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Sopron díszpolgára: Babos Tímea
A kitüntetettek névsora az 5. oldalon

Ünnepi fényárba öltözött Sopron advent első hétvégéjén. 
Pénteken a karácsonyi vásár is megnyitotta kapuit  
a Várkerületen és a Fő téren. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Az elszalasztott Az elszalasztott 
lehetőségek drámájalehetőségek drámája

Családi jeges napCsaládi jeges nap
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Henrik Ibsen egyik legismertebb drámai költe-
ményét, a Peer Gyntöt mutatta be hétvégén a 
Petőfi Színház társulata. A produkciót a felvidéki 
Csavar Színházzal közösen hozták létre. 

Hétvégén ismét családi jeges napot rendeztek 
a soproni műjégpályán. A programon a korcso-
lyázással és a jégkoronggal is megismerkedhet-
tek az érdeklődő gyerekek, valamint felnőttek. 
A legjobbakat díjazták is. 

8
Kézilabda advent kupa

Minden idők egyik leg-
tehetségesebb magyar 
énekesnője, Király Linda 
tavaly egy csodálatos ka-
rácsonyi dallal jelentke-
zett. A sláger az adventi 
várakozásban ismét ak-
tuális. A dalt Budapesten 
rögzítették, és a szám-
ban az igazi, elégedett 
szeretetről énekel Linda. 

75 éve, 1944. december 6-án szörnyű bombatámadás 
érte Sopront, amelyet a közeljövőben még négy köve-
tett. Ezt az időszakot idézi fel dr. ifj. Sarkady Sándor tu-
dományos kutató új könyve. – Korábban már két kötet-
ben próbáltam emléket állítani Sopron legszomorúbb 
napjainak, amikor pusztító amerikai és orosz légitá-

madások érték a várost – mesélte a szerző, akit már 
gimnazistaként is foglalkoztattak a II. világháborúban 
történtek. A könyv első fele a vármegyei légi esemé-
nyek áldozatainak állít emléket, a nagyobbik része pe-
dig a városunkat ért amerikai légitámadásokkal 
foglalkozik. 2

Apokalipszis Sopronban – könyvbemutató

A legszebb 
ajándék

12
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Dr. ifj. Sarkady Sándor: Légitámadások a leghűségesebb város ellen

Apokalipszis Sopronban
KÖVES ANDREA

75 évvel ezelőtt, 1944. december 
6-án szörnyű bombatámadás érte 
Sopront, amelyet még négy köve-
tett. Ezt a gyászos időszakot idézi 

fel dr. ifj. Sarkady Sándor új kötete.

Már a borítója is szívbe mar-
koló A légi események Sopron 
vármegyében – Bombatámadá-
sok a leghűségesebb város el-
len (1944–1945) című könyvnek: 
ahogy a bombák aláhullanak az 
amerikai repülőgépről a gya-
nútlan soproni emberekre és az 
épületekre. Mind a mai napig 
számos feltáratlan pontja van 
az egykor történteknek, éppen 
ezért hiánypótló a történelmi 
munka, amely több évtizedes 
kutatás eredményeit összegzi.

– Korábban már két kötetben 
próbáltam emléket állítani Sop-
ron legszomorúbb napjainak, 

amikor pusztító amerikai és 
orosz légitámadások érték a vá-
rost – mesélte a szerző, akit már 
gimnazistaként is foglalkoztat-
tak a II. világháborúban történ-
tek. – Amit most a kezembe fo-
gok, az egy bővített monográfia, 
amelynek első része a várme-
gyében történt légi események 
áldozatainak állít emléket, a na-
gyobbik része pedig a városun-
kat ért amerikai légitámadások-
kal foglalkozik. 

Dr. ifj. Sarkady Sándor min-
den lehetséges dokumentu-
mot felkutatott, minden meg-
emlékezést elolvasott, archív 

családi felvételeket gyűjtött, a 
Pentagon és az Alabamai Kato-
nai Kutatóintézet forrásait is be-
építette a munkájába. 

