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Dr. Molnár Sándor PhD
osztályvezető főorvos

A kórház egyik legnagyobb 
részlege. Jelenleg 44 ágyon 
folyik a fekvőbetegek ellá-
tása évente több mint 1.400 
fekvőesettel. Két párhuza-
mosan működő szakrendelő 
mellett EEG- és elek tro fi zi o-
ló gi ai laboratórium várja a 
járó- és fekvőbetegeket több 
mint évi 10.000 orvos-beteg 
ta  lál kozással. 

Az idegrendszer szervi ere-
detű betegségeinek ellátása 
tartozik szakmánkhoz, mely 
az utóbbi évtizedekben jelen-
tős fejlődésen ment át. A leg-
gyakoribb neurológiai beteg-
ségcsoport az agyi keringés 
zavarának következtében 
kialakuló stroke, melybe az 
agyvérzések is beletartoznak. 
E súlyos betegségek gyógyí-
tásában az utóbbi egy évti-
zedben forradalmi változás 
következett be a vérrögoldó 
(thrombolysis) kezelés bein-
dulásával, mellyel az idejé-
ben orvoshoz forduló betegek 
gyógyulási esélyei nagymér-
tékben javultak. Kórházunk-
ban is örvendetesen növek-
szik az ilyen kezelések száma.

A közeljövőben az osztály 
egy ideggyógyászati ultra-
hang-laboratóriummal bővül. 
Az agyat ellátó erek szűküle-
teinek diagnosztikájában, a 
műtéti előkészítésben, a terá-
piás döntésekhez napjaink-
ban nélkülözhetetlen a nyaki 
és koponyán belüli erek kép-
alkotó és véráramlási vizsgá-
lata, valamint a speciális funk-
cionális ultrahangvizsgálat. 

Ezen módszerek bevezetésé-
vel nemzetközi színvonalra 
fejlesztjük a stroke-ellátást. 

Szakmánkhoz tartozik a 
fejfájások, mozgászavarok 
(pl. Parkinson-betegség), epi-
lepsziák, idegrendszeri gyul-
ladásos betegségek (pl. scle-
rosis multiplex), a szellemi 
hanyatlással járó betegségek 
(pl. Alzheimer-kór), az ideg-
rendszeri daganatos beteg-
ségek, továbbá a gerincvelő, 
a végtagi idegrostok és a váz-
izmok betegségeinek felis-
merése és kezelése is. A szer-
teágazó betegségcsoportok 
diagnosztikájára kórházunk-
ban korszerű komputertomo-
gráf (CT) és a mágneses rezo-
nancia elvén működő képal-
kotás (MR), komoly kémiai és 
hematológiai laboratóriumi 
háttér áll rendelkezésre. 

Osztályunkon az agyi elekt-
romos aktivitás vizsgálatával 
(EEG) az epilepsziák, a perifé-
riás idegek, izmok elektromos 
tevékenységének vizsgálatá-
val (ENG, EMG) pedig a kör-
nyéki idegrendszer betegsé-
geit diagnosztizáljuk. Az elek-
tro fi zi o ló gi ai laboratórium a 
közeljövőben igen komoly 
fejlesztés előtt áll, mely lehe-
tővé teszi majd az epilep-
sziák video- és hordozható 
EEG-vel történő még ponto-
sabb kivizsgálását, továbbá az 
alvászavarok alapdiagnoszti-
káját is. 

Osztályunk egyik speciális 
profilja a heveny és krónikus 
szédülések diagnosztikája és 
kezelése, melyben az utóbbi 
1,5 évben jelentős tapaszta-
latot szereztünk és terápiás 
sikereket értünk el. Minden 
fontos vizsgálati és kezelési 
módszer rendelkezésünkre 
áll. Betegeinket mind járó-, 
mind fekvőellátás kereté-
ben nagy megelégedésükre 
kezeljük. 

Járóbeteg-szakrendelése-
ink előjegyzéssel működnek, 
melyek be uta ló kö te le sek. 
A heveny kórk épek ellátása a 
sürgősségi osztályon keresz-
tül neurológiai konzíliumok 
keretében történik. 

A neurológiai 
és stroke-osztály

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Az Erzsébet oktató kórház és a Soproni Téma új 
sorozata a soproni emberek egészségének megóvása, 
a betegségek megelőzése érdekében hétről hétre 
aktuális információkkal, tanácsokkal látja el az 
olvasókat, ezzel is jelezve a kórház nyitottságát, 
szolgáltató feladatát, amely túlmutat a gyógyításon. 

