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A jó szakma a siker titka

Közel ezerkétszáz 7–8. osztályos diák – ennyien vettek részt a 18. pályaválasztási kiállításon
és szakmabemutatón a Liszt-központban. A fiatalok egy helyen, egy időben összesen 28 iskolát,
céget ismerhettek meg, így segítették őket a pályaválasztásban. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Győzelem vezéráldozattal

Az ország
nagypapája
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A Família Kft. című tévésorozatban az ország
nagypapájává vált a 92 éves Baranyi László. A
színművész a Soproni Petőfi Színházban A víg
özvegy című nagyoperettben látható. Partnere
felvételünkön Szolnoki Tibor.

Magabiztosan győzte le a Sopron
Basket a Vasas Akadémia együttesét

Adventi
szokások
A Jézus születését
megelőző négyhetes
adventi időszak gazdag népszokásokban,
néphagyományokban,
egyes fordulónapokhoz
pedig népi megfigyelések is tartoznak. Sopron térségében egykor
december 6-án a legények láncokkal járták az
utcákat, és nagy lármát
csaptak. El is nevezték
őket láncos Miklósnak.
Fontos dátum volt december 13., Luca napja is, amelyhez szintén
több szokás kapcsolódott.
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Lehengerlő
Dua Lipa

Példamutató polgármester

448 évvel ezelőtt, 1571. november 19-én született Lackner Kristóf.
A város legendás polgármesteréről múlt héten emlékeztek meg
a szobránál. Az ünnepség után – a szokásoknak megfelelően
– megvendégelték a résztvevő diákokat.
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Dua Lipa lehengerel mindenkit új dalával. A modern pop és nu disco stílusú Don’t Start Now
című dalt ugyanaz a csapat alkotta meg, mint
a New Rules-t. A még
mindig csak huszonnégy
éves csinos énekesnő adta el a legtöbb albumot a
Spotify történetében.
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December 6-án a legények láncokkal járták az utcákat

Adventi népszokások

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Készül az ünnepre?
HANN JUDITH:
A gyermekeim külföldön
élnek, de mégsem készülök egyedül a karácsonyra. A munkahelyemen, a
brennbergbányai óvodában a kisgyerekekkel számos programot, foglalkozást tartunk. Nagyon
szeretik és élvezik ezeket.

P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

A Jézus
születését megelőző négyhetes adventi időszak gazdag
népszokásokban,
néphagyományokban.
– Advent a nyugati kereszténységnél a Szent András napjához
legközelebb eső vasárnap kezdődik és Jézus születésnapjáig,
szentestéig tart – mondta Csiszár Attila, a Soproni Múzeum
néprajzkutatója. – A téli időszakban szüneteltek a mezőgazdasági munkák, ezért ekkor sokkal
több népszokást műveltek őseink, mint nyáron, amikor egész
nap a földeken dolgoztak. Fontos, hogy az adott naphoz tartozó szokást mindig a megelőző
este tartották meg. Sopron térségében egykor december 6-án
a legények láncokkal járták az
utcákat, és nagy lármát csaptak.
El is nevezték őket láncos Miklósoknak. Ennek a szokásnak az
eredete pontosan nem ismert,
annyi bizonyos, hogy nem kötődik a Mikulás-napi ajándékozáshoz; feltehetően még óeurópai pogány hagyományt őrzött.
Fontos dátum december 13.,
Luca napja. Előestéjén termékenységvarázsló jelleggel a nagyobb gyerekek, legények házról
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SZOKOLAYNÉ
DR. WELTLER MAGDOLNA:

Advent vasárnapjain, a
családi hagyományokhoz
híven, egy szál gyertyát
gyújtok meg. Ezen egyszerűséggel számomra sokkal
meghittebb és spirituálisabb
az ünnepvárás.

Igazi adventi hangulat – a Szent Mihály-templom Hauser Károly festményén
FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM

házra jártak. A fiatalok lopott
fán vagy szalmán térdepelve
mondókákkal bő termést és jószágszaporulatot ígértek ajándékokért cserébe. Mivel a Luca
napjára virradó éjszaka a néphit
szerint a boszorkányok különösen nagy rontó hatalommal bírtak, igyekeztek ellenük védekezni. Vidékünkön az istálló ajtaja
fölé tüskés vadrózsa ágat szegeztek, hogy a boszorkányok el
ne vigyék a tehenek tejét. Ezen
a napon vetettek el egy tálkában
búzát: ha a gabona karácsonyra kicsírázott, akkor gazdag termésben bízhattak.
December 24-e is fontos dátum volt. A lányok az éjféli mise

előtt egy öl fát és egy marék babot vittek be a konyhába. Hazaérve megszámolták: ha mind a
kettő páros volt, akkor bízhattak
abban, hogy a következő évben
megtalálják a férjüket. A mise
előtt a felnőttek a saját maguk
készítette betlehemmel járták
a házakat, és énekszóval idézték
fel Jézus születését.

Advent egyet jelentett egykor
a disznóvágások időszakával is.
Szerdán és pénteken a hagyományőrző családokban böjtöt
tartottak. December 24-én szinte tilos volt húst fogyasztani, a
vacsora tejből és kalácsból állt.
Az éjféli mise után az első húsos
étel sok háznál az úgynevezett
préshurka vagy a kocsonya volt.

ADVENT A MACSKAKŐBEN: Mézillatú készülődés a Macskakő Gyermekmúzeumban december 8-án, vasárnap. Délelőtt 11 órakor nyitják meg az ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskola alkotókörének Angyalváró című bemutatkozó kiállítását. 16 órától Mézeskalács díszítés és sütés lesz, majd Becska
Zsóka és Gazda Patrícia óvodapedagógusok vezetésével adventi bábos játékot tartanak.

NOVÁKI TAMÁS:
Az adventi vásárra, illetve a
programokra idén is biztosan kilátogatok majd. Ebben
az időszakban a családra, a
barátokra is jobban ráirányul
a figyelem. A drága ajándékoknál sokkal többet jelent
számomra, ha például az
unokámtól kapok egy rajzot.
BAKONYI GÁBORNÉ:
Igazán különleges lesz az
idei karácsonyunk, hiszen
nemrégiben született meg
a kisfiú dédunokám. Az ünnepek alatt a családtagok
meglátogatják és megvendégelik egymást. Az adventi
koszorút egyébként jómagam készítem el.

A Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata
és a Lővéri Nyugdíjas Klub

2019. DECEMBER 1-jén, vasárnap, 16.00 órakor

Adventi Gyertyagyújtási
Ünnepségre
vár minden érdeklődőt szeretettel
a Teleki Pál u. 20 előtti térre.

Advent üzenete
NÉMETH ISTVÁN r. katolikus, STUMMERNÉ
NAGY ÁGNES, református, TÓTH KÁROLY,
evangélikus lelkészektől
Ünnepi gondolatok
BARCZA ATTILA országgyűlési képviselő
Ünnepi műsorral a LŐVÉRI NYUGDÍJAS KLUB
lép fel

DR. KOLTAI MIKLÓSNÉ
a Lővéri Nyugdíjas
Klub elnöke
TÓTH ÉVA
a Jereván Településrészi Önkormányzat
elnöke

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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RENDŐRSÉGI SOROZAT

Az interneten is
biztonságban
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Kozmutza Flóra: „A segítségnyújtás is lehet szenvedély”

Harmincéves iskola
MADARÁSZ
RÉKA

CZIRÁKI VIKTÓRIA

A Soproni
Az internetes vásárlás népszerűbb, mint valaKozmutza
ha, az emberek java része vett már valamit a
Flóra EGYneten. Vannak azonban veszélyei az ilyen váMI alapításának 30.
sárlásoknak, előfordul, hogy termék sincs, és a évfordulója alkalmávételárnak is búcsút mondhatunk.
ból ünnepséget rendeztek a pedagóAz ünnepek közeledtével nem- legyen. Teljesen egyértelmű,
csak a hagyományos boltok, de a hogy a valóságban is létező üz- gusok művelődési
webshopok forgalma is jelentő- letlánc webshopja megbízható, házában. A pénteki
sen nő. Az eNEt kutatása szerint onnan joggal várhatjuk, hogy az eseményen beszédet
Magyarországon közel 5,4 mil- a termék érkezik, amit rendel- mondott dr. Farkas
lióan vásárolnak rendszeresen tünk, megfelelő minőségben.
Ciprián polgármesonline. Előfordul azonban, hogy Egy ismeretlen, csak az interneteljesen mást kapunk, mint ten működő webshop esetében, ter, és megjelent
amit szerettünk volna, vagy vagy ha az eladó magánszemély, Csiszár Szabolcs alhasonlót, de borzasztó minő- érdemes körültekintően eljár- polgármester is.
ségben, sőt akár az is megesik,
hogy a termék meg sem érkezik a címünkre. – Ilyen esetekben érdemes reklamálni, végső
esetben pedig feljelentést tenni – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin, a
Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési
főelőadó. – Természetesen a legjobb az ilyen esetek megelőzése,
azaz ha kellő körültekintéssel
költünk pénzt online. A vásárlás
előtt minden esetben érdemes
információkat szerezni a webáruház üzemeltetőjéről, hogy
a termék eladója azonosítható

ni. Ilyen esetben soha ne utaljunk előre, mindig utánvéttel
vásároljunk!
Babelláné Lukács Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy
legyünk gyanakvóak, ha a kinézett termék nagyon olcsó egy
helyen. A bolti ár töredékéért ne
vegyünk semmit az interneten,
hiszen jellemzően ilyen esetekben szokott „lenyúlás” történni. – Az iPhone árának feléért
postán kapott fél fürdőszobacsempe nagyon el tudja rontani az ünnepek hangulatát, inkább csak megbízható helyről
vásároljunk! – zárta a főelőadó.

Harminc éve alapították a Soproni Kozmutza Flóra Egységes
Gyógypedagógiai Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola és Szakiskolát. Az azóta eltelt évtizedekben a gyermekektől kapott
szeretet adott újabb és újabb
lendületet az iskola tanárainak
ahhoz, hogy megbirkózzanak
a sokszor embert próbáló feladattal. Hiszen ahogy Kozmutza
Flóra is megállapította: „A segítségnyújtás is lehet szenvedély.”.
Ezt a gondolatot hangsúlyozta
beszédében dr. Farkas Ciprián
polgármester is.
– Iskolánk az egykori Pataki Ferenc Általános Iskola tagiskolájaként kezdte működését az 1981/82-es tanévtől a
Mátyás király utcai épületben
– tudtuk meg Horváth Lászlóné

A Kozmutza-iskola 30. jubileumi rendezvényén színvonalas műsort adtak a
diákok FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
igazgatótól. – 1989-ben nyitotta
meg kapuit a Petőfi téri általános iskola. Az igazgató, dr. Magas
Lászlóné fiatalos lendülete, elhivatottsága és szakértelme jó példaként szolgált kollégáinak.
Ahogy a részképességkiesés,
magatartászavaros, figyelemzavaros gyerekek száma fokozatosan növekedett, úgy a tanulók
létszáma is. 1991-ben létrejött
a Fogyatékos Gyerekek Oktatásáért Alapítvány, amely napjainkban is támogatja az iskolát. Az alapítvány jóvoltából
elindíthatták a diákok szakmai képzését: varróműhelyt,
szövőműhelyt, kosárfonóműhelyt szereltek fel, a tanulók pedig speciális szakiskolai

tagozaton tanulhattak tovább.
1998. november 20-án ünnepélyes keretek között vette fel
az intézmény Kozmutza Flórának, a gyógypedagógia nagyas�szonyának nevét. 2006-ban elnyerte az ökoiskola címet. 2006
júniusától egységes gyógypedagógiai, módszertani intézmény
lett, amely ma már módszertani
központként lát el utazó gyógypedagógiai feladatokat a városban és kistérségében.
– Két évvel ezelőtt elindítottuk speciális óvodai csoportunkat, és bővítettük
képzéskínálatunkat számítógépes adatrögzítő részszakképesítéssel, így az autizmus
spektrumzavarral küzdő diákok

számára is biztosítani tudjuk a
sikeres szakmatanulást – folytatta az igazgató. – Nagy öröm
számunkra, hogy olyan gyógypedagógiai intézménnyé váltunk, amely differenciált segítséget tud nyújtani városunk és
kistérsége családban nevelkedő
gyermekei számára 3-tól 25 éves
korig. Célunk, hogy boldog, kiegyensúlyozott és hasznos polgárok legyenek azok a fiatalok,
akik iskolánkból kikerülnek.
A jubileumi ünnepségen
dr. Magas Lászlóné beszélt a
kezdetekről. Ezután a résztvevők megtekintettek egy filmet
az iskola történetéről, majd a tanulók szórakoztatták őket színvonalas műsorukkal.