– Sopron ellen későn indultak 
el a légi támadások, a fő célpont 
a vasút volt, ám a bombasző-
nyeg többször is megcsúszott, 
így pusztult el a december 18-
i támadás során az Alsó- és a 
Felsőlövérek. Ezt előzte meg 
az első, december 6-i légitáma-
dás – idézte fel az egykor tör-
ténteket dr. ifj. Sarkady Sán-
dor. – Három amerikai egység 
támadott, az első még valóban 
a vasutat és ipari létesítménye-
ket bombázta, a többi azonban 
már a város különböző pontjait 

érintette, így következett be az 
a tragédia, hogy három sávban 
keresztülbombázták a Várkerü-
letet, a legvégén pedig a Szent 
Mihály-templomot és környé-
két. A kár felbecsülhetetlen. 
Mind a mai napig nem tud-
juk, pontosan hányan estek 
áldozatául a támadásoknak, a 
becslések szerint 800-an lel-
ték halálukat a bombazápor-
ban. Elpusztult a város épüle-
teinek jelentős része. A szörnyű 
mindebben az, hogy hetekkel a 
tragikus nap előtt röpcédulákat 
is szórtak az amerikai gépekről, 
hogy figyelmeztessék a lakossá-
got a várható légicsapásra, de 
az emberek egyszerűen nem 

hitték el, hogy Sopront, a „bé-
kés iskola- és üdülővárost” is 
érintheti a bombázás. Megfe-
ledkeztek arról, hogy a front-
ra az utánpótlás jelentős része 
Sopronon keresztül érkezett. Az 
egyetemi hallgatók tíz köröm-
mel próbálták a romok alól a 
sebesülteket kikaparni. A vá-
rosban megvadult, elszabadult 
állatok rohangáltak. Apokalip-
szissé vált Sopron.

A kötet ünnepélyes bemuta-
tóját az évforduló napján, de-
cember 6-án 17 órakor a Panno-
nia Hotelben tartják, amelyet a 
Deák téren álló II. világháborús 
emlékműnél az áldozatok előtti 
tisztelgés, mécsesgyújtás követ.
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December 4., szerda
17.00   Liszt Ferenc Pedagógus 

Énekkar műsora
18.00   Váradi Classic
19.00   Varjaskéri Anita (ének) és Erőss 

Sándor (harmonika) műsora

December 5., csütörtök
17.00  Szent Orsolya Római Katolikus 

Gimnázium – A négy gyertya 
és adventi gyertyagyújtás

18.00  ExRoller zenekar
19.30  Die Lustige Familie

December 6., péntek
17.00 Jegenye Sori Tagóvoda – 

Drága advent, köszöntünk!
17.30 Soproni Német Nemzetiségi 

Általános Iskola – Die Kerzen 
am Fenster, Leise dal

18.15 Dudora zenekar – Pikulás Mikulás
19.30 Beat Coin

December 7., szombat
16.30 Jótékonysági futás indítása

(a színpad elől)
17.00 Operett- és musicalkarácsony – 

Simon Andrea, Savanyu Gergely
18.00 Brass Line és Molnár 

Anikó színművész
19.30 Papp–Sárdy Acoustic

December 8., vasárnap
16.30 Figurás Banda
17.30 Sopron Balett
18.00 Gyertyagyújtás (Fő tér)
18.30 Drazsé zenekar
19.30 Prakker

December 10., kedd
16.00 Hermann Alice Óvoda –

A kis hópehely
17.00 Tóth Antal EGYMI –

Színes karácsonyi kavalkád
18.00 Fáy-szakgimnázium – 

Fáy karácsonyfái
19.00 Kiss Noro és Vida-Veres Imola –

Musical

December 11., szerda
16.30 Jereváni Kék Tagóvoda – Bölcsőcske
17.00 Király Jenő Utcai Tagóvoda –

Luca, Luca, kitty-kotty
17.30 Macskakő Múzeum Örömcsoport –

Karácsonyi csengettyű
18.00 Melange
19.30 Haász Sándor, Kedmenecz József –

Ünnepre hangolva

A MÁSODIK GYERTYA
MEGGYÚJTÁSA

2019. december 8., vasárnap 18.00, Fő tér
Adventi gondolatokat mond

Barcza Attila országgyűlési képviselő és
Tóth Károly evangélikus lelkész

Közreműködnek a
Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum

diákjai Takács Andrea vezetésével.

a Várkerületen és a Fő téren!
2019. november 29. – december 22.