Dr. Molnár Ágnes főigazgató

Pluzsik Tamás

Talán még a helybéliek közül 
sem tudja mindenki, hogy 
Sopron ko ro ná zó város. 1622-
ben Gonzaga Eleonóra király-
nét, II. Ferdinánd feleségét, 1625-
ben III. Ferdinánd királyt, 1681-
ben pedig Eleonóra Magdolna 

királynét, I. Lipót harmadik fele-
ségét koronázták a Kecske-
templomban magyar királlyá, 
illetve királynévá.

Az MTA Lendület-programjá-
nak keretében Pálffy Géza törté-
nészprofesszor érdekes és mind 
ez idáig nem kellőképpen feltárt 
munkának állt neki.

– Annak ellenére, hogy a Szent 
Korona nem csak a történé-
szek körében számít népszerű 
témának, annak teljes és hite-
les történetét, beleértve magát a 
koronázásokat is, nem ismerjük. 
Különösen az Osztrák–Magyar 
Monarchia bukása óta a téma 
tabunak számított – tudtuk meg 
a Történettudományi Intézet 
munkatársától, aki tekintettel 
arra, hogy a XVII. században 
városunkban több koronázás 
is zajlott, a soproni levéltárban 
is gazdag anyagra lelt. 

– Talán a második koronázást 
emelném ki, hisz akkor ural-
kodót koronáztak a városban. 
1625. november 30-án, délután 
fél négykor érkezett a korona 
Pozsonyból a soproni város-
házára, amikor is a város pol-
gármestere Lackner Kristóf volt. 
A december 8-án megkoroná-
zott III. Ferdinánd szálláshelye a 
mai Gyógy gö dör felett, az akkor 
Nátl Lipót későbbi polgármester 
tulajdonában lévő házban volt, 
ahonnan a Templom utca felett 
fa átjárót is készítettek, hogy a 
király kényelmesebben mehes-
sen át a templom karzatára – 
mesélte Pálffy professzor.

További érdekes részleteket 
is megtudunk a koronázás-
ról Pálffy Gézától, például azt, 
hogy tekintettel arra, hogy egy-
úttal országgyűlés is zajlott a 
városban, a király már nyáron 
ideérkezett, így közel fél évet 

töltött Sopronban. A koroná-
zás napján biztonsági okokból 
a város lakóit megkérték, hogy 
maradjanak otthon, a városka-
pukat pedig bezárták, és ma úgy 
mondanánk, csak a VIP-vendé-
gek vehettek részt a koronázási 
ceremónián. Esterházy Miklós 
nádor átadta a koronát az esz-
tergomi érseknek, Pázmány 
Péternek, melyet ő helyezett III. 
Ferdinánd fejére. A szigorúan 
szabályozott egyházi szertartást 
követte a világi rész is, amikor 
aranysarkantyús lovagokat ava-
tott a király, majd ezt követően 
a mai Várkerületen, körülbelül 
a Mária-szobor helyén emelt, 
vörös-fehér posztóval leborí-
tott tribünön tette le az ország 
szabadságjogaira és kiváltsága-
ira világi esküjét. Innen ment 
a Königsbergre, a mai Koro-
názó-dombra, ahol megtette 
azt a bizonyos négy égtáj felé 
való kardcsapást, ezzel mintegy 
jelezve, hogy minden irányból 
érkező támadástól megvédi az 
országot.

– Mindez részletesen elolvas-
ható a soproni levéltár egyik 
féltve őrzött kincsében, az úgy-
nevezett Petz-krónikában, mely-
ből még az is megtudható, hogy 
a koronázási lakoma hol volt és 
hogyan zajlott: ez is a fentebb 
említett házban, a mai Gyógy-
gö dör fölött volt, de az ünnepi 
menüről sajnos nem tudósít a 
krónikás. 

Pálffy Géza történész a szertartás apró részleteit is kutatja

Koronázások Sopronban

GAZDAG A LEVÉLTÁRI ANYAG
Pálffy Géza történészprofesszor a soproni 
koronázásokról sok értékes adatot gyűjtött a Petz-
krónikából FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

RÖVIDEN
Ákombákom helyett 

Technikai okok miatt a Soproni Petőfi Színház Pódiumbérleté-
ben a Liszt-központba meghirdetett előadások bemutatóinak 
időpontja helyet cserél. Így február 16-án és 17-én Kézdy György 
Ákombákom című önálló estje helyett Huzella Pétertől A titok-
zatos világválogatott című előadást láthatják. Az Ákombákom 
produkció április 13-án és április 14-én látható.