Látni és látszani kampány
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

›

MINŐSÍTETT PANZIÓK

A Magyar Turisztikai Ügynökség még korábban bevezette a szálláshelyek, fürdők új értékelési rendszerét. Ahhoz,
hogy a panziók részt vehessenek a Kisfaludy-terv turisztikai fejlesztési pályázatain, minősíttetniük kell magukat. Az
országban a 100. ilyen „bizonyítványt” a soproni Á
 trium
Panzió szerezte meg.

Ingyenes állapotfelmérő ellenőrzésen vehetnek részt
járműveikkel az autóvezetők a Látni és látszani 2019
program keretében. A kezdeményezéshez országszerte több autószerviz is csatlakozott, Sopronban
pedig a rendőrkapitányság balesetmegelőzési bizottsága és a Soproni Közlekedési Felügyelet tartott
ingyenes átvizsgálást. A december 15-ig tartó kampányban a sofőröknek lehetőségük nyílik a gépjárműveik világító és fényjelző berendezéseinek, gumiabroncsainak ellenőriztetésére, az autójuk őszi–téli
időjárásra történő felkészítésére, valamint a vezetők
látásának vizsgálatára is.
A partnerszervizek listájáról a latnieslatszani.hu honlapon lehet tájékozódni.

FOTÓ ÉS SZÖVEG: CZIRÁKI VIKTÓRIA

A duális képzésről
tanácskoztak
A duális képzés lehetőségeiről tartottak konferenciát múlt
csütörtökön a Soproni
Egyetem Lámfalussy
Sándor Közgazdaságtudományi Karán.

M85: Aszfaltozás Sopronnál
Amikor az időjárás engedi, folyamatosan dolgoznak az M85-ös gyorsforgalmi út kivitelezésén. A hidak,
felüljárók műtárgyainak megépítése is tart, illetve a nyomvonal alapozása is folyamatos. Olyannyira,
hogy a közelmúltban a város Harka felőli határában már elkezdődött az út egy részének aszfaltozása is.
FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

A rendezvényen a felsőoktatás
és a piac képviselői konzultáltak
arról, hogyan tudnák a hallgatók
javára fejleszteni az együttműködésüket. A Soproni Egyetem
2015 óta ad lehetőséget hallgatóinak a duális képzésben (az
elméleti oktatás a felsőoktatási intézményben, a gyakorlati
képzés pedig a választott partnerszervezetnél történik) való
részvételre. Dr. Németh Gábor,

a Soproni Egyetem duális képzéseinek felelőse kiemelte: az
egyetem legfőbb célja, hogy közelebb hozza az intézményhez a
régióban működő vállalatokat.
A piaci szereplőknek pozitívak a
tapasztalatai – ugyanis úgy látják, hogy a duális képzéssel egyaránt nyernek ők, az egyetem és
a hallgatók is.
– Fontos, hogy a jövő nemzedékéből sok ambiciózus, diplomával rendelkező szakember
kerüljön ki – mondta a rendezvényen dr. Farkas Ciprián polgármester. – Ebben a tekintetben Sopronnak jó lehetőségei
vannak, hiszen rengeteg kiemelkedő képességű fiatallal
büszkélkedhetünk.
Forrás: sopronmedia.hu
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Dr. Magas László a rendszerváltás fontos alakja volt

Elvarázsolta Sopron

Dr. Magas László (j) Horváth Vilmos kamarai elnöktől vette át a Lackner-díjat
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

KÖVES ANDREA

A Lackner Kristóf-díjat is átadták
a virilistákat, azaz Sopron legnagyobb adózóit köszöntő ünnepen.
A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elismerését dr. Magas László vehette át
a Sopronért és a régióért maradandót alkotó,
országos szintű közéleti tevékenységéért.
Bár nem Sopronban született, ám a város már középiskolás korában rabul ejtette
dr. Magas Lászlót.
– Egy alföldi kisvárosba jártam gimnáziumba, ahol vívtam is. Egy nagyobb szabású
versenyt rendeztek Sopronban, amelynek az egyetem adott

otthont, ahol nagyon barátságosan fogadtak bennünket, ámulattal hallgattam az egyetemi
hagyományokról szóló történeteket – idézte fel az első kapcsolatát Sopronnal. – Ekkoriban
határoztam el, hogy az Erdészeti és Faipari Egyetemen tanulok tovább.

A diploma megszerzése után
egy rövid ideig a Veszprémi Erdőgazdaságnál helyezkedett el
erdőrendezőként, ám visszacsábította az alma mater, no és a
szerelem. Húsz éven keresztül
az Erdőrendezési Tanszéken oktatott és végzett tudományos
munkát. 1992-ben lett a Kisalföldi Erdőgazdaság vezérigazgatója
egészen a nyugdíjba vonulásáig.
Mindemellett aktív közéleti tevékenységet folytatott és folytat
mind a mai napig. Az 1980-as
évek végén a soproni rendszerváltás meghatározó alakja volt.
– A családi gyökereim, a kommunizmus alatt őket ért támadások meghatározzák a világlátásomat – mesélte dr. Magas

László. – Édesanyámat 1949-ben
börtönbe zárták, majd kényszermunkát végeztettek vele, végül
1956-ban disszidált. Engem apai
nagyszüleim neveltek fel, ők elvesztették minden vagyonukat
a háború után. Amikor 1988-ban
meghallottam azt a hírt, hogy a
Magyar Demokrata Fórum tagokat toboroz, akkor Szász Lajos barátommal azonnal elhatároztuk: megalakítjuk az MDF
soproni szervezetét.
Dr. Magas László nevéhez is
fűződik többek között az 1956os mosonmagyaróvári tüntetés
elítélt áldozatai jelöletlen sírjainak felkutatása, a halottak újratemetése, és a rendszerváltás
egyik szimbólumává vált páneurópai piknik szervezése. Aktív
részese volt a II. világháborús
soproni emlékmű felállításának,
2000-ben az ő kezdeményezésére kaptak a Győr–Moson–Sopron megyei települések millenniumi keresztet. 1990-től, egy
ciklus megszakítással, 2019-ig
városi önkormányzati képviselő, bizottsági elnök is volt.
Mindemellett a soproni női kosárlabdacsapat felügyelőbizottságának elnöke és lelkes támogatója évtizedek óta.
– Jó érzés felidézni az elmúlt
sokszínű évtizedeket, de bizony mindez nem ment volna
biztos hátország nélkül – mosolyodott el a kitüntetett. – Feleségem, Enikő csodálatos társ
és három gyermekünk remek
édesanyja, hat unokánk gondos nagymamája. Bizony néha
lelkiismeret-furdalásom volt,
hogy állandóan jövök-megyek,
ám sikeres, szorgalmas fiaimon
azt látom: mindez példát is mutatott számukra.

Hétköznapi hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben
is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk,
akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy se-

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

EZ LESZ…
Bábos mesekuckó
November 27., szerda 10 óra, Liszt-központ
Madárka a hóban

Horváth Kornél ütőhangszeres
előadása
November 27. 18 óra, evangélikus gyülekezeti ház
Jótékony célú előadás a Rotary Club Sopron Pannonia
szervezésében

Ügyes kezek kézműves-foglalkozás
November 28., csütörtök 15.30, Széchenyi István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
Készülődés a Mikulásra, a résztvevők ollót hozzanak magukkal!

Sarkady emlékest
November 28. 17 óra, Szent Orsolya Gimnázium
A Soproni Irodalmi Társaság emlékestet szervez Sarkady Sándor tiszteletére

A régi Sopron hangulata
November 29., péntek 18 óra, Széchenyi István Városi
Könyvtár Bánfalvi Fiókkönyvtára
Soproni Horváth József, Sterbenz Károly, Fangh Dezső, Háry Gyula, Kokál Károly, Csipkés Kálmán, Mende
Gusztáv, Mühl Aladár, Wosinski Kázmér, Szarka Árpád
alkotásainak tárlata. Megnyitja: Martos Gábor művészeti
író, közreműködik: Fodor Gábor fuvolaművész.

Pléhpofájúak
November 29. 20 óra, Civitas Pinceszínház
Egy XXI. századi kocsma zajos élete Ladányi Mihály versei alapján

Soproni Advent
November 29. – december 22., Fő tér és Várkerület

Operettgála borkóstolóval
November 30., szombat 19 óra, GYIK Rendezvényház

Henrik Ibsen: Peer Gynt
November 30. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpontok: december 2., hétfő 12 és 15 óra,
december 3., kedd 12 és 17 óra, december 4., szerda 13
és 19 óra

Ganxsta Zolee és a Kartel
November 30. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Gladness 15. Birthday with KÜHL
November 30. 22 óra, Hangár Music Garden

Alice Csodaországban
December 1., vasárnap 11 óra, GYIK Rendezvényház
Zenés felfordulás gyerekeknek két részben

Mozimenet – Soproni gyorstalpaló
December 1. 15 óra, Liszt-központ
Városjáró séta régi és új soproniaknak minden hónap
első vasárnapján – ezúttal a soproni mozitörténelem
emlékeit járják végig

Pitti Katalin adventi koncertje
December 1. 16 óra, Szent István-templom

Adventi gyertyagyújtás
December 1. 17 óra, görbehalmi bányászmúzeum

Anconai szerelmesek
December 1. 19 óra, GYIK Rendezvényház

Kiállítás az adventi rajzpályázat
alkotásaiból
December 2., hétfő 16 óra, Liszt-központ
A tárlat december 20-ig látható

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Nyugdíjas Egyetem

Az egykori Lunkányi-ház az Orsolya téren
Az Orsolya tér és Fegyvertár utca sarkán álló barokk homlokzatú épület a 18. század első évtizedeiben az Esterházy család birtokában volt, tőlük szerették volna megvásárolni az orsolyita apácák, hogy benne zárdát létesítsenek,
de az adásvétel végül nem jött létre. 1734-ben egy Wibner
nevű magas rangú katonatiszt tulajdonába kerül, majd az ő
örökösétől vásárolta meg 1756-ban Niczky Kristóf (1725–
1787) tárnokmester, országbíró, a helytartótanács elnöke. A Niczky örökösöktől 1823-ban került Guary Miklósnak, Sopron vármegye táblabírájának tulajdonába, akinek
az özvegyétől vásárolta meg (Liebenberg) Lunkányi János
(1775–1853), Széchenyi István nevelője, később bizalmas
barátja és összes birtokának jószágkormányzója, akinek sírja a nagycenki temetőben, a Széchenyi-mauzóleum közelében található: így vigyáz még most is egykori tanítványára,
legjobb barátjára. Sopron egyik legszebb barokk lakóépülete egészen 1945-ig a Lunkányi család birtokában volt,
majd miután a háborús bombázások során súlyosan megrongálódott az épület, annak nem a helyreállítását, hanem
a bontását rendelte el az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium, mondván, hogy „a romokat nem szabad megtűrni”.
Hiába volt a városi mérnöki hivatal minden ellenvetése, az
államosított építőipari vállalatok dolgozóit munkával kellett ellátni, így az épület maradványait egy laktanya alapjaiba építették be, helyére pedig később egy modern lakóház
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December 3., kedd 15.30, GYIK Rendezvényház

Bepillantás egy madármentő
központ életébe
December 3. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Kőszegen működő
Madárvédelmi Mentőközpontjában 1994 óta foglalkoznak sérült madarak mentésével

Mikulás-ünnepség
December 4., szerda 17 óra, GYIK Rendezvényház

Széchenyi Casino
December 4. 17 óra, Széchenyi István Gimnázium
Dr. Borsos Árpád: Történelmi lecke fiúknak – adalékok
a soproni Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Honvéd Hadapródiskola történetéhez

D. Práder Éva – A ruha teszi a babát
Csalogató a divattörténet varázslatos világába című
babakiállítás – a tárlat december 14-ig látható a Széchenyi István Városi Könyvtár aulájában.