VÁRKERÜLET – NAGYSZÍNPAD

Karácsonyi
vásár,

közös ünnepvárás

Az emberek szolgálatában
MADARÁSZ RÉKA

Lőcze Lajosnénak 
gyógyszerészként az 
a hitvallása, hogy a 
patika egészségügyi 
intézmény, ahol az 
embereket azzal látják 
el, amire szükségük 
van – nem feltétle-
nül gyógyszerrel, ha-
nem jó tanáccsal vagy 
egyszerűen egy ked-
ves szóval.

Már gimnazista korában magá-
val ragadta dr. Lőcze Lajosnét 
a patika bensőséges hangula-
ta, és ez meghatározta az egész 
életét. Mestere, Horváth Dénes 
a szakma csínját-bínját megta-
nította neki, amit ő oktatóként 
többek között szakmai tovább-
képzéseken adott tovább. Mária 
gyógyszertár-vezetőként kezd-
te a pályafutását Rábacsécsény-
ben, majd családjával együtt ha-
zaköltözött Sopronba.

– A város gyógyszerészeinek 
összefogásával és az önkormány-
zat támogatásával ’96-ban sike-
rült megvásárolnom a Király 
patikát. Ez akkoriban nagy me-
részségnek tűnt, de végül is meg-
érte – mesélte Mária. – Azóta fo-
lyamatosan építkezem. Az járta 
rólam, hogy olyan vagyok, mint 

Petrocelli, aki sosem fejezi be, 
amit elkezdett, de élveztem a fel-
újítás minden egyes pillanatát.

Lelkes kollégái mindvégig 
kitartottak vezetőjük mellett, 
aki szakmai téren ragaszkodik 
a rendhez és az áttekinthető-
séghez, viszont fontos számá-
ra a családias hangulat is. Szereti 
tudni, ki hogyan él. Erről a mun-
kahelyről még senki sem távo-
zott azért, mert nem érezte jól 

magát, sőt még a nyugdíjasok is 
rendszeresen visszajárnak.

– Az évek során nagy segít-
ség volt számomra a város ösz-
szetartó szakmai közössége és a 
családom által biztosított stabil 
háttér – tette hozzá. – A lányom 
szakasszisztensként velem dol-
gozik, az ő 26 éves fia pedig 
gyógyszerésznek tanul. Remé-
lem, ő lesz majd az utódom. 

Mária édesanyja 100 évig 
élt, az utolsó három és fél év-
ben testvéreivel és sógornőjé-
vel ápolták. A gyógyszerész az-
óta rövidített munkaidőben 
dolgozik, ha teheti, dédunoká-
jával, Samuval foglalkozik, aki 
az ő és férje szeme fénye.

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Karácsony előtt sorra 
nyitnak a szabadtéri 
vásárok, nagy a zsú-
foltság a bevásárló-
központokban, a tö-
meg pedig kedvez a 
bűnelkövetőknek.

– A vagyon elleni bűncselekmé-
nyek, például zseblopások, tás-
kákból, járművekből történő lo-
pások tömegben könnyebben 
elkövethetőek – mondta Babel-
láné Lukács Katalin, a Soproni 
Rendőrkapitányság őrnagya, ki-
emelt bűnmegelőzési főelőadó. 
– Vásárláskor készpénzt, bank-
kártyát, mobiltelefont bizton-
ságos és könnyen hozzáférhe-
tő helyen őrizzünk! Akkor is 
legyünk körültekintőek, ha ut-
cán veszünk ajándékot: csak 
hivatalos, engedéllyel rendel-
kező árustól vásároljunk. Ha au-
tóval megyünk, mindig zárjuk 
be a járművet, táskát, értéket ne 
hagyjunk a kocsiban! A tömeg-
közlekedési eszközön táskánkat 
kézben tartsuk!

A főelőadó arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy internetes vásár-
láskor legyünk elővigyázatosak! 
Ellenőrizzük a webáruház érté-
keléseit, a telefonszámát és te-
lephelyét! Legyünk kételkedők 
a feltűnően olcsón kínált ter-
mékekkel kapcsolatban, és elő-
re utalás helyett válasszuk az 
utánvétes vásárlást! 

Óvatosan  
a tömegben!