Széchényi Pál érsek emlékezete
A Széchenyi István Városi Könyvtár olvasótermében február 12-
én, kedden 16.30-kor lesz a Széchényi Pál érsek emlékezete című 
könyv bemutatója. A könyvet Dávid Ferenc művészettörténész 
mutatja be, a könyvtár vendége lesz Tóth Vilmos történész, te-
metőkutató, a kötet társszerkesztője.

Madarász Réka

A Tudományos Diákkörök XIII. Országos Kon-
ferenciájának műszaki és reáltudományi elő-
döntőjét a hétvégén a Széchenyi István Gim-
náziumban rendezték meg. A konferenciára az 
ország minden részéből érkeztek diákok.

A Kutató Diákok Országos Szö-
vetsége és a Kutató Diákokért 
Alapítvány a 2012/13-as tanév-
ben is meghirdette a Tudomá-
nyos Diákkörök XIII. Országos 
Konferenciáját (TUDOK 2013). 
A konferencián saját, tudomá-
nyos kutatásról szóló munká-
val lehetett elindulni, téma-
megkötés nélkül. Olyan diákok 

vehettek részt, akik az érettségi 
bizonyítványukat 2012-ben sze-
rezték vagy 2012 után szerzik 
meg. A döntőre március 22–23-
án Tatabányán, a Bárdos László 
Gimnáziumban kerül sor. Az 
induláshoz egy selejtezőn kell 
előzetesen részt venni, melynek 
műszaki és reáltudományi elő-
döntőjét tartották Sopronban.

A konferenciát Szabó Miklós, 
a Széchenyi István Gimnázium 
igazgatója nyitotta meg. Dr. 
Bacsárdi László intézetigazgató, 
egyetemi docens nyitóelőadása 
után következtek a szekcióülé-
sek. Az indulókat négy szekció-
ban értékelték: geológia, robo-
tika–méréstechnika–informa-
tika, elméleti fizika–matematika 
és alkalmazott fizika. Az önálló 
kutatási munka bemutatására 
minden szerzőnek/szerzőpáros-
nak 10 perc állt rendelkezésre, ezt 
maximum 5 perc vita követte. 
A zsűri kizárólag az előadás alap-
ján értékelte a résztvevőket.

– 2007-ben már volt az isko-
lánkban egy hasonló konferen-

cia, idén azonban az eddigiektől 
eltérően nem regionális, hanem 
tematikus alapon szervezték a 
selejtező fordulókat – mondja 
Dékány Zsigmondné igazgatóhe-
lyettes, a konferencia szervezője. 
– Ennek következtében, ha vala-
kinek a műszaki és reáltudomá-
nyokhoz tartozik a szakterülete, 
el kellett jönnie Sopronba. Az 
ország minden részéről érkeztek 
diákok kísérőtanáraikkal. A felké-
rést valószínűleg annak köszön-
hetően is kaptuk, hogy a Széche-
nyiben mindig is nagy hangsúlyt 
fektettek a reáltantárgyak okta-
tására, világelső robotika csapa-
tunk és Lang Ágota tanárnő neve 
közismert szakmai berkekben.

Műszaki és reáltudományi előadások négy szekcióban

A reál fellegvárában

A SZÉCHENYIS ROBOTIKA CSAPAT
A bemutatókat nagy érdeklődés kísérte a konferencia műszaki és reáltudományi elődöntőjén FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR 
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RÖVIDEN

Filmajánló 
Boszorkányvadászok 
(Hansel and Gretel: 
Witch Hunters) 3D
magyarországi bemutató: 
február 7. (16)
Jancsi és Juliska már fel-
nőtt. Jánosként és Júliaként 
együttes erővel vadásznak 
a gonosz boszorkányokra. 
A film a klasszikus gyerek-
mese felnőtteknek szóló 

folytatásának is tekinthe-
tő: a történet 15 évvel az 
ominózus mézeskalácsház-
incidenst követően játszó-
dik, mikor is a testvérpár – 
Jeremy Renner és Gemma 
Arterton – immár felnőtt-
ként folytatja tovább a bo-
szorkányok kiirtását. 

Zeneimádók 
figyelmébe

30Y: Szentimentálé
A pécsi kvintett leme-
ze kápráztatóan sokszínű 
hangulatot zárt magába. 
Ami a gyerek-, kamasz- és 
fel nőtt szí ve ket egyaránt 
szaggató, bensőséges da-
lokat összeköti, azonosít-
hatóvá teszi, az Beck Zoli 
hangja, mely a rajongók-
nak szent, viszont vannak, 

akiknek komoly mentális 
problémákat okoz. A díj-
esős frontember csak sze-
rénykedik, mikor szerinte 
„ezeknek a daloknak nincs 
következményük, súlyuk”. 