Angyalok szárnyán
került. A mintegy száz évvel ezelőtt készült fotón még nem
a Mária-kút látható az Orsolya téren, hanem a Vasata József által készített Hattyús-kút, melyet 1929-ben helyeztek
át mai helyére, a Hunyadi János utca és a Béke út kereszteződésébe. SZÖVEG PLUZSIK TAMÁS, ARCHÍV FOTÓ

Drozsnyik István képzőművész kiállítása. A tárlat december 31-ig, hétfő kivételével minden nap 10–18 óra
között látható a Fabricius Galériában.

A klasszikus szépség mestere
Kisfaludi Strobl Zsigmond kiállítása január 10-ig látható a Lábasházban
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Környékünkön nagy szükség van a képzett munkaerőre

A jó szakma a siker titka

A pályaválasztási rendezvény célja az volt, hogy minél több fajta szakmával ismerkedjenek meg testközelből
a fiatalok FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
HUSZÁR JUDIT

Közel ezerkétszáz 7–8. osztályos
diák – ennyien vettek részt a 18.
pályaválasztási kiállításon és szakmabemutatón a Liszt-központban.
A fiatalok egy helyen, egy időben összesen 28
iskolát, céget ismerhettek meg.
Tűzoltók menetfelszerelésben
az aulában, az emeleten frissen készülő frizurák és sminkek,
mellettük motor és mérőeszközök – színes forgataggá alakult
a Liszt-központ múlt csütörtökön. 18. alkalommal rendezte
meg a pályaválasztási kiállítást
és szakmabemutatót városunkban a Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal és együttműködő partnerei (a Soproni
Kereskedelmi és Iparkamara, a
Soproni Szakképzési Centrum,
valamint a Soproni Tankerületi Központ). A programon 20
szakképző iskola, 5 munkáltató és 3 egyéb szervezet mutatkozott be. A céljuk az volt, hogy
segítsék a fiatalokat, hogy minél több fajta szakmával ismerkedjenek meg testközelből, így

pedig megkönnyítsék a továbbtanuláshoz a pályaválasztást.
A rendezvényen Széles Sándor
kormánymegbízott nevében
dr. Bajcsay Brigitta sajtófőnök
köszöntötte a megjelenteket.
– Ahhoz, hogy a fiatalok jó
döntést tudjanak hozni, segíteni kell őket, megmutatni a lehetséges utakat, kínálatot – mondta
a megnyitón dr. Farkas Ciprián
polgármester.
Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum kancellárja az

elmúlt héten elfogadott szakképzési törtvényről is szólt.
2020-tól változik az országos
képzési jegyzék, a fiatalok 174
szakma közül választhatnak,
valamint átalakul a képzés szerkezete is.
Horváth Vilmos, a Soproni
Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint Károlyi Gyula, a Sopron és Vidéke Ipartestület elnöke arról is beszélt, hogy az
iparban, a szolgáltatószférában milyen nagy szükség van a
képzett munkaerőre, valamint
hangsúlyozták a gyakorlati oktatásban a gazdasági szereplők
felelősségét.
– Egy szakmai végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatal átlagosan 4–6 hét alatt talál állást, ez is jól mutatja, hogy
térségünkben munkaerőhiány
van – ezt már Tölli Katalin, a

Soproni Járási Hivatal vezetője
tette hozzá.
A szakemberek valamennyien egyetértettek abban, hogy a
szakmaválasztásban nagy befolyással vannak a gyerekekre
a szülők, valamint az őket oktató pedagógusok. Hangsúlyozták
azt is, hogy a jó szakma a siker
titka, ugyanakkor napjainkban
elengedhetetlen a rugalmasság,
hiszen azt senki nem tudja garantálni, hogy ami ma slágerszakmának számít, arra tíz év
múlva még lesz igény.
A kiállításon a résztvevő iskolák, munkáltatók nemcsak a saját kínálatukat mutatták be, de
a fiatalok részt vehettek egyéni
pályaorientációs foglalkozásokon, kipróbálhattak önismeretet fejlesztő játékokat, valamint
kitölthettek pályaválasztást segítő tesztet is.

A „SZAKMA NAGYKÖVETE” Díjat alapított a Soproni Szakképzési Centrum az egyes szakképesítésekben kiválóan teljesítők szakmai munkásságának, eredményeinek elismerésére. A
„Szakma Nagykövete” címet elsőként Nagy Nikolettnek adták át a pályaválasztási kiállításon. A
fiatal hölgy másfél éve végzett fodrászként a Handler-iskolában, a szakmák olimpiájának is nevezett kazanyi 45. WorldSkills versenyről Kiválósági éremmel tért haza (erről lapunkban is beszámoltunk). Felkészítője Veress-Győri Sándor, a soproni Stúdió 77 szalon vezető fodrásza volt.

Példamutató polgármester
MUNKATÁRSUNKTÓL

448 éve, 1571. november 19-én született
Lackner Kristóf. A legendás polgármesterről születése napján,
az elmúlt héten emlékeztek meg a Lackner
Kristóf utcában álló
szobornál.
A megemlékezés szónoka,
Magas Ádám önkormányzati
képviselő beszédének első felében röviden felidézte a városvezető életútját. – Nemcsak
városépítőként, városszépítőként érdemes rá emlékezni,
hiszen a kultúrát is nagy mértékben támogatta – tette hozzá a képviselő. – Munkássága
például szolgálhat a ma embere előtt, hiszen jelenleg is
számos nehézséggel kell megküzdeni, ugyanakkor a város

napjainkban fejlődő pályára
lépett. A fejlesztéseket pedig
az új városvezetés is folytatja:
épül az M85-ös gyorsforgalmi
út, a Fertő tavon zajlik az ország
legnagyobb turisztikai beruházása, s rövidesen befejeződik a
Lenck-villa felújítása.

Magas Ádám szónoklata után
Savanyu Gergely, a Soproni Petőfi Színház művésze olvasott
fel részleteket Lackner Kristófnak a Soproni Nemes Tudós
Társaság megalapításakor elmondott beszédéből. A megemlékezés végén Csiszár Szabolcs

alpolgármester és Magas Ádám
Sopron város nevében megkoszorúzta Lackner Kristóf szobrát. A megjelent önkormányzati képviselők, intézmények
vezetői, közéleti szereplők pedig egy-egy pálmaágat helyeztek el a szobornál.

Egyensúly
Horváth Ferenc jegyzete
A magyarországi nyugdíjak – a
kormány ígéretének megfelelően
– 2010 óta tartják vásárlóértéküket. A gazdaság teljesítményének függvényében még úgynevezett nyugdíjprémiumra is számíthatnak a nyugdíjasok. Az idén
még rezsiutalványokat is kaptak. A plusz pénz(ek)
különösen jól jön(nek) az ünnepek előtt. Hogy milyen jelentős társadalmi csoportról beszélünk, azt
jól mutatja a KSH közelmúltban megjelent tanulmánya. E szerint a nyugdíjfolyósító 2019 elején a lakosság több mint negyedének – 2,6 millió
„A nyugdíjak vásárembernek – folyósílóértékének megőrzése szilárd alap lehet, tott nyugdíjat vagy valamilyen egyéb ellátást.
de kérdés, hogy mit
A teljes lakosságon beenged meg az ország
lül pedig minden ötöteljesítménye. A közdik ember kap öregségi
gazdászok és az elem- nyugdíjat. Számuk nem
zők lassulást várnak a változott lényegesen az
világgazdaságban, ez
előző évhez képest, a
népességen belüli arápedig óhatatlanul is
kihat a nyitott magyar nyuk közel 21 százalék
gazdaságra, de persze maradt. Ez azt jelenti, hogy az év elején 2
nem mindegy, hogy
millió nyugdíjkorhatárt
milyen mértékben.”
betöltött, azaz 64 éves
és annál idősebb ember élt Magyarországon. A KSH
kiadványából kiderül az is, hogy a nők átlagosan 61
évesen, a férfiak pedig 64 évesen mennek nyugdíjba. Januárban az öregségi nyugdíjasok átlagosan 135
ezer forintot kaptak kézhez. Ez a januári nettó átlagkereset 59 százalékának felelt meg. Ennél azonban
magasabb a nyugdíjak úgynevezett keresetpótló képessége, mert Magyarországon a nyugdíj adó- és járulékmentes. Sokat mondó adat, hogy az öregségi
nyugdíjasok 29 százalékának 100 ezer forintnál kisebb összegű ellátást folyósítottak. Az előző évben
ez az arány még 32 százalék volt. Az ellátottak több
mint felének nyugdíja 100 ezer és 179 ezer forint közé
esett, hasonlóan az előző évihez. Három százalékponttal növekedett a 180 ezer forint feletti öregségi nyugdíjak aránya.
Nos, ezek a száraz tények. A szakemberek bizonyára
sokkal többet olvasnak ki az adatokból (a KSH kiadványa persze a fentieknél sokkal bővebb és részletesebb), de a fentiek is jelzik a nyugdíjasok társadalmon
belül betöltött szerepét. Nem véletlen, hogy a figyelem középpontjában állnak. Nem mindegy ugyanis,
hogy miképp látja a világot több mint két és félmillió
ember. Nem mindegy, hogy milyen érzésekkel élik
mindennapjaikat. Ez óriási felelősséget ró a kormányra, hiszen meg kell találni az egyensúlyt a nyugdíjakra költhető összegek és más kiadások között. Mert
azt nem szabad megengedni, hogy nagy legyen a
szakadék a szerencsére egyre növekvő bérek és a
nyugdíjak között, arról nem is beszélve, hogy a 100
ezer forint alatti nyugdíjakkal, ha nem is azonnal, de
fokozatosan kezdeni kell valamit. A nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése szilárd alap lehet, de kérdés,
hogy mit enged meg az ország teljesítménye. A közgazdászok és az elemzők lassulást várnak a világgazdaságban, ez pedig óhatatlanul is kihat a nyitott
magyar gazdaságra, de persze nem mindegy, hogy
milyen mértékben. Amennyiben sikerül teljesíteni azt
a tervet, hogy a magyar GDP minimum két százalékkal haladja meg a mindenkori uniós növekedést, akkor jó eséllyel őrizhetjük meg az elért eredményeket. Egy újabb fellendülés pedig magában hordozza
a szükséges és előbb-utóbb elodázhatatlanná váló
nyugdíjkorrekciókat is.