A kötet szerzője: dr. ifj. Sarkady Sándor  A kötet szerzője: dr. ifj. Sarkady Sándor  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

AZ AJÁNLÓ: Dr. Lőcze Lajosnét dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz 
ajánlotta Hétköznapi hős című rovatunkba születésnapja al-
kalmából. A kolléganő szerint egészen kivételes Mária testi-
szellemi aktivitása, és az, ahogy nem lankadó lelkesedéssel 
néz szembe még mindig a szakmai kihívásokkal.

Dr. Lőcze Lajosné Dr. Lőcze Lajosné FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

A bombák által letarolt Mátyás király utca – a becslések szerint nyolcszázan A bombák által letarolt Mátyás király utca – a becslések szerint nyolcszázan 
lelték halálukat a 75 évvel ezelőtti bombázásokban  lelték halálukat a 75 évvel ezelőtti bombázásokban  
FOTÓ: DIEBOLD KÁROLY 1945 (SOPRONI MÚZEUM FOTÓTÁR) FOTÓREPRÓ: ADORJÁN ATTILAFOTÓ: DIEBOLD KÁROLY 1945 (SOPRONI MÚZEUM FOTÓTÁR) FOTÓREPRÓ: ADORJÁN ATTILA



Városi hírekwww.sopronitema.hu2019. december 4. 3

Megnyílt a karácsonyi vásár a Várkerületen, december 22-ig tartanak a programok

Fényes, díszes ünnepvárás
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Ünnepi 
fényárba 
öltözött 

Sopron advent első 
hétvégéjén. Pénte-
ken a karácsonyi vá-
sár is megnyitotta ka-
puit a Fő téren és a 
Várkerületen.

Kigyúltak a fények pénteken 
este, ezzel hivatalosan is elkez-
dődött a Soproni Advent 2019 
programsorozat és a hangulatos 
karácsonyi vásár a Várkerületen, 
de programok lesznek a Fő téren 
is. A karácsonyváró rendezvé-
nyek december 22-ig tartanak.

Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester Csiszár Szabolcs alpol-
gármester és a képviselő-tes-
tület több tagja jelenlétében 
köszöntötte a vásár vendégeit 
pénteken este.

A polgármester megnyitóbe-
szédében Pilinszky János költőt 
idézte: – Advent a várakozás 
megszentelése. Rokona annak 

a gyönyörű gondolatnak, hogy 
meg kell tanulnunk vágyakoz-
ni az után, ami a miénk. Gyer-
mekkorunkban éltünk így. Vá-
gyakoztunk arra, ami biztosan 
megjött. Például télen az első 
hóesésre. Az a gyerek, aki az első 

hóesésre vár, jól várakozik, s már 
várakozása is felér egy hosszú-
hosszú hóeséssel. Az, aki haza-
készül, már készülődésében ott-
hon van. Aki valóban tud várni, 
abban megszületik az a mélysé-
ges türelem, amely szépségében 

semmivel sem kevesebb annál, 
mint amire vár.

Advent a várakozás ideje, az 
egyik legnagyobb eseményünk 
előestéje. Négy hét, ami az egyik 
legfontosabb ünnepünkre irá-
nyítja figyelmünket. Idén is 

hamisítatlan karácsonyi han-
gulattal, fenyő- és fahéjillattal, 
étel- és italfinomságokkal, kéz-
műves termékekkel várják az 
árusok a soproniakat és a vá-
rosba látogató vendégeket. 

A Fő téri óriás fenyőfa, a hí-
vogató betlehem és az adventi 
kalendárium sokszínűsége mel-
lett mindenki megtalálja a leg-
kiválóbb hazai kézműves reme-
keket, ajándékokat vásárolhat a 
kirakodóvásárban, és meleg fi-
nomságokkal kényeztetheti ma-
gát. Teakülönlegességek, forralt 

bor és puncs mellett a gyerekek 
és a felnőttek örömüket lelhe-
tik a gazdag színpadi prog-
ramokban is.

KÖVES ANDREA

A véradókat köszöntötte a megyeházán pén-
teken a Magyar Vöröskereszt Sopron Területi 
Szervezete a véradók napja alkalmából.

Az önzetlen segítők között 
olyan is akadt, aki már 130 al-
kalommal nyújtotta a karját. 
– A jó, a segítőkész, az önfelál-
dozó, a humánus embereket, 
életmentőket köszöntjük ma 
– hangsúlyozta dr. Őrs Judit, a 
Sopron Területi Vérellátó In-
tézet vezető főorvosa ünnepi 
köszöntőjében. – Azokat, akik 
nélkül vérző, súlyos sérült, vér-
szegény betegek tucatjai halná-
nak meg naponta. Minden szó 
kevés, hogy köszönetünket illő 
mértékben kifejezhessük.