Kövek
A Kövek című zenés tanjá-
tékot láthatják a felsősök 
Ifjúsági bérletben febru-
ár 18-án és 19-én a Petőfi 
Színház stúdiószínpadán. 
A produkció látható Du-
naszerdahelyen, Győrben, 
Pápán és Veszprémben is. 
Az ausztrál eredetiből ké-
szült krimifeldolgozás ka-
maszokról szól, kama-
szoknak. Az előadás meg-
történt esetet mutat be, 
beszél a felelősségről és 
döntéseink súlyáról. Játsz-
szák: Papp Attila, Ács Ta-
más, Czár László, Molnár 
Anikó, Szlúka Brigitta és 
Horváth László, rendezte 
Molnár Anikó.

A hét mottója:

„A valódi belső 
örömöt magad 
teremted. Nem 

függ a külső 
körülményektől 

vagy a külső 
eredményektől.”

Sri Chinmoy
(bangladesi származású 

tanító)

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a helyisulik@gmail.com e-mail címre!

Handleros asztalossiker

Második alkalommal rendezték meg a Magyar Asztalos Tanul-
mányi Versenyt, melyre az 56 csapat között a Handler Nándor 
Szakképző Iskola három, háromfős csapatot nevezett. A döntő-
be jutást komoly felkészülés előzte meg, amit nehezített az a 
tény, hogy két csapat tagjai már külső gyakorlati helyen dolgoz-
nak. A verseny érdekessége, hogy a tanulóknak nemcsak a meg-
szokott szakmunkásvizsga-feladatokat kellett megoldaniuk, ha-
nem gyakorlati tapasztalataikat is fel kellett használniuk a kér-
dések helyes megválaszolásához. A versenyen 1. helyen végzett 
(felvételünkön) Horváth Dániel, Nagy Krisztián és Nagy Péter (fel-
készítő: Folcz Tóbiás), 4. helyezett lett Korláth Csaba, Mecserics 
Szilárd és Pölcz András (felkészítő: Hauch Tamás), a 12. lett Korláth 
Zoltán, Szalai Norbert és Varga Gergő (felkészítő: Ormos András). 

Révész József
óraadó oktató

A legokosabb befektetés a jö -
vő  be: a gyermeknevelés. „Fej-
lődésük a nemzet gyarapodásá-
nak kritikus kérdése”. (Dr. Varga 
László)

A zene igényes műveléséhez 
és megértéséhez szükséges leg-
fontosabb képességek a kreati-
vitás és a képzelőerő. Ezek a 
tulajdonságok a mindennapi 

életben is nélkülözhetetlenek. 
Vizsgálataink során – melyet az 
elmúlt két évben mintegy 150–
160 óvodában végeztünk – bebi-
zonyosodott, hogy a rendsze-
res óvodai zenés foglalkozások 
alkalmasak a gyermekek szemé-
lyiségének a fejlesztésére. Ha a 
zene és a mese eszközeivel köze-
ledünk hozzájuk, lehetőségünk 
nyílik ezeket a fontos tulajdon-
ságokat fejleszteni. A rendsze-
res zenés foglalkozások – ahol 

kifejezetten a klasszikus zenére 
és hatalmas értéket képviselő 
népzenei kincsünkre alapozunk 
– kitárják a gyermekek fantáziá-
ját, jobban megértik a zene kép-
szerűségét, megtanulják gondo-
lataikat kifejezni, és nem utolsó 
sorban megtanulnak egymásra 
is figyelni. 

„Az óvodával és annak zené-
jével foglalkozni nem mellékes 
kis pedagógiai kérdés, hanem 
országépítés.” (Kodály Zoltán)

Jövőépítés zenével
B E N E D E K  B L O G

Madarász Réka

Lakihegyi Viktória, a Szent Orsolya-gimnázium 
11. osztályos tanulója – fordítói teljesítmé-
nyének köszönhetően – részt vehet a 2013-as 
arpinói latin diákolimpián és a hozzá kapcso-
lódó római tanulmányi kiránduláson.

Alapos mérlegelés után hozta 
meg a döntését a bírálóbizott-
ság a 2013. évi arpinói nem-
zetközi Cicero-verseny hazai 
válogatójának eredményéről. 
Szigorúan csak a fordítói tel-
jesítményt figyelembe véve, 
14 magyar középiskolás ver-
senyző számára javasolják a 
részvételt a május 9–12. között 

megrendezésre kerülő arpinói 
latin „diákolimpián” és a hoz-
zákapcsolódó római tanulmá-
nyi kiránduláson. A csapatban 
helyet kapott Lakihegyi Viktó-
ria, a Szent Orsolya-gimnázium 
11. osztályos tanulója is. 