Tudományos ülés

Magas Ádám önkormányzati képviselő (b) és Csiszár Szabolcs alpolgármester
Sopron város nevében koszorúzta meg Lackner Kristóf szobrát
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Idén huszonötödször rendezték meg az egészségügyi szakdolgozók továbbképzését múlt héten a
Liszt-központban. A résztvevőket Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője köszöntötte.
A rendezvényt dr. Kulcsár
Dániel, a Soproni Gyógyközpont megbízott igazgatója nyitotta meg. A szakmai
tanácskozásra az ország

minden tájáról több száz
ápoló, dietetikus, gyógytornász érkezett.
A szakemberek olyan témákról kaptak tájékoztatást, mint például a team
munka jelentősége a
rehabilitációban, motiváció a munkahelyen. Szó volt
a sclerosis multiplexről és
arról is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük az ápolási vezetőknek.
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A fenyőfákat érdemes víztartályos talpba helyezni, így tartósabbak lesznek

Illatos karácsonyfák az ünnepre

A legnépszerűbb karácsonyfák hazánkban (balról jobbra) az ezüst-, a luc- és a nordmann fenyő, de sokan vásárolnak műfenyőket is FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
MADARÁSZ RÉKA

Jézus születéséről a keresztények sokféleképpen emlékeznek meg a
világ minden részén, egy valami azonban mindenütt közös: az ünnepkör fő szimbóluma és kelléke, a karácsonyfa.
Napjainkban egyre népszerűbbek a műfenyők, melyekre sokaknak lelkiismereti okokból,
illetve környezettudatossági
szempontok alapján esik a választásuk. A karácsony előtt
árusított örökzöldek azonban
szinte teljes egészében karácsonyfatelepekről származnak,

›

így senkinek sem kell aggódnia
amiatt, hogy kipusztulnának a
fenyvesek.
– A termelésből származó fák számos fajtáját megtaláljuk az árusítóhelyeken. Kiválasztásuknál sok esetben a
fő szempont az, hogy men�nyibe kerülnek – osztotta meg

velünk tapasztalatait Horváth
Gábor, a Roth-középiskola kertészeti tangazdaságának vezetője. – A nordmann fenyő (kaukázusi jegenyefenyő) a legjobb
döntés, ha még februárban is
gyönyörködni szeretnénk karácsonyfánkban. Tűlevelei száradás után sem hullanak le, az

illata sem múlik el egyhamar,
ám ennek a legborsosabb az ára.
Talán a legnépszerűbb fenyőfa karácsonykor hazánkban az
ezüstfenyő (szúrós lucfenyő).
Rengeteg ága, sűrű lombozata
miatt rendkívül mutatós. Nem
olcsó, nagyon jó a lombtartó
képessége, de ha megszárad a
fa, lehullanak a levelei. Szintén
elterjedt a luc (közönséges lucfenyő). Csodálatos illata az ünnep hangulatát idézi, az ára is
kedvező, nagy hátránya azonban, hogy hamar kiszárad a

fűtött lakásban, és szinte egy
hét múltán már le is dobja a
tűleveleit. A duglászfenyő inkább díszítésre alkalmas fajta.
A feketefenyő vagy erdei fenyő
hosszú, kettesével álló tűleveleiről ismert, emiatt, illetve ritka
ágrendszerének köszönhetően
a díszítése is nehézségekbe ütközik. A kolorádófenyő látványos, ezüstös, 3–8 centiméteres
tűlevelekkel rendelkezik, melyeket vastag viaszréteg borít.
Pompás karácsonyfa készíthető belőle.

– Ha kiválasztottuk a pénztárcánknak és igényeinknek
megfelelő fenyőfát, érdemes
víztartályos karácsonyfatalpat
beszereznünk – tette hozzá a
szakember. – A fenyő naponta
akár fél liter vizet is felszívhat.
Mielőtt belehelyeznénk a fát a
vizes talpba, érdemes a törzse
végéből egy keveset levágnunk,
eltávolítva az esetlegesen elzáródott pórusokat, így könnyebben jut az örökzöld ismét nedvességhez, és tovább maradhat
a lakásunk dísze.

RÖVIDEN

Összefogás a méhészek érdekében
A környezeti kihívások és az ázsiai versenytársak megjelenése miatt uniós szintű összefogást sürgetett a méhészek érdekében az agrárminiszter Budapesten.

Emlékfa az Erzsébet-kertben
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az idén 150 éves Soproni Városszépítő Egyesület szervezésében az alapító, Flandorffer Ignác emlékére ültettek fát az Erzsébet-kertben.
A jubileumi év előadásokkal folytatódik.
A múlt csütörtöki eseményen
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője kifejtette: az Erzsébet-kert a fával
és a márványtáblával egy újabb
emlékhellyel gazdagodott. A jelenlévő óvodásokhoz is szólva
hozzátette: minden egyes fa
elültetése fontos része az életünknek, hiszen így kivesszük
a részünket a klímavédelemből.
– Az egyetem gyakorló óvodája és a városszépítők között jó a kapcsolat, tavasszal a

madarak és fák napján az emlékerdőben már ültettünk közösen fát – ezt már dr. Józan
Tibor, az egyesület elnöke
mondta. – Talán egyszer ők is
városszépítők lesznek, ennek
a szellemében szeretnénk még
inkább megnyerni magunknak
a fiatalokat. A jubileumi emlékév könyvbemutatóján a Szent
Orsolya-iskola diákjai vettek
részt, a festőtermi kiállításon
pedig a sopronkövesdi citerások működtek közre.

Megtudtuk, a faültetés ötletét
Varga Mária, a Heimler Károly
szakbizottság vezetője vetette
fel. A márványon lévő feliratot Sarkady Sándor, a Csatkai
Endre szakbizottság vezetője fogalmazta meg, a fát pedig a Sopron Holding Zrt. ajánlotta fel.
Amíg Barcza Attila, dr. Józan
Tibor, valamint Abdai Zsolt önkormányzati képviselő elültette a fát, az óvodások egy dalt

énekeltek. A márványtáblán
található egy QR kód is, amelyet okostelefonnal beolvasva
Flandorffer Ignác életéről tudhatunk meg bővebb információkat. A megemlékezéssorozat
ezzel nem ért véget, ugyanis a
tervek szerint a következő időszakban havi rendszerességgel a városszépítéssel, a város
múltjával kapcsolatos előadásokat tartanak.

FLANDORFFER IGNÁC MUNKÁSSÁGA
Flandorffer Ignác 1869-ben alapította meg a Soproni Városszépítő Egyesületet, mindvégig nagy gondot fordított az
utak, parkok fásítására. Az egyik legnagyobb szabású műve
pedig a soproni gázgyár létrehozása volt. Az azonban kevésbé köztudott, hogy kiemelt figyelmet fordított a szegényekre is: 1872-ben hozta létre a szegényházat. A polgárotthon
fenntartását kezdetben magára vállalta.

2019. november 27.

Magyar törzsek
vándorlása
Posztereken mutatják be a vándorló magyar törzsek történetét a Fórum Múzeum elkülönített terében. A Magyar törzsek
vándorlása a Dél-Uráltól a Keleti-Alpokaljáig című vándorkiállításon megjelennek Sopron
megye 10–11. századi régészeti
kutatási témái.
– Gazdag leletanyagra leltek a
régészek, így feltérképezhették
a honfoglalás idején vándorló
magyarok életét Sopronban és
környékén – kezdte köszöntőjét
dr. Gömöri János, a Scarbantia
Társaság elnöke.
Petkes Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia magyar
őstörténeti témacsoportjának

egykori kutatója, a tárlat szerkesztője azt mondta, hogy a kiállítás egy hatkötetes könyvsorozat alapján valósult meg. Ebben
egykori őseink viseletéről, vallási szokásairól és a hazánktól távol eső régészeti lelőhelyekről
adott átfogó képet.
Dr. Farkas Ciprián polgármester köszönetet mondott
a Scarbantia Társaság lelkes
munkatársainak. Mint kiemelte, a kiállítás választ adhat arra,
hogy miként tudtunk megmaradni évszázadokon át a kontinens közepén.
A poszterkiállítás a tervek szerint 2020. március 15-ig lesz látogatható. sopronmedia.hu

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Budapesten a Sopron Balett
Érdeklődéssel, nyitottsággal, aktívan vettek részt a meghívott diákok a Sopron Balett A csodatévő lány című előadásán a SŐT7 (Sissi Őszi Tánchét) Fesztiválon a budapesti
Bethlen Téri Színházban. Az Alekszej Batrakov rendezésében és koreográfiájával készült produkció vastapsot kapott
a foglalkozást vezető Németh Ervin dramaturggal együtt.

Kamaszként csodálta Jávor Pált és Szeleczky Zitát

Az ország nagypapája
PLUZSIK TAMÁS

A Família Kft. című tévésorozatban az ország nagypapájává
vált a 92 éves Baranyi
László színművész, aki
a Soproni Petőfi Színház műsorán szereplő A víg özvegy című
Lehár nagyoperettben
Njegus követségi titkárt alakítja.
– Tudomásom szerint én vagyok
pillanatnyilag a legidősebb színész, aki még aktívan színpadon van. Most kezdtem el a 64.
színházi évadomat – mondta
mosolyogva a kollégák szerint
is mindig jó kedélyű művész.
– A Jóisten megáldott olyan genetikai örökséggel, hogy soha
életemben nem voltam beteg,
a kórházakat is csak kívülről ismerem. Egyedül a térdemmel
bajlódom mostanság, azt is annak tudom be, hogy fiatal koromban gátfutó voltam, nyilván megerőltettem akkoriban.
Meg kellene operálni, de nem
merek elmenni, mert mi van,
ha nem sikerül?
Baranyi László, mint mondja,
egy nagyon szerencsétlen korosztályhoz tartozik, hisz ő még
kivette részét 1945-ben Budapest ostromából is.
– Miután megkaptam a
SAS-behívót, az egyetemi

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1994
Leköpdösték
Knézy Jenőt
A hétfő esti Soproni Ászok –
Danone-Honvéd kosárrangadón újfent nagy tételben folyt
a bűnbakképzés, s a TeleSport
riporterét meglehetősen ízléstelenül minősítette a soproni
publikum egy része. Knézy
Jenő egy ideig tűrte a tűrhetetlent, majd az élő adás ellenére
szópárbajba keveredett a soproni nézőkkel. Az ok nehezen
kideríthető, meséli az esetről a
riporter, de a helyi rendezőktől
azt hallottam, hogy a szünetben esedékes sorsolás miatt a
csapat főszponzorának tábláját valaki arrébb tette. Ehhez
azonban nekem semmi közöm
nincs, legfeljebb annyi, hogy
én közvetítettem. Ugyanakkor
az egyik nyertes egy szolnoki
úr volt, mire az érkező füt�työkre reagálván mondtam,
hogy remélem, ez nem a szolnoki kosárcsapatnak szólt. Ezt
követően jött a köpködés, az
anyázás. Borzasztó, hogy ezután már senki sem beszél az
egyébként jó meccsről, hanem
csak a mellékzöngékről. Sajnos
tudomásul kell venni, egyre
több a nézőtéri brutalitás, s a
közönséges hangnemet is lassan meg lehet szokni. Az is példátlan, hogy a vendégcsapatnak jószerivel menekülnie kell
a sípszó után. Ennek viszont
az lesz a következménye,
hogy a jó érzésű emberek szép

lassan elmaradnak a nézőtérről. Ugyanakkor úgy éreztem, a
munkám alapvető feltételeiről
sem gondoskodtak a rendezők,
összegzi a Sopronban történteket Knézy Jenő, hozzátéve, hogy
Sopront természetesen nem
azonosítja a magukról megfeledkezett szurkolókkal. (Kurír)