A közel 100 ünnepeltet a 
város nevében  Barcza Attila, 

Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője köszöntötte, 
aki saját maga is rendszeres 
véradó. – Minden tiszteletem 
az önöké, sokszoros véradóké, 
akik életeket mentenek meg ön-
zetlen cselekedetükkel – emelte 
ki  Barcza Attila. 

Az ünnepségen Kun Szilvia, a 
Magyar Vöröskereszt Győr–Mo-
son–Sopron Megyei Szerveze-
tének igazgatója örömmel be-
szélt arról, hogy Sopronban és 
térségében még mindig kiemel-
kedően magas a véradási kedv 
a területi szervezet példamuta-
tó munkájának köszönhetően. 

Nagyon ritka, hogy valaki 130 
alkalommal adjon vért, Licskai 
György ezt tette, ezzel 390 em-
ber életét mentette meg. A se-
gítő szándék gyermekkorából 
ered: szüleitől látta, mennyire 
fontos és természetes volt szá-
mukra, hogy a nehéz helyzetbe 
került embertársaikat felkarol-
ják. Mint meséli: évtizedek óta 3 
havonta vért ad, utána frissebb-
nek érzi magát. 

A megjelent véradókat ün-
nepi műsor is köszöntötte: a 
Csillagrét Waldorf Óvoda, Ál-
talános Iskola és AMI óvodásai 
és 5. osztályos diákjai, a Berzse-
nyi Dániel Evangélikus Líceum 
és az Eötvös József Evangélikus 
Gimnázium, Egészségügyi és 
Művészeti Szakgimnázium ta-
nulói lepték meg fellépésükkel 
az est vendégeit.

Önzetlen segítőket 
köszöntöttek

Selmec 100
Kovács Mátyás erdőmérnök sel-
meci ihletésű festménykiállítá-
sával, valamint könyvbemuta-
tókkal zárta a Soproni Egyetem 
a Selmec 100 programsorozatot 
a Ligneumban. Annak állítottak 
emléket, hogy az egykori Magyar 
Királyi Bányászati és Erdészeti 
Főiskola száz évvel ezelőtt költö-
zött Selmecbányáról Sopronba. 

– A Selmec, téged soha nem 
feledünk! című most bemu-
tatott könyvünkben szerző-
társammal, egykori évfolyam-
társammal és barátommal, 
dr. Oroszi Sándorral minden 
információt szerettünk volna 
összegyűjteni Selmecbányáról, 
a főiskoláról, az ottani hallgatók-
ról és tanárokról – fogalmazott 
dr. Bartha Dénes, az egyetem 
Növénytani és Természetvé-
delmi Intézetének professzora. 
– Kötetünkkel történelmi uta-
zásra hívjuk az olvasót, mégpe-
dig egy olyan utazásra, amely 
Selmecbánya utcáin az egyko-
ri diákok és professzorok nyo-
mait követi.

A visszaemlékezéseket tar-
talmazó Selmeci–soproni diák-
élet című kötetet a szerző, Gál 
Péter József, alias Kvhzy mutat-
ta be, míg Lichner József száz 
évvel ezelőtti, szomorú, de fon-
tos eseményeket rögzítő nap-
lójáról az unoka, M. Szilas Ka-
talin szólt.

– Egyetemünk sohasem felej-
ti, hogy Sopronyi-Thurner Mi-
hály, Sopron egykori polgármes-
ter milyen sokat tett azért, hogy 
ebben a gyönyörű városban biz-
tonságos és ideális otthonra lel-
hessen az akadémia – hangsú-
lyozta prof. dr. Náhlik András, a 
Soproni Egyetem rektora.

A rendezvényen nyílt meg 
dr. Kovács Mátyás okleveles 
erdőmérnök, természet- és 
tájfestő huszonkét alkotás-
ból álló, selmeci ihletésű fest-
ménykiállítása, mely december 
22-ig tekinthető meg, valamint 
bemutatták a Soproni Szem-
le tematikus számát is, amely 
szintén a századik évforduló 
előtt tiszteleg. 