– Ötödik osztályban kezd-
tem el latint tanulni, mivel kis-
gimnáziumba jelentkeztem, és 

5–7. osztályban kötelező tan-
tárgy volt – meséli Viki. – Idő-
közben nagyon megszerettem 
ezt a nyelvet, szívesen vettem 
részt az órákon és a versenyeken 
egyaránt. Sztrókay Adél tanárnő 
javaslatára kilencedikben az 
érettségit is letettem, idén az 
emelt szintűre készülök. Az 
arpinói diákolimpiát nagy izga-
lommal várom, annál is inkább, 
hogy sem a társaimat, sem a 
kísérő tanárokat nem ismerem.

Viki elmondta, a gimná-
zium befejezése után az Eöt-
vös Loránd Tudományegye-
tem történelem szakán sze-
retné folytatni a tanulmányait, 
emellett a latint is felvenné 

minor szakként. Távlati tervei 
közé tartozik a tanítás, hiszen 
a tudományok mellett rendkí-
vül szívesen foglalko-
zik emberekkel. 

S z a b a d i d e j é t 
barátai társasá-
gában tölti, de 
sokat olvas és 
néz filmeket 
is. A sportra 
a tanulás 
mellett 
k e v é s 
ideje jut, 
ko rábban 
sport ae ro-
bi ko zott is 
Viktória.

Az orsolyás Lakihegyi Viktória bekerült az Arpinóba készülő csapatba

Diákolimpikon fordító

Madarász Réka

A farsang a vízkereszttől 
(január 6.) hamvazószerdáig 
(idén február 13.), a húsvétot 
megelőző 40 napos nagyböjt 
kezdetéig tartó időszak, ame-
lyet hagyományosan vidám 
lakomákkal, bálokkal tesznek 
emlékezetessé. 

Maga az elnevezés a német 
eredetű „faseln” fecsegni szó-
ból származik. A farsang gaz-
dag néphagyományokra épül, 
melyeknek ősi, pogány gyöke-
rei szoros kapcsolatban állnak a 
termékenység- és bőségvarázs-
lással, a tél elmúlta felett érzett 
örömmel, a tavasz beköszöntét 
siettetni szándékozó rítusokkal. 
Magyarországon a farsangi szo-
kások a középkorban honosod-
tak meg, és számos idegen nép 

hatása érvényesült bennük. 
Latin nyelvterületen a ‚carneval’ 
szó a farsang megfelelője, jelen-
tése a hús elhagyása. 

Már Mátyás korában divato-
sak voltak az itáliai mintákat 
követő álarcos mulatságok, II. 
Lajos udvarában harci játéko-
kat is rendeztek. Az egyház kez-
detben rossz szemmel nézte és 
üldözte az ördög művének tar-
tott fékevesztett mulatozást. 
Hiába az egyházi tiltakozás, a far-
sang megünneplését nem tud-
ták visszaszorítani. Farsanghoz 
kötődik Magyarországon a népi 
színjátszás kialakulása. A masz-
kos alakoskodásokból nőttek ki 
a különféle dramatikus játékok, 
amelyekben tipikus alakokat 
személyesítettek meg, és szíve-
sen alkalmaztak állatmaszkokat 
is. A legismertebb alakoskodó 

szokás magyar nyelvterületen a 
mo há csi busójárás. A nagyobb 
falvakban álarcos, jelmezes fel-
vonulásokat rendeztek, legtöbb-
ször a farsang utolsó napjaiban, 
azaz farsang farkán. A Felvidéken 
szlovák mintára terjedt el az úgy-
nevezett bakkusz já rás (Bacchus 
római boristen nevéből), mely-
nek során kecskebőrbe bújt álar-
cos alakok ijesztgették a lányo-
kat, tréfálták meg a falubelieket. 
A mezőgazdasági munkák meg-
kezdése előtt, a telet záró idő-
szakban sokfelé rendeztek bálo-
kat, táncmulatságokat. Ezeknek 
mind a paraszti életben, mind 
pedig a városi nagypolgárság 
körében komoly hagyományai 
voltak. A legtöbb lakodalmat is 
ebben az időszakban tartották. 
Ezután húsvétig már tilos volt 
az esküvő, a tánc és a vigadalom. 