1969
A kosár mellől
– nagyszerű
dobóteljesítmények
Otthon érezte magát a SMAFC
a MAFC Kinizsi utcai csarnokában. Még a hazai pályán sem
biztathatták volna lelkesebben a soproniakat. A Tvordy–
Orbay kettős valósággal kezében tartotta a mérkőzést, ritkán
engedte kibontakozni a hazaiakat. Orbay az első félidőben 16,
Tvordy pedig 22 pontot szerzett
és lényegében már ekkor eldőlt
a küzdelem. Dicséretes, hogy
a MAFC edzője egyre bátrabban szerepelteti a fiatalokat. A
rutint, az NB I. légkörét csak így
lehet megszokni. A hét kosárlabda-válogatottja: Tvordy
(Soproni MAFC), Ránky (GanzMAVAG), Gabányi (MAFC),
Orbay (Soproni MAFC), Nagy
(Csepel). (Népsport)

1919
Lehár ezredes üdvözlő
távirata a soproniakhoz
Nyugat-magyarország katonai parancsnoka, báró Lehár
ezredes csapatainak budapesti
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bevonulása alkalmával a következő táviratot intézte Sopron
vármegye és a város kormányzó biztosához: A nyugat-magyarországi csapatok a
lakosság örömujjongása mellett bevonultak Budapestre.
Csakis Méltóságod kiválóan
bevált tisztviselőinek, a nemzeti hadsereg fölállításánál
tanúsított nagy támogatásának és Sopron megye és város
lakossága hazafias áldozatkészségének köszönhető, hogy
e fényes pillanatot hazánk szomorú napjaiban megérhettük,
és ezúton kérem Méltóságodat,
hogy Sopron megye és Sopron
város minden hazafias polgárának legbensőbb köszönetemet és szívélyes üdvözletemet
tolmácsolja. Lehár ezredes.
(Budapesti Hírlap)

Vázsonyit törölték
Sopron díszpolgárainak
sorából

Sopron város törvényhatósága tegnap tartott közgyűlésén a megjelent bizottsági
tagok többségének szavazatával Vázsonyi Vilmos volt
igazságügyi minisztert törölte
Sopron város díszpolgárai
sorából. Vázsonyit a múlt év
őszén választották meg díszpolgárrá, és ellenfelei azzal
agitáltak ellene, hogy a díszpolgárságra annak idején sem
szerzett érdemet, mert semmit
sem tett Sopron város érdekében. (Egyetértés)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Baranyi László számtalan sikeres színházi darabban és filmben játszott
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

rohamzászlóaljba vonultam
be, ahol egy kiváló ember, Nagy
Zsombor volt a parancsnokunk,
aki az utolsó pillanatig óvott
bennünket, hogy lehetőleg ne
kerüljünk éles, harci helyzetbe, ami persze csak ábránd volt.
Mindenesetre megúsztam, túléltem – elevenítette fel a régmúltat
a Gobbi Hilda-díjas színművész.
Baranyi László világéletében
színész akart lenni, kamaszként csodálta Jávor Pált, Szeleczky Zitát. Négy év katonáskodás
után 1952-ben felvették a Színművészeti Főiskolára, ahol évfolyamtársa volt többek között

a később Kossuth-díjas Őze Lajos is. – A főiskoláról egy jelentéktelen elszólásom miatt távolítottak el, sőt még a rettegett
ÁVH-nak is át akartak adni, de az
egyik tanárom kiállt mellettem.
A pályától nem lehetett eltántorítani, ezért Rózsahegyi Kálmán
tanodájában folytattam tovább,
olyan társakkal, mint Mécs Károly, Sztankay István, Hofi Géza,
és nem utolsó sorban itt ismerkedtem meg mostani feleségemmel, Végh Klárával is.
Baranyi László Az eltört korsó
című Kleist vígjátékban aratta
első jelentősebb sikerét, melyről

így írt a Film Színház Muzsika
kritikusa: „Jegyezzük fel Baranyi László nevét, aki az írnok figuráját rendkívül szellemesen,
karikírozó játékkal tette élvezetessé.”. Azóta megannyi sikeres
színházi és filmszerep fűződik
nevéhez, a soproni vendégszereplést megelőzően a József
Attila Színház Az üvegcipő című előadásában láthatta őt a
közönség.
– Hogy lesz-e 65. évadom?
Nem tudom, lehet, hogy befejezem, persze ezt már mondtam vagy legalábbis gondoltam
többször is…

Karácsonyi jótékonyság

Az ajándék cipősdobozokba kerülhet mesekönyv, játék, íróeszköz, iskolai
felszerelés vagy éppen szépségápolási cikk FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ünnepek közeledtével még inkább figyeljünk azokra, akiknek segítségre van szükségük! A következő hetekben számos egyesület,
civil szervezet gyűjt adományokat, amelyeket aztán a karácsonyi ünnep előtt eljuttat a
rászorulókhoz.
A Határok Nélkül Alapítvány
gyermekek és magányos emberek karácsonyát szeretné
örömtelibbé tenni. Ehhez angyali dobozokat várnak, amelyek tartalmazhatnak könyvet,
játékot, tisztálkodási szereket,
ruhákat, édességet. A szervezők
arra kérik a felajánlókat, hogy
feltételenül helyezzenek el egy
karácsonyi üdvözletet, jókívánságot. A dobozokat a Magyar
utca 19–21. alatti Szent Márton
Házban lehet leadni.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Baptista Szeretetszolgálat
idén is meghirdette a cipősdoboz-akciót. Ezekbe a dobozokba kerülhet mesekönyv, játék,
íróeszköz, iskolai felszerelések,
vagy éppen szépségápolási

cikkek. Az elkészített ajándékokat Sopronban december 19-ig
a Várkerület 43., illetve a II. Rákóczi Ferenc utca 41. szám alatt
található Baptistapontokon várják. Információ a 30/969–9669es telefonszámon kérhető.
Az Aranytallér Gyermekinkért Alapítvány Jótékony szórakozás a gyermekekért címmel szervez jótékonysági bált
2020. január 18-án. A jegyeket
a Soproni Gyógyközpont gyermekosztályának irodájában hétköznap 7.30–15 óra között lehet
megvásárolni. A bál apropója,
hogy jövőre lesz 25 éves a soproni koraszülött osztály.
A Fidelissima Vegyeskar Adventi fények címmel ad jótékonysági koncertet december

7-én, szombaton 18 órától az
evangélikus templomban. A felajánlott adományokat a soproni, illetve a város környéki
fogyatékossággal élőkkel foglalkozó szervezeteknek juttatják el.
Rászoruló gyermeken segíthetnek a MosolyManók: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
nagyszabású jótékonysági akciót indított az általános iskolákban. A szervezők célja, hogy
idén karácsonykor is adományok segítségével varázsoljanak mosolyt a lehető legtöbb
gyermek arcára. Egyrészt a nehéz sorsú gyermekeknek, akik
örülnek az ajándékoknak, másrészt azoknak, akik adnak, mert
megélhetik az önzetlen segítés örömét.
Mint arról lapunkban is beszámoltunk, a Maci Kórház elnevezésű mozgalom elindítói
városunkban is plüssállatokat
gyűjtenek, a kis figurákat pedig a gyerekosztályoknak adományozzák. A gyűjtés december
13-ig tart. A gyűjtőpontok listája
a Maci Kórház Sopron közösségi
oldalán található meg.
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Rosszul sikerült az SC Sopron „tavaszi” rajtja

Előrehozott forduló

2019. november 27.

Jégkorong
roadshow

PÁDER VILMOS
MUNKATÁRSUNKTÓL

A 2019/
2020-as
bajnokság
tavaszi első fordulóját játszották a megyei I. osztályú csapatok. Soproni
szempontból ros�szul sikerült a forduló, az SC Sopron
döntetlent ért el a kieső helyen álló Beled
otthonában.

Szilágyi Tiffany női válogatott
játékos és Csúszka, a nemzeti
együttes jegesmedve kabalafigurája is városunkba látogatott
múlt héten. A Magyar Jégkorong
Szövetség által szervezett road
show keretében a Lackner-iskolában, majd a városi műjégpályán is várták programok az
iskolásokat.
– Vass Márton sokszoros válogatott jégkorongozó is jött
volna Sopronba, sajnos betegsége miatt ő nem lehetett jelen
– mondta Koós Zoltán, a Soproni Jégkorong Sportegyesület elnöke. – Ettől függetlenül

Megyei I. osztály
Beled – SC Sopron: 1–1
A soproni fiatalok listavezetőként zárták az évet, így a kieső
helyen álló beledieket hazai pályán illett volna legyőzni. Az SC
Sopron gólját Baranyai Norbert
szerezte a 47. percben, majd három perccel később egyenlítettek a hazaiak. Az összpontosítás
SZERZŐDÉSBONTÁS
Lapzártánkkor érkezett a hír,
hogy az SC Sopron közös
megegyezéssel megvált a
csapat vezetőedzőjétől, Takács Gábortól. Információink szerint napokon belül kinevezik az új vezetőedzőt,
aki a tavaszi szezonban irányítja a csapatot.

jó hangulatú előadás keretében tudhatták meg a gyerekek,
hogy kezdte a jégkorongot a női
válogatott kiválósága, Szilágyi
Tiffany, és milyen út vezetett
számára a nemzeti együttesig.
kettőszázötven gyerek hallgatta az előadást, majd három osztály részvételével mentünk át a
műjégpályára.
Az SJSE vezetője hozzátette:
az alapvető cél ez alkalommal
is a jeges sportok, elsősorban a
jégkorong népszerűsítése volt.
A diákokat kvízműsor, ajándékok, oktatás és három–három elleni bemutatómérkőzés is várta a „Gyere hokizni” elnevezésű
roadshow keretében.

Az SC Sopron (szoros versenyben) 40 ponttal vezeti a megye I. tabelláját
– felvételünk a legutóbbi hazai meccsen készült FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
hiánya, a könnyelmű játék vezetett a pontvesztéshez. A vetélytárs Csorna győzött, így egy
pontra csökkent az SC Sopron előnye.

NB II-es női bajnokság

SFAC–Nyúl: 1–2
A tabellára nézve az Anger réti fiúk helyzete nem éppen
rózsás. Most hazai pályán 2–1
arányban maradtak alul a Nyúl
ellen, begyűjtötték 16. vereségüket. Kitartásuk viszont dicséretes, mivel végigküzdötték a
bajnokságot.

MLSZ NB III. U17

SC Sopron – Pápa: 1–3
A fiatal soproni lányok tisztességgel helytálltak a bajnokságban.

SC Sopron – Pápa: 5–0
Finta Zoltán edző tanítványai
látványos focit és szép gólokat
mutatva fölényesen győztek a
Pápa ellen. 6 ponttal vezetik a
bajnokságot.
A góllövőlistán Fodróczi Péter tizenhat góllal a második,

Horváth Viktor kilenc góllal a
harmadik helyről várja a tavaszi folytatást.

MLSZ NB III. U19
SC Sopron – Pápa: 9–0
Ágoston Zsolt labdarúgói fölényes győzelmükkel 2. helyen végeztek, csupán egy pont a hátrányuk. A góllövőlistát Halász
Márk tizenhat találattal vezeti.
Összegezve: az év utolsó mérkőzései a vártnak megfelelően
alakultak, kivéve az SC Sopron
felnőtt gárdájának szereplése.