Kovács Mátyás selmeci ihletésű festménye előtt Kovács Mátyás selmeci ihletésű festménye előtt 
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RÖVIDEN

Fáys siker 
Az előkelő negyedik 
helyen végzett a Sop-
roni Szakképzési Cent-
rum Fáy-szakgimnáziu-
mának csapata a 11. és 
12. évfolyamos gimná-
ziumok és szakgimná-
ziumok tanulói számára 
Budapesten megrende-
zett ELTE Origo angol 
nyelvű matematikaver-
senyen. A fáys csapat 
tagjai: Kacz Joel, Kiss 
Viktória, Takó István, fel-
készítő tanáruk Keszeg 
Attila volt. 

Máltai 
karácsony 

Karácsonyváró adventi 
ünnepséget tart a Ma-
gyar Máltai Szeretet-
szolgálat Soproni Cso-
portja. A rendezvény 
december 8-án, vasár-
nap 14 órakor kezdődik 
a Liszt-központban. 

Adventi 
koszorúk

Idén tizenhatodszor ke-
resték fel a Perkovátz-
Ház Baráti Köre tag-
jai, illetve a városi civil 
szervezetek, intézmé-
nyek vezetői az egykori 
Sopron vármegye főbb 
központjait. A résztve-
vők a polgármesteri hi-
vatalokban adták át a 
magyar, német, valamit 
horvát nyelvű üzenettel 
ellátott adventi koszo-
rúkat. A küldöttség tag-
ja volt dr. Farkas Ciprián 
polgármester is.

›

Közel száz rendszeres véradót ünnepeltek a megyeháza dísztermében  Közel száz rendszeres véradót ünnepeltek a megyeháza dísztermében  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RAJZPÁLYÁZAT: Idén is népszerű volt a Pro Kultúra adventi rajzpályázata – összesen 100 képet küldtek be a soproni és kör-
nyékbeli általános iskolások. A szakmai zsűri kiválasztotta a 24 legszínvonalasabb rajzot, amelynek készítői oklevelet és aján-
dékot kaptak, valamint az alkotások bekerültek az adventi vásár Fő téri nagy naptárába. A 24 díjazott rajz készítői: Nász–Ma-
cher Zsófia, Katona Elena, Aszódi Kinga, Laki Borbála, Horváth Angéla Mira, Katona Emili, Dolgos Boglárka, Kovács Kamilla, 
Kocsis Jázmin, Kiss Menon, Knábel Alexandra, Beri Amanda, Újvári Dóra, Gyolcs Anna, Vigh Ágnes, Horváth Zsanett, Kalmár 
István, Sánta Emese, Szabó Linett, Elekes Dóra, Tóth Annaliza, Horváth Nóra, Szalai Laura, Gosztom Dorottya. 

ADVENT FÉNYEI
Advent első vasárnapján 
Sopronban több helyszí-
nen is meggyújtották az ad-
venti koszorú első gyertyá-
ját. A Fő téren este hatkor 
kezdődött az ünnepi prog-
ram, amelyen beszédet 
mondott Filep Márk önkor-
mányzati képviselő és Both 
Zoltán városkáplán, közre-
működött a Fidelissima Ve-
gyeskar. A rendezvényen 
részt vett dr. Farkas  Ciprián 
polgármester és több ön-
kormányzati képviselő is. 
A Jereván-lakótelepen a 
Jereváni Advent karácsony-
váró ünnepi programsoro-
zat első rendezvénye volt 
a gyertyagyújtás, amelyen 
Barcza  Attila országgyűlési 
képviselő mondta el ünne-
pi gondolatait. Itt a gyertyát 
Tóth Éva és Magas Ádám 
önkormányzati képvise-
lő közösen gyújtotta meg. 
Görbehalmon is sokan gyü-
lekeztek a gyertyagyújtásra, 
amelyet a részönkormány-
zat szervezett. A résztve-
vőket  Stöckert Tamás ön-
kormányzati képviselő 
köszöntötte, majd Németh 
Attila atya látta el lelki útra-
valóval a híveket.