Még tart a farsang

zakként. Távlati tervei 
tozik a tanítás, hiszen 

mányok mellett rendkí-
esen foglalko-
erekkel.
a d i d e j é t 
társasá-
ölti, de 
vas és 

meket 
rrrtrtrtra a
lás

n 
o-
 is

nóba készülő csappatba

Lakihegyi Viktória

MULATSÁG
Az Orsolya-iskola alsósai még szívesen beöltöztek farsangkor FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR



FEBRUÁR 16.
MÁRCIUS 9.
ÁPRILIS 13. 
SZOMBAT 14.00–18.00
LISZT-KÖZPONT2
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Hengeres és üreges testek
nemezelése, téli-tavaszi
kiegészítők, dekorációk

kézműves foglalkozások 

Méhesné Horváth Adriennel

Jelentkezési határidő: 

Részvételi díj anyagköltség 
nélkül alkalmanként: 2000 Ft

Együtt alkotni öröm!



2013. február 19. 19.00

www.nyi to t takademia .hu
További információ:

Helyszín és jegyértékesítés: 
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

A jegyek ára: 2300 forint

Dr. Kádár Annamária
A nehézségek 
    legyőzése 
   a mese erejével

A Mesepszichológia 
szerzője Sopronban!
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Kövek
felső tagozatosoknak

A Kövek című zenés tanjátékot láthatják a 

felső tagozatosok Ifjúsági bérletben febru-

ár 18-án és 19-én a Soproni Petőfi  Színház 

stúdiószínpadán. A Forrás Színházzal 

együtt működésben készült előadást Mol-

nár Anikó rendezte, a produkció látható Du-

na szerdahelyen, Győrben, Pápán és Vesz-

prémben is.

Az ausztrál eredetiből készült krimifeldolgo-

zás kamaszokról szól, kamaszoknak. Az 

előadás megtörtént esetet mutat be, izgal-

mas témán keresztül beszél a felelősségről 

és döntéseink súlyáról. A történet elvezeti 

a nézőket abba világba, ahol két kallódó 

srác unalmában köveket hajigál az autópá-

lyára, s „telitalálatuk” egy családapa halá-

lát okozza. A produkció olyan színházi for-

mában kerül a diákközönség elé, amely 

megkerülhetetlenné teszi, hogy akár a fi úk 

szerepébe lépve szembesüljenek a felelőt-

len tett súlyos következményeivel.

Játsszák: Papp Attila, Ács Tamás, Czár 

László, Molnár Anikó, Szlúka Brigitta és  

Horváth László.

Előadások:

2013. február 18. 18.00

2013. február 19. 15.00



JEGYIRODA:

50 ÉVES A

Jubileumi buli

2013. február 9. szombat 20.00-24.00

Liszt-központ

Közreműködő vendégek: Baranyai Konrád „Kondi”, Gazdag Katalin

Belépő: 2.200 Ft

Asztalfoglalás, jegyelővétel: a Liszt-központ Jegyirodájában

Kapunyitás 19 órakor

Az est bevételét az együttes a soproni fi atalok tehetséggondozására ajánlja fel!

Támogatók: Szakály Szabóság
Sopron, Rákosi u. 7.



A Fidelitas Soproni csoportja 18 és 35 év közötti fi atalok 
részére borkóstolóval egybekötött előadást szervez a Sterlik 
Pincészetben.

Helyszín: Sopron, Lővér körút 28.
Időpont: 2013. február 13.
Az előadás 19 órától 21 óráig tart. 

Jegyár: 700 forint/előadás, amely
tartalmazza 3-5 bor kóstolását. 

A jegyek korlátozott számban kaphatók!
Regisztráció kötelező!

Regisztráció: 
e-mail: sopron.fi delitas@gmail.com
tel: 30/95-91-946

Fedezd fel
a Soproni borvidéket!



2013. február 6.10
 www.sopronitema.hu

Tallózó

1993
Unicum-bál
Zwack Péter amerikai útja miatt 
nem lehetett jelen az Unicum-
bálon, de ez nem akadályozta 
meg Sopron színe-javát, hogy 
jól érezze magát a Vasvillában 
megrendezett, kitűnő hangu-
latú rendezvényen, melyen a 
nyitótáncot a Berzsenyi Líceum 
diákjai mutatták be. (Soproni 
Hírlap)

A közüzemi díjak változásai
– Jelenleg nincs olyan infor-
máció a birtokomban, amely 
egyértelművé tenné a drágu-
lás mértékét. Amit biztonsággal 
merek kijelenteni az az, hogy 
január-februárban a lakossági 
áramszolgáltatás díja nem 
emelkedik – nyilatkozta Lázár 
Lajos, az ÉDÁSZ soproni kiren-
deltségének vezetője. Hegedűs 
Lászlótól, a vízmű igazgatójá-
tól megtudtuk, hogy a vízdíj 20 
százalékkal emelkedik, amihez 
még hozzájön a 6 százalékos 
áfa. A lakossági gázszolgálta-
tás ára csak az áfa 6 százalé-
kos mértékével fog nőni, közölte 
lapunkkal Varga Géza, az Égáz 
soproni üzemegységének veze-
tője. (Kisalföld)