›

LELÁTÓ

Kézilabda
November 30.,
szombat 9 óra,
vendéglátó iskola
Soproni advent kupa

Jeges nap
November 30.,
szombat 13 óra,
városi műjégpálya

Túra
December 1.,
vasárnap 8 óra,
GYIK parkoló
Extrém Burgenland
felkészítő túra

Tájfutás
December 1.,
vasárnap 11 óra,
Tómalom fürdő
Zimankó Kupa
– tájékozódási
futóverseny és túra

Röplabda
December 2., 4.,
5., hétfő, szerda,
csütörtök 14.30,
Orsolya-, Széchenyi-,
vendéglátó iskola
Városi alapfokú lány
röplabdabajnokság

Diákolimpia
December 4., szerda
9 óra, Gárdonyi-iskola
Játékos sportverseny
– körzeti döntő

Kosárlabda

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

December 6., péntek
19 óra, Krasznai
Ferenc sportcsarnok
Soproni MAFC
– Óbudai Kaszások

A soproni diákok rövid oktatást is kaptak
a jégkorong szövetség roadshow-ján

Spártai százas
HUSZÁR JUDIT

Soproni siker az ultrafutásban – B
 enke
György hétvégén
megnyerte a 7. Spártai
Százas nevű versenyt.
Már hagyomány, hogy november végén összegyűlnek az ultrafutók (a 42,2 kilométeres
maratoninál hosszabb távon
versenyzők), hogy 100 kilométert fussanak a Margit-szigeten.
A megmérettetés egy az utolsó
lehetőségek közül, hogy teljesítsék a jövő évi Sparthatlon (egy
246 kilométeres futóverseny
Görögországban, Athén és Spárta között) kvalifikációs követelményeit. Benke György 8 óra 9
perc alatt, abszolút elsőként ért
célba. – Elégedett vagyok, persze
– nyilatkozta lapunknak a soproni futó. – Az első hely tényleg
meglepett, mert nagyon tehetséges ultrafutók vannak az országban, csak ezen a versenyen
harmincan teljesítették a Sparthatlonhoz kötelező kvalifikációs
időt (ez férfiaknál tíz óra, nőknél
tíz és fél óra alatti idő száz kilométeren). Nagyon örülök, hogy
így sikerült, mert egy olasz futó
erős finist futott, meg is előzte a
másodikat, de engem már nem
tudott, annyi előnyt felhalmoztam, így rajt-cél győzelmet arattam, és a városunk mellett az
országban maradt ez a cím is.
Gyuri július közepe óta Horváth Ákos háromszoros Sparthatlon teljesítő segítségével
készült a versenyre. Szorgalmasan teljesítette a feladatokat,

Benke György
általában kora hajnalban, az
egész napos munka előtt futott. A megmérettetésen felesége, Mónika, valamint egy baráti házaspár: Kovács Mátéék
segítették.
– Jövőre mindenképp beadom
a jelentkezésem a Sparthatlonra
– tette hozzá Benke György. – Én
már így háromszor hoztam százon a kvalifikációs időt, kétszer
kétszáz kilométer feletti versenyen, így Fortunán fog múlni,
hogy besorsolnak-e a magyar
keretbe. Ha nem sikerül, akkor
se fogok csüggedni, folytatom az
alázatos edzésmunkát, és biztos
vagyok benne, hogy meglesz az
eredménye.

2019. november 27.
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Vezéráldozattal
Új edző – új taktika
győzött a Sopron
SKC: egyenlő játék a Paks ellen az utolsó pillanatig

RÁZÓ LÁSZLÓ

Tovább formálódott a Sopron KC
játékoskerete, a csapat viszont
egyelőre nem tud győzni: ezúttal
az Atomerőmű SE vitte el a bajnoki
pontokat Sopronból.
Múlt héten újabb változások
láttak napvilágot az SKC háza
tájáról: Christian Jones helyére
egy litván erőcsatár, a 203 centiméter magas Tauras Jogela érkezett. Emellett az is kiderült,
hogy a klubvezetés megtalálta
az együttes új irányítóját: James
Kinney Szolnokon, Kecskeméten és Zalaegerszegen is játszott
már, így komoly magyarországi
rutinnal rendelkezik. A Paks elleni mérkőzésen még csak Jogela
állhatott a csapat rendelkezésére, ennek ellenére jól kezdte a találkozót az SKC, elsősorban Carter kosaraival vezetett. Kostas
Flevarakis vezetőedző debütáló,
hazai mérkőzésén néhány perc

alatt szép előnyre tett szert csapata, ezt azonban a Paks pillanatok alatt behozta. Az SKC-ban
lehetőséget kapott a fiatal Élő
Bálint és Fazekas Csaba, utóbbi szép betörése után tapsolt a
publikum. Supola, majd Carter
szerzett hármast, az SKC pedig
hajszálnyival ellenfele előtt járt,
szünetben egy pont volt a hazai
előny (36–35).
Fordulás után nem változott
a játék képe: Carter, Thompson
Rivers és az új fiú, Jogela is gyűjtögette a pontokat, a kosarak felváltva estek. A meccs végén viszont néhány ponttal ellépett
ellenfelétől az Evans által vezetett Atomerőmű, így a hajrában

az egyenlítésért kellett küzdenie
az SKC-nak. Másfél másodperccel
a vége előtt Carter két pontjával
ez sikerült is, a végén mégsem
örülhettek a hazaiak: paksi időkérés után Evans dobott pontot a
végső dudaszó pillanatában, ezt
videózás után megadták a játékvezetők, így a vendégek örülhettek. A végeredmény: Sopron KC
– Paksi Atomerőmű SE: 80–82.
– Büszke vagyok játékosaimra, hiszen a minimális vereség
ellenére óriásit küzdöttek, a
meccs bármelyik csapat javára
eldőlhetett volna a végjátékban
– mondta Kostas Flevarakis vezetőedző. – Erre a játékra lehet
alapozni a jövőben. Szeretnék
mindenkinek lehetőséget adni
a csapatban, a szurkolóknak pedig külön köszönet a fantasztikus hangulatért.
Az SKC szerda este 6-kor a Falco KC Szombathely otthonában
szerepel, majd december 5-én,
csütörtökön szintén 18 órától a
Kecskemétet fogadja.

A nagyarányú győzelem ellenére Gáspár Dávid nem volt elégedett a hazai
játékosokkal FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Magabiztosan győzte le a Sopron Basket a Vasas Akadémia együttesét, ugyanakkor a siker
vezéráldozattal járt: Jelena Brooks-ra ujjtörés
miatt egy darabig nem számíthat a szakvezetés.

Kostas Flevarakis csapata óriási küzdelemben minimális vereséget szenvedett
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Határ Bernadett megtartotta válogatottbeli jó formáját, kosara
után büntetőből is betalált, ez
jelentette a meccs első pontjait.
A különbség folyamatosan nőtt
a két csapat között, Crvendakic,
Czukor és Fegyverneky kosaraival már a második negyedben
húszpontos előnyt harcolt ki a
hazai csapat. Nagyszünetben
pedig már harminc pont volt a
differencia úgy, hogy a második
negyedben mindössze 5 pontot
tudott dobni a vendég együttes (51–21).

A boldogság országában
KÖVES ANDREA

Soproni íjászok is eljutottak a világ egyik
legtitokzatosabb országába, az India és
Kína között fekvő parányi kis Bhutánba.
Az első nemzetközi történelmi
íjászversenyen Kovács Zsolt, a
Soproni Rendészeti Sportegyesület tagja az egyik íjkategóriában a dobogó legfelső fokára
állhatott.
Lebarnulva, jókedvűen érkezik kora reggeli találkozónkra a
háromszoros világ- és hétszeres
Európa-bajnok, sokszoros magyar bajnok íjász. Néhány nappal azelőtt érkezett haza Bhutánból, ahol, mint meséli: életre
szóló élményeket szerzett.
– Bhután maga a csoda: a Himalája érintetlen erdőségei, titokzatos buddhista kolostorok,
a monszuneső áztatta, jól termő föld a völgyekben és a hazájukra büszke, kedves emberek
– sorolta az élményeit Kovács
Zsolt. – Bhutánban egy minisztérium méri a bruttó nemzeti
boldogságot, mert itt nagyon
fontos, hogy harmóniában, békességben éljenek az emberek.

Kovács Zsolt (j): Inspiráló volt a bhutáni verseny
Éppen ezért nagyon sokáig elzárt ország volt, a kapuit 1974ben nyitották meg, ám nagyon
vigyáznak szeretett hazájukra,
hagyományaikra, így szigorúan
korlátozzák a turisták számát.
Bhutánban nemzeti sportág
az íjászat, nincs olyan gyerek,
aki ne venne a kezébe tradicionális, azaz bambuszból készült
íjakat. A magyar íjászdelegáció
egy törökországi nemzetközi

történelmi íjászversenyen alakított ki jó kapcsolatot a bhutáni csapattal, így hívták meg
őket az első világversenyükre.
Bár a bhutáni fiatalok továbbra is tradicionális ruhát hordanak, és szüleikhez hasonlóan végtelenül tisztelik a királyi
családot, de egyre inkább a virtuális világ fele fordulnak, egyre érdeklődőbbek a világ dolgai iránt. A versenyen négy

kategóriában mérkőztek meg a
résztvevők, a legizgalmasabb a
140 méter távolságra történő lövés volt, amelyben a bhutániak
verhetetlenek. A megmérettetés nagyon vidáman telt: ha eltalálta valaki a céltáblát, akkor
a közönség boldogan énekelt és
táncolt. Kovács Zsoltnak a legnagyobb létszámú versenyágban: a céllövésben, természetes
anyagú íj kategóriában sikerült
diadalmaskodnia.
– Inspiráló volt a verseny
minden napja, igazi fesztiválhangulat uralkodott – mesélte Kovács Zsolt. – Amennyire
időnkbe belefért, próbáltuk
minél több oldalát felfedezni ennek a különleges lelkületű országnak. Jókat ettünk,
bár curryt egy ideig nem szeretnék látni, mert ők mindent
azzal fűszereznek. Csodálatos
kirándulásokat tettünk: a legemlékezetesebb a Tigris Fészek
elnevezésű kolostorhoz vezetett, ahova egy meredek, kacskaringós, vadregényes, sziklába
épített út vezetett. Azt hittük,
soha sem érünk fel, ám amikor végre megérkeztünk, olyan
volt, mintha egy igazi mesébe
csöppentünk volna. Az íjászatnak köszönthetem ezt a felejthetetlen élményt is.

Fordulás után kicsit feljött a
Vasas, de hamar visszaállt a harminc pont körüli különbség, a
csapat gyors és látványos akciókkal szórakoztatta a közönséget, a vastaps pedig nem maradt
el. A végeredmény: Sopron Basket – Vasas Akadémia: 95–60.

– A Vasas együttesének csak
gratulálni tudok, sok olyan
helyzetet teremtettek, amit
mi nem tudtunk kezelni – nyilatkozta a találkozót követően Gáspár Dávid vezetőedző.
– Nem voltak eléggé motiváltak a játékosaim, kicsit gond
volt a fejekkel a mai meccsen,
vissza kell találnunk a saját
játékunkhoz.
A Sopron Basket csütörtökön
18 órától a lengyel Gdynia csapatát fogadja, majd vasárnap
szintén este 6-tól a PEAC Pécs
otthonába látogat.

