tejfehérje, a földi-
mogyoró, a hal.

• A glutén bevezetését a hoz-
zátáplálás megkezdésétől 
bármikor el lehet kezdeni 
szintén kis mennyiségben, 
például fél babakekszet pé-
pesítve a püréhez adva.

• Egyszerre mindig 1 újdonsá-
got adjunk!

• Mindig kis adagokban kezd-
jük a bevezetést, például: 
egy kis mokkáskanálnyi to-
jásfehérjét turmixoljunk 
össze a már megszokott 
zöldségpürével!

• Tünetek megjelenhetnek 
közvetlenül az étel elfo-
gyasztása után rögtön, de 
akár 2–3 óra múlva is. Ilyen 
például a szemviszketés, orr-
folyás, köhögés, nehézlég-
zés, csalánkiütés, hasme-
nés, hasfájás, hányás.

• A tünetek másnap vagy pár 
nap múlva is előfordulhat-
nak: például ekcéma, véres 
széklet (de ezek nem kizá-
rólag allergiát jelezhetnek!).

• A száj körüli piros foltok, ap-
ró kiütések nem feltétlen 
utalnak allergiára, okozhat-

ja a gyümölcsök (például 
sárgadinnye, paradicsom, 
citrusfélék) savtartalma is.

• Fontos a táplálkozási és tü-
neti napló vezetése, ameny-
nyiben felmerül az aller-
gia gyanúja (ez segítségül 
szolgál a kezelőorvosnak és 
a dietetikusnak is).

TÉVHIT:
Várandósság alatt az allergén-
kerülésnek nincs jelentősége 
a megelőzésben, viszont táp-
anyaghiánnyal járhat, mind az 
anya, mind a baba számára. 
Ezért, ha csak nincs diagnosz-
tizált allergiánk, NE tegyük!

FONTOS: 
Semmit ne zárjunk ki a gyermek 
étrendjéből orvosi konzultáció, 
ellenőrzés nélkül, és kérjük die-
tetikus segítségét!

HOFFERSULI BULI:  Febru-
ár 4., szombat 18 óra, Búgó-
csiga Akusztik Garden. Fellé-
pő zenekarok: After, Tik-Tak, 
Timeless, Helit, és meglepe-
tés miniformációk.

BULI VAN!  – zenei ajánló
Leander Kills – No Respect
Február 4., szombat 19 óra, Hangár Music Garden
Vérkeringő című lemezét mutatja be Sopronban a Leander Kills 
február 4-én 19 órától a Hangárban. A Leander Kills egy magyar 
metálegyüttes, amely Köteles Leander szólóprojektjeként in-
dult 2015-ben, azóta pedig számos sikert ért el. A vendég ezút-
tal a No Respect zenekar lesz.

Tankcsapda koncert Fertődön
Fertődre ér a Tankcsapda 2023-as turnéja. A kulturális és szol-
gáltató központban február 11-én lép fel a népszerű zenekar.