1963
Síkosság és sártenger
Sok balesetet okozott a január 
végi síkos úttest és járda. A város 

nem készült fel kellően a ba le se-
tek elhárítására. Későn hintet-
ték föl a járdákat és az átkelő-
helyeket. Most pedig a február 
eleji olvadáskor sártengerré vál-
tozott minden járda. (Kisalföld)

Jégkorongmérkőzés 
Sopronban
Érdekes sportesemények élveze-
tében lesz részük ma a jégsport 
soproni híveinek. A megyei jég-
korongbajnokság első fordu-
lójában a soproni Széchenyi 
Gimnázium korongozói a Győri 
Vasas ETO gárdáját látják ven-
dégül. Az összecsapásra dél-
előtt 10 órai kezdettel kerül sor 
az Ifjúság téri pályán. Különös 
érdekességet ad a mérkőzés-
nek, hogy ez lesz országosan 
az első megyei bajnoki mér-
kőzés. A rendezők szorgalma-
san készülődnek a mérkőzés 
lebonyolítására, így a Siketek 
Tanintézetének fiataljai elvál-
lalták a palánk elkészítését, így 
a mérkőzésre palánkkal övezett 
játéktéren kerülhet sor.

1913
Halál a zúgói malomban
A Sopron közeli zúgói malom-
ban Fischer József molnár 
Simon János nevű férficselédje 
a minap az udvaron járatta 
gazdája egyébként vadságot 
nem mutató bikáját, mely 
azonban minden előzmény 

nélkül hirtelen a falhoz öklelte 
a molnárt, akit haldokolva vit-
tek lakására, ahol rövid szen-
vedés után meghalt. (Soproni 
Napló)

A kaszinó mulatsága
A kaszinó vigalmi bizottsága 
szombaton tartott ülésén elha-
tározta, hogy az idei farsangon 
nagyobb szabású álarcos, jel-
mezes estélyt rendez. A höl-
gyekre nézve az álarc kötelező 
lesz, míg az urak tetszés szerint 
álarcban vagy anélkül jelenhet-
nek meg. A rendezőség külö-
nös gondot fordít arra, hogy 
ne legyen egybeesés a honvéd 
főreáliskola hagyományos 
farsangi báljával, mely iránt a 
város közönsége mindig jelen-
tős érdeklődést mutat. (Soproni 
Napló)

Estély a honvéd 
főreáliskolában
A honvéd főreáliskola az idén 
farsangi estélyét a következő 
szombaton tartja. A meghívó-
kat most küldik szét. Az estélyen 
az intézet növendékei előadáso-
kat tartanak, és tornagyakor-
latokat mutatnak be. Az elő-
adást az emeleti díszteremben 
táncmulatság követi. (Soproni 
Napló) 

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Képrejtvény 
A Cédrus Art Klub támogatásával

A két fotó látszólag teljesen egyforma, de ha olvasóink figyelmesebben megnézik, három pon-
ton különböznek egymástól. Azok között, akik ezeket megtalálják, és a helyes megfejtést febru-
ár 13-ig beküldik a Soproni Téma, 9401 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu cím-
re, ajándékot sorsolunk ki.
A január 23-i számunkban megjelent rejtvény nyertese Kovácsné Edvy Nóra (Sopron, Ferenczy János 
u. 48.). Nyereménye 3000 forintos könyvutalvány, a Cédrus Art Klub felajánlása. Az utalvány átve-
hető és levásárolható a Vörös Cédrus Könyvkereskedésben – Sopron, Mátyás király u. 34/F vagy a 
Fekete Cédrus Könyvkereskedésben – Sopron, Bünker köz 2. A január 30-i nyertesünk nevét követ-
kező lapszámunkban olvashatják. FOTÓGRAFIKA: PLUZSIK TAMÁS