„JECA” TÖBB HÉTRE KIESETT
A Sopron Basket egyik legjobb játékosa, Jelena „Jeca” Brooks
jobb kezének kisujja eltört a Vasas elleni meccsen. A vizsgálatok szerint ráadásul a csont is elmozdult, így műteni kell a
kosarast, akire így több hétig nem számíthat a szakvezetés.
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„Rengeteg tanítványommal a mai napig tartjuk a kapcsolatot”

Szívvel-lélekkel a diákokért
MADARÁSZ RÉKA

Magyar Kémiaoktatásért-díjjal ismerték el
Kussinszkyné Takács
Ildikó több évtizedes
tanári tevékenységét.
A tanárnő méltán érdemelte ki a kitüntetést, hiszen mindig is
azt tekintette a szívügyének, hogy a diákokat valódi élményekhez juttassa.
A Richter Gedeon Alapítvány a
Magyar Kémiaoktatásért-díjat
évente ítéli oda olyan középiskolai és általános iskolai tanároknak, akik évtizedeken át tartó
áldozatos munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, kiemelt
figyelmet fordítanak a kémia
megszerettetésére, valamint a
tehetséges diákok felkarolására. A díjakat ünnepélyes keretek
között adták a Magyar Tudományos Akadémián öt kémiatanárnak, köztük Kussinszkyné

Kussinszkyné Takács Ildikó mindig arra törekedett, hogy megszerettesse
diákjaival a kémiát FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Takács Ildikónak (erről lapunk
múlt heti számában írtunk).
– Napközis tanárként kezdtem a pályámat a Belvárosiban, majd 10 évre Sopronkövesdre kerültem, ahol Márk
Istvánné igazgatósága alatt indult el a szakmai pályafutásom

– mesélte Ildikó. – Ezután 17
éven keresztül a Deák Téri Általános Iskolában tanítottam.
Rengeteg feladatot vállaltam
magamra, sok élménnyel gazdagodtam, sok kedves kollégával dolgoztam együtt. Úgy éreztem, szükségem van a váltásra,

Robotika szakkör

és örömmel tértem vissza a régi, de megújult sopronkövesdi iskolába.
Sokéves tanári pályafutása
során Ildikó hosszú ideig volt
munkaközösség-vezető; sí- és
kerékpáros táborokat szervezett
a gyerekeknek, egészségnevelési

Középpontban
Leonardo
MADARÁSZ RÉKA

Megtartották a megyei rajzverseny második fordulóját a
Soproni SzC Handler
Nándor Szakképző Iskolájában.
A hatodikas diákok lelkesen járnak a robotika szakkörre
MADARÁSZ RÉKA

Az idei tanévben először indítottak robotika
szakkört hatodikos tanulóknak a Deák Téri Általános Iskolában. Marcsi néni és Gábor bácsi hatalmas lelkesedéssel vezeti be a kicsiket a legórobotok programozásának fortélyaiba.
Ivánkovics Gábor és felesége
szakkörén rengeteg diák gyűlik
össze hétfőnként. A hatodikos
emelt informatikusoknak tartanak foglalkozásokat, akik a robotprogramozás mellett az ECDL
vizsgára is készülnek.
– A szakkörhöz szükséges hat
darab komplett készletet és laptopot pályázaton nyertük – mesélte Ivánkovicsné Jónás Mária.
– A kétszer tíz alkalom során a
tanulók először a programozási környezet, majd a motorok, végül pedig a három érzékelő használatát sajátítják el.

A program használata egyszerű,
viszont vizualitása miatt rendkívül szemléletes. Az ikonokat
a gyerekek egérrel egymás után
helyezik, a paramétereket megfelelően beállítják. Az egyes objektumokat egymás után fűzik
vagy elágaztatják, és ezek láncaiból épül fel a program, amelyet
egy átvevő kábel segítségével a
robot téglájára (agyára) töltenek, és onnan futtatják. A futtatás során a robot a rátöltött
programot végrehajtja.
A gyerekek az elsajátított ismeretek segítségével feladatokat

oldanak meg, melyeknek célja a
logikus és algoritmikus gondolkodás fejlesztése is. A két tanár
szeretné elérni, hogy képesek
legyenek önmaguktól is utasításokat adni a robotnak, a megírt programot tudják tesztelni,
az esetleges hibákat megkeresni
és kijavítani.
– Mivel ügyvédnek vagy bankárnak készülök, a programozás világában később nagyon
otthon kell lennem – mondta a
6.b osztályos Szedenics Dominik. – Szerintem az a legfontosabb, hogy az embernek legyen
egy életcélja, és tudatosan arra
készüljön.
A 6.a osztályos Karakas Balázsnak az édesanyja hívta fel a figyelmét a robotika szakkörre.
Azért is szereti ezeket az alkalmakat, mert olyan dolgokkal találkozik, amikről még csak nem
is hallott, és érzi, hogy fejlődik.

Vendéglátósok sikere Budapesten
A közelmúltban rendezdték meg Budapesten, a Goethe Intézetben a Deutscholympia.de magyarországi döntőjét. A soproni
vendéglátó iskola tanulói a szakközépis-

›

kolai kategóriában első helyezést értek el.
A csapat tagjai: Lakatos Lili és Reistädter
Vanda, a felkészítő tanár Kissné H
 avasi
Erika volt.

programokban vett részt. Tanítványai többször is remekeltek
elsősegélynyújtó és kémiaversenyeken. A csupaszív tanárnő
azt tartotta a legfontosabb feladatának, hogy segítsen kibontakoztatni a tanítványaiban rejlő tehetséget. Soha nem sajnálta
erre az időt: a gyerekek akár hétvégenként is elmehettek hozzá
gyakorolni.
– Amire a legbüszkébb vagyok: rengeteg tanítványommal a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Mivel ahány gyerek,
annyiféle, igyekszem mindegyikhez megtalálni az utat. Ha
a személyes kapcsolat kialakul,
akkor már együtt dolgozni is
könnyebb – tette hozzá Ildikó.
– Ahhoz, hogy bármit is el tudjak érni, természetesen szükség
volt a családom támogatására,
a férjem hihetetlen türelmére,
amivel el tudta viselni az én „kis
hobbimat”. Persze családanyaként mindig odafigyeltem arra,
hogy ő és a két fiam lehetőleg
ne érezze hiányomat. Most lett
két hónapos az unokám, Zsófi,
és bízom benne, hogy a vele való foglalkozás további feltöltődést nyújt.

Az általános iskolásoknak
szóló rajzverseny első fordulójának témája az Apolló Holdra szállásának 50.
évfordulója volt. Három
kategóriában várták a pályaműveket, a százkettő alkotásból a legjobb 74
jutott tovább a második
fordulóra.
– Az első forduló legjobban sikerült munkáit kiállítottuk az iskolánk pályaválasztási nyílt napján
– tudtuk meg Kassainé
Schmuck Vivientől, az intézmény művészeti munkaközösség-vezetőjétől.
– A döntőn három korcsoportban vettek részt a

›

tanulók. Mindannyiuknak
egy-egy óra állt a rendelkezésére egy-egy Leonardo da Vinci munkásságával kapcsolatos feladat
megoldására. Az elkészült
munkákat az iskolánk tanárai és Gáspárdy Tibor
festőművész által alkotott
szakmai zsűri értékelte.
DÍJAZOTTAK:
3.–4. osztály: 1. helyezett: Magyar Júlia, Gárdonyi Géza Általános Iskola,
4. b osztály
5.–6. osztály: 1. helyezett:
Viszló Léna, Apor Vilmos
Római Katolikus Óvoda,
Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5. osztály
1. helyezett: Tárkonyi Tirca, Deák Téri Általános Iskola, 6. osztály
7.–8. osztály: 1. helyezett:
Szabó Petra, Móra Ferenc
Sportiskolai Általános Iskola és Szakgimnázium,
8. osztály

RÖVIDEN

Óvodások a bányászmúzeumban
A bánfalvi óvoda brennbergbányai tagóvodának apróságai töltöttek el egy kellemes délelőttöt a görbehalmi bányászmúzeumban az elmúlt héten. A tulajdonos, Szigethi
Sándor körbevezette őket a különféle eszközök, berendezések között, egyes dolgokat pedig ki is próbálhattak.
Az óvodások nagy örömére a kisvasutat is beindították,
majd rövid ismertető következett a helyi bányászat történetéről, betekintést kaptak a munkások, valamint családjaik mindennapi életébe. A látogatás zárásaként a bányászhimnuszt harangjátékon adta elő Szigethi Sándor.

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

2019. november 27.

A HÉT MOTTÓJA:
„Szerelmi bánatra
szerelem kell,
de nem ám
olyan álmodozó,
képzelődő,
sóhajtozó. Oda
csata kell, s
győzelem. Nagy
győzelem, ami
gyógyír tud
lenni a sértett
büszkeségre.”
Ugron Zsolna
(író, újságíró és kommunikációs tanácsadó )

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Ugron Zsolna:
Úrilányok
Erdélyben

Anna tévés újságíróként
dolgozik, és francia festő barátjával éli irigylésre méltó budapesti életét. Egy erdélyi út során
megtudja, hogy egyre
több, Magyarországon
vagy nyugaton élő örökös
költözik vissza régi családi birtokaikra. Anna elhatározza, hogy tévéműsort
készít az újgenerációs kastélyosokról. Ahogy egyre
többet látogat Erdélybe,
lassan rájön, hogy ott, az
Üveghegyen éppen csak
innen találhatja meg önmagát és a boldogságot.

Ez történt
Sopronban
105 évvel ezelőtt, 1914. november 13-án hunyt el Sopronban Bünker János Rajnárd tanító, néprajzkutató.
A karintiai Seebachban született 1863. április 25-én.
75 évvel ezelőtt, 1944. november 16-án megérkezett
az Országos Elhelyezési
Kormánybizottság intézkedése a budapesti Műegyetem Sopronba telepítéséről.
A városba kellett költöznie a
rektornak, a rektori hivatalnak, az összes dékáni hivataloknak, a Műegyetem Gazdasági Igazgatóságának, sőt
a V.K.M. rendelkezése alapján a rektor székhelye Sopronba került, és a Németországban működő magyar
egyetem doktorrá avatása is
Sopronban történik ezentúl.
A Széchenyi István Városi
Könyvtár internetes oldalán
(www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közöl részleteket lapunk.

2019. november 27.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Egész életében egyetlen munkahelye volt, az egyetem

EGÉSZSÉGES
ÖREGEDÉST!

Aki megszületik, az meg is
hal. A boldogság mellett az
áhított emberi cél a hosszú,
de egészséges élet. Ennek
lehetőségeit (is) kutatja a gerontológia, az öregedés folyamatát vizsgáló tudomány.
Sokan gondolják, hogy sejtjeink (és ezzel magunk) öregedése csupán öröklött tulajdonságainktól, genetikai
adottságainktól függ, de...
Bár alapjaiban igaz (ma igaznak látszik), hogy a végső, elérhető életkorunknak
egyénileg is van felső (genetikailag megszabott) korlátja, de az, hogy ezt men�-

›

nyire fogjuk megközelíteni
és milyen egészségi állapotban, az már rajtunk is nagyban múlik.
Lassabban és egészségesen
szeretne öregedni?
A recept alapja egyszerű:
legyen/ maradjon „sovány”
(semmiképpen ne hízzon
el!), és maradjon testi és
szellemi értelemben is aktív!
A recept „ráadása”: állapotának szakszerű követése
és a feltérképezett problémák korrekt, időben történő megoldása, korrigálása.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
NOVEMBER 27. – DECEMBER 3.

November 27.,
szerda

Oroszlány gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

November 28.,
csütörtök

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

November 29.,
péntek

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

November 30.,
szombat

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

December 1.,
vasárnap

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

December 2.,
hétfő

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

December 3.,
kedd

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

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

KERESZTREJTVÉNY

Rubinokleveles erdőmérnök
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak
Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már
nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak Soprontól.
A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának évnyitóján vette át rubinoklevelét dr. Gencsi
László okleveles erdőmérnök, az
egyetem Növénytani Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára. Gencsi
professzor tanszéki munkáját
még a nemzetközi hírű mikrobiológus, növényfiziológus és
botanikus Fehér Dániel profes�szornál kezdte, akinél hallgató
korában szigorlatozott is. Sok
évtizedes oktatói pályája során
aktívan részt vett a növénytan
tanszék elméleti és gyakorlati
oktatási anyagának kialakításában. Kutatási és szakirodalmi
tevékenysége az anatómia és a
fiziológia kérdéseivel foglalkozott, emellett hosszú ideig szerkesztette az egyetem tudományos közleményeit.
– A hajdúk fővárosában, Hajdúböszörményben éltek a felmenőim – kezdte dr. Gencsi
László. – Gencsi Lajos nagyapám megbecsült cipészmester volt. Hogy terebélyes a családunk, az nagyszüleimnek
köszönhető, hisz összesen tizenkét gyermekük született,
köztük az édesapám, aki szintén
az iparos életpályát választotta.
A szíjgyártó szakma, melynek
apám a mestere lett, ma már

meglehetősen unikálisnak számító mesterség. Abban az időben még dívott az a szokás, hogy
az inasok vándorútra kelnek, így
ő is bejárta Európát, hosszú időt
töltött Németországban, majd
tapasztalatokkal a tarsolyában
hazatért. Műhelye a családi házunkban volt, melynek minden
szegletére jól emlékszem. Ha tehettem, mindig ott sertepertéltem édesapám körül, jó néhány
dolgot meg is tanultam tőle, később már kisebb-nagyobb javításokat, önálló munkákat rám
is bízott.
– A patinás, 1621-ben alapított
hajdúböszörményi Bocskai István Főgimnáziumban érettségiztem kitűnő eredménnyel,
így 1943-ban felvettek a Magyar
Királyi József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Erdőmérnöki Karára – folytatta dr. Gencsi László. – Sajnos a
háború miatt a tanulmányaimat egy időre meg kellett szakítanom, és azt csak 1945-ben
tudtam folytatni. Meghatározóak számomra Fehér Dániel

Prof. dr. Gencsi László FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
professzorral, későbbi főnökömmel kapcsolatos emlékeim,
aki amikor jelentkeztem a tanszékre, szó szerint ezt mondta:
„Apám! Nincs szükségem több
léhűtőre, se demonstrátorra,
alászolgája!”. Jellemző volt rá,
hogy hirtelen hozta meg döntéseit, és adott esetben azokat ugyanolyan gyorsan meg

is változtatta, ezért nem lepett
meg, hogy másnap hivatott,
és a következő szavakkal fogadott: „Apám! Magát tegnap kidobtam, de holnaptól a munkatársam!”. Mindez éppen hetven
évvel ezelőtt történt… Egész életemben egyetlen munkahelyem
volt, az egyetem – igaz, annak a
neve többször is változott.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1924-ben született Hajdúböszörményben. Édesapja szíjgyártó
mester volt, édesanyja a háztartást vezette, nevelte a gyerekeket, segédkezett a
gazdaságban. Felesége az egyetemen dolgozott. Nóra lányuk fiatalon meghalt.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 4-ig várjuk a Soproni Téma,
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).
November 13-i rejtvényünk megfejtése: test és lélek fesztivál. Szerencsés megfejtőnk: Vörös Istvánné, Sopron, Baross utca.

12 Sztárok itt és ott

www.sopronitema.hu

2019. november 27.

Az énekesnő új dalával mindenkit megtáncoltat

Lehengerlő Dua Lipa

Szenior örömtánc

KÓCZÁN
BÁLINT

Dua Lipa
lehengerel
mindenkit
új dalával. A még mindig csak huszonnégy
éves csinos énekesnő adta el a legtöbb
albumot a Spotify
történetében.
Dua Lipa képtelen hibázni: ismét mindenkit megtáncoltat új
slágerével, sőt, a dallamot is úgy
beleragasztja a fülekbe, hogy
már egyszeri hallgatás után is
garantált a dúdolás. A friss track
egy új kezdetet jelent a kétszeres Grammy-díjas Dua életében.
A modern pop és nu disco stílusú Don’t Start Now című dalt
ugyanaz a csapat alkotta meg,
mint a New Rules-t.
– Azért pont ezt a szerzeményt jelentettem meg elsőként az újak közül, mert
lezártam egy korszakot az életemben, és megnyitottam
egy újat. Számomra másik

MADARÁSZ RÉKA

Hetente több alkalommal örömtáncot járnak az idősebb korosztály tagjai Sopronban
és környékén. A koreografált tánctanulás
nemcsak a résztvevők
kondíciójára, hanem
a lelkére is üdítő hatást gyakorol.

Dua Lipa
időszámítás kezdődött, és ezt
a dalszövegben is megjelenítettem – nyilatkozta az énekesnő,
aki energikus és vidám dalában
arra biztatja hallgatóit, hogy soha ne hagyják, hogy az eléjük
gördülő akadályok gátat szabjanak céljaiknak.

Dua Lipa nem alaptalanul ír
motivációs slágert rajongóinak:
sikert sikerre halmoz. A Spotify történetében ő lett a legtöbbet streamelt énekesnő, 4 millió
albumot adott el, illetve a You
tube-on is egymilliárd feletti
megtekintéssel büszkélkedhet.

Michael Bublé
karácsonya
Ha karácsony, akkor Michael Bublé! Az énekes
neve mindenkiben felébreszti az ünnepi hangulatot. Talán senki nem tud úgy karácsonyi dalokat énekelni, mint Michael, akinek Christmas című lemezét a 2018-as szezonban
több mint egymilliárdan streamelték.
Idén is kedveskedett az énekes egy
ajándékkal a rajongóknak: nemrég
jött ki a White Christmas vadonatúj verziója és az ehhez tartozó klip,
ami garantáltan előcsalogatja a lelkes készülődési kedvet azokból is,
akiket eddig nem hozott lázba az
ünnepi szezon.
A szám egy klasszikus, amelyet
világszerte mindenhol ismernek, és már az énekes is készített belőle korábban egy
változatot Shania Twain közreműködésével.
Bublé tudja még fokozni: újradolgozta a White Christmas-t, és most még hangulatosabbra hangszerelt
felvétellel olvasztja fel a
jégszíveket.

Ganxsta Zolee
Sopronban
Bár a sajtó attól volt hangos nemrég, hogy Ganxsta Zolee dublini
bulijára alig adtak el jegyet, Sopronban már komoly az érdeklődés.
A népszerű rapper a Kartellel november 30-án este lép fel a Búgócsiga Akusztik Gardenben.
Kevesen tudják, de a szókimondó művész zenei pályáját a nyolcvanas évek végén kezdte, majd a Sex Actionnel ért el nagy sikereket. A Ganxsta Zolee és a Kartel 1995 óta működik, és leszámítva
néhány hullámvölgyet, folyamatosan benne van a köztudatban.
A banda október 6-án új anyaggal jelentkezett Oldskool címmel.
Zoliék a VOLT Fesztiválon számos emlékezetes bulit adtak, így biztosan a mostani klubkoncert is nagy élményt nyújt majd a rajongóknak.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

sarok

„Mozgás, öröm, agytorna”
mottóval tart Várkonyi Edit
a szenior korosztálynak táncos foglalkozásokat, melyeknek az a célja, hogy minél kevesebben küzdjenek
Arzheimer-kórral, demenciával és egyéb betegségekkel. Márpedig a kutatások
azt bizonyítják, hogy a koreografált tánctanulás 78
százalékkal csökkenti ezek
kialakulásának az esélyét.
Szerencsére Edit lelkesedését az önkormányzatok
is támogatják – ingyen vagy
rendkívül kedvezményes
áron biztosítják a termeket,
így a kisnyugdíjasok is megengedhetnek magunknak
legalább heti egy alkalmat.
– A foglalkozásokon való
részvételhez nem kell tánctudás, és mivel nyitott csoportról van szó, bármikor be
lehet kapcsolódni – mesélte Várkonyi Edit, aki a kö-

FOTÓ: NÉMETH PÉTER

zelmúltban szerezte meg
a szenior örömtánc-oktatói végzettséget. – Minden
órára viszek négy–hat koreográfiát, ezeket begyakoroljuk, különböző stílusú zenékre eltáncoljuk, és
már jöhet is a következő.
A folyamatos tanulás fejleszti a rövid távú memóriát, ami idősebb korban már
gyakran nem a régi.
A táncóráknak azonban még
számos más pozitív hatásuk
is van: a rendszeres testmozgás javítja a kondíciót,
az állóképességet, segít az
egyensúlyzavarral küzdőknek, kimozgatja az ízületeket. A vidám összejövetelek
a résztvevők lelkét is ünneplőbe öltöztetik, hiszen

a magányosak is megélhetik a közösséghez tartozás
és az érintés örömét.
– A szenior örömtánc egy
európai mozgalom, amit
négy éve hozott Magyarországra Csirmaz Szilvia
– hangsúlyozta Edit. – A kezdeményezés futótűzként
terjed, hazánkban már 170
oktató van. Nekem egyelőre
három csapatom van, köztük egy Harkán. Az a célom,
hogy minél több környékbeli
települést bevonjak.
Azokat, akik kedvet kaptak
egy jó hangulatú kis táncoláshoz, Edit december 7-én
17 és 19 óra között várja a
Pedagógusok Soproni Művelődési Házában Mikulásnapi szenior örömtáncházra.

Álomhajó újragondolva
Gem-B, Erős, Spigiboy, Herceg,
Burai és Kollányi Zsuzsi – ebben
a váratlan kollaborációban hallhatja újra a közönség a kilencvenes évek meghatározó dalát,
az Álomhajót.
Újra beindult az Álomhajó,
és talán még vadabbul szeli a
slágerhabokat, mint 20 évvel
ezelőtt. 1997-ben megkérdőjelezhetetlenül írta be magát
a magyar poptörténelembe a
Carpe Diem dala, amely a mai
napig kikoptathatatlan a klubokból, a fesztiválokról és házibulikból egyaránt.
A sláger, amelynek mindenki
tudja a szövegét, egy igazi sztárparádéval tért vissza. Gem-B,

Herceg, Erős, Kollányi Zsuzsi, Spigiboy,
Gem-B és Burai
Erős & Spigiboy, Herceg és Burai Krisztián lendületes, izgalmas szólórészekkel megtűzdelt Álomhajó-feldolgozásának

ikonikus refrénjében Kollányi
Zsuzsi hangja is megszólal, és
mindenkit visszarepít a ’90-es
évek bulijainak életérzésébe.

›

RÖVIDEN

Új Coldplay-dal
Rendkívül termékeny a
Coldplay. A brit szupersztár banda Orphans
című dala a csapat napokban napvilágot látott
nyolcadik stúdióalbumának előfutára. A friss
korong az Everyday Life
címet kapta.
Az ötvenhárom percnyi anyag dupla lemezre került, a zenekar kettéosztotta a számokat,
a repertoár első fele a
Sunrise, a második pedig a Sunset.

Főszerkesztő: Horváth Ferenc | Kiadó: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Liszt F. u. 1., 99/517-500; Felelős kiadó: Pataki András ügyvezető igazgató | Szerkesztőségvezető: Huszár Judit
Szerkesztő: Horváth László | Szerkesztőség: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1.; 99/517-534; szerkesztoseg@sopronitema.hu | Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A;
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató | Terjeszti: Savaria Post Kft. 27.170 példányban; sopron@savariapost.hu | ISSN: 2063-2339 | www.sopronitema.hu