Horváth Ferenc

Nem tudom miért, de úgy érzem, mindig a jó emberek men-
nek el idő előtt. Azok, akik már eddig is sokat tettek, és 
még sok feladat várt (volna) rájuk. Külön fájdalom, ha 

egy barát hagyja itt a földi létet. Egy olyan ember, akinek sok 
tisztelője van városszerte. Ilyen volt Németh Ottó, a kitűnő, kí-
sérletező kedvű borász, aki szinte mindig mosolygott. Jókedvű 
és segítőkész volt akkor is, ha gondok gyötörték. Nem született 
szőlész-borász volt, de Sopronba kerülve beleszeretett a szőlő-
be, lassan, lépésről lépésre építgette gazdaságát, és amikor vá-
laszúthoz érkezett, nem könnyen, de feladta pedagógusi hiva-
tását, hogy minden energiájával megfeleljen a szőlő és bor adta 
kihívásoknak. Génjeiben hordozta a föld, az állatok szeretetét. 
Igazán jól a szőlőskertekben és a borospincében érezte magát. 
Hány és hány téli estén üldögéltünk nála, kóstolgatva az új ter-
mést, s közben mesélt életükről, családjáról. Tőle és Molnár Ti-
bortól – fájdalom, már ő sincs köztünk – tanultam meg mindazt, 
amit a borról érdemes tudni. Ösztönös borász volt, akinek kivé-
teles érzéke volt a harmónia megteremtésére. Ez tükröződött 
boraiban is. És most elment, itt hagyott bennünket. Már soha 
többé nem tudok hozzá betérni egy pohár borra, vagy akár csak 
néhány perces évődésre. Mindazt, amit felépített, gyermekei vi-
szik tovább, az ő távoli gondoskodásával. 
Ottó, ugye, tudod, hogy ezentúl minden korty bor téged juttat 
majd eszünkbe, ugye, tudod, hogy velünk maradsz…?

Idő előtt
A hónap borásza

A Gangl család szőlész-borász hagyományai 
másfél évszázados múltra tekintenek vissza. 
Nevük összeforrt a soproni borászattal. Lehár 
Ferenc utcai pincéjük talán a legszebb és leg-
hangulatosabb a borvidéken.

A család nemes hagyományait 
Gangl Szabolcs és Zoltán ápolja, 
szorgos és hozzáértő munkával. 
Közel 9 hektáros területen gaz-
dálkodnak, melyek nagyrészt a 
Fertő tavat körülölelő dombo-
kon terülnek el. 

– Szőlőinket terméskorláto-
zással, nagy gonddal műveljük, 
a tradicionális borkészítés mel-
lett fontos a modern technoló-
gia. Boraink magas bel tar ta lom-
mal bírnak, a borvidék jellegze-
tes íz vi lá ga kíséri őket – tudtuk 

meg a testvérpártól, Szabolcstól 
és Zoltántól.– Termőterületeink 
a Steinhofer, a Kogl, a Spitz Stei-
ner és a Sand dűlőkben vannak.

Aki Gangl-bort szeretne 
fogyasztani, széles választé-
kot talál. Kékfrankos, merlot, 
zweigelt, sauvignon blanc és 
cabernet sauvignon érlelődik 
a hordókban és a palackokban. 
Szakértelmüket számos díj, elis-
merés igazolja. Boraik éppen 
ezért kelendőek. Sokan keresik 
az éttermekben, vendéglőkben. 

Aki pedig igazi különleges-
ségre vágyik, annak feltétlenül 
a Kurucdomb mészkőrengete-
gébe vájt 200 éves pincéjüket 
kell felkeresnie, amely tükrözi 
az alkotás örömét. A borászősök 
által megőrzött muzeális tárgyak 
pedig a régi időket idézik fel. 
Ebben a környezetben várják a 
vendégeiket, akik szakmai bemu-
tatóval egybekötött „bortúrán” 
vehetnek részt, a vi no té ká ban 
pedig megvásárolhatják a kiváló 
borokat. (www.ganglbor.hu)

Gangl-borászat: Kétszáz éves hangulatos pince a mészkőrengetegben

Őrzik a hagyományokat

FOLYTATJÁK AZ ŐSI MESTERSÉGET
A Gangl család másfél évszázados szőlész-borász hagyományait a testvérpár, Szabolcs és Zoltán ápolja, szorgos 
és hozzáértő munkával. Közel 9 hektáron gazdálkodnak a Fertő tó körül

Megtartotta 2012. évi beszámoló közgyűlését a Határőr 
Nyugdíjasok Soproni Egyesülete, amelynek az egyetem 
étterme adott otthont. A tagokat dr. Fodor Tamás pol-
gármester és dr. Simon István alpolgármester kö  szön-
tötte, s egyben elismerésüket fejezték ki az egyesület 
elmúlt évben végzett munkájáért. FOTÓ: TÓTH ZSOMBOR

Határőr-találkozó
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Február 17. vasárnap
15 és 19 órakor

Jegyek már kaphatók a Pro Kultúra 

jegyirodájában (Liszt F. u. 1.)

Részletek: www.prokultura.hu
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