Már az első adventi hétvégén is sokan kilátogattak a Várkerületre  Már az első adventi hétvégén is sokan kilátogattak a Várkerületre  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Henrik Ibsen: Peer Gynt
December 4., szerda 13 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: december 4. 19 óra, december 5. 
15 és 19 óra, december 6. 19 óra, december 8. 19 óra 

Széchenyi Casino
December 4. 17 óra, Széchenyi István Gimnázium 
Dr. Borsos Árpád: Történelmi lecke fiúknak

Csellengők 
December 4. 17 óra, Soproni TIT nagyterme
Incze Zsuzsa, a Csellengők című műsor főszerkesztője, 
producere, riportere tart előadást

Légi események Sopron 
vármegyében 

December 6., péntek 17 óra, Pannonia Hotel Eu-
rópa terme 
Dr. ifj. Sarkady Sándor előadással egybekötött könyv-
bemutatója 

Vujity Tvrtko: Tvrtko, túl minden 
határon

December 6. 19 óra, GYIK Rendezvényház 

Anna and the Barbies 15
December 6. 20 óra, Hangár Music Garden
Vendég: Loyal

Adventi fények
December 7., szombat 18 óra, evangélikus templom
A Fidelissima Vegyeskar jótékonysági koncertje

30 éves a Soproni Erdélyi Kör 
December 7. 18 óra, megyeháza díszterme 

Adventi koncert
December 7. 19 óra, Szent Imre-templom
A 190 éves Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
hangversenye

RotaRetro Party & CsigaSzülinap
December 7. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

A limanowai csata emléknapja
December 8., vasárnap 10 óra, domonkos templom 
11 órától megemlékezés és koszorúzás a Limanowa 
emléktáblánál és Muhr Othmár szobránál

Adventi tárlat és a Soproni Füzetek 
2019 bemutatója 

December 8. 11 óra, Festőterem 
Megtekinthető december 19-ig

Jótékonysági rendezvény 
December 8. 16.30, Kecske-templom
A Segítség a Mosolyodért Közhasznú Alapítvány ren-
dezvénye – a bevételt hátrányos helyzetű gyermekek 
táboroztatására fordítják

Valahol Európában musical
December 11., szerda 17 óra, Soproni Petőfi Színház

Crescendo hangversenybérlet
December 11. 18 óra, Liszt-központ

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

EZ LESZ…

HOL JÁRUNK?

A Füredi-ház – Várkerület 67. 
Az egyemeletes, késő barokk lakóház a 18. században a Czi-
rákyak palotája volt, akik 1772-ben vásárolták meg Márto-
nyi Istvántól. A mai homlokzat tervezője és kivitelezője nagy 
valószínűséggel az a Trost György építőmester volt, akinek 
a tervei szerint a soproni szárazmalmot 1769-ben színház-
zá építették át. A telekkönyvi bejegyzések szerint 1782-ben 
Jankovich Izidor vette meg a házat, majd 1818-ban (innen a 
MDCCCXVIII római számú felirat) elcserélte a szomszédos 
ház ellenében Hofer Péter nagykereskedővel, akinek a fe-
lesége Flandorffer Anna volt, a fia pedig Hofer Ottó neves 
építész, többek között ő tervezte az egykori Lenck-villát a 
Deák téren, melynek restaurálása éppen a közeljövőben feje-
ződik be. 1910-ben dr. Füredi Sándor orvos (Komárom, 1851. 
– Sopron, 1929.) és felesége, Goldberg Johanna (Dunaszer-
dahely, 1859. – Auschwitz, 1944.) vásárolta meg az épüle-
tet, ekkor került az attikára dr. Füredi Sándor monogramja, 
az F. S. Dr. Füredi Sándornak két fia született, a fiatalabbik 

volt Füredi Oszkár (1890–1978) neves soproni építész, aki-
nek a nevét viseli a ház hátsó traktusa mögötti Füredi sétány. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS 

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részle-
tet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, 
és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes meg-
fejtést december 11-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a 
szerkesztoseg@sopronitema címre, illetve személyesen leadják a Liszt-központ 
(Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki.

Megfejtések: November 20-i rejtvényünk megfejtése: Füredi-ház, szerencsés 
megfejtőnk: Kováts Attila, Sopron, Táncsics Mihály utca. Az ajándék könyvet 
a Pro Kultúra Jegyirodájában (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.) veheti át.

A rádiós műsorvezetőt régi kapcsolat fűzi a sörökhöz

Sörbarátok kalauza
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hiánypótló kiadvánnyal jelentkezett Kóczán 
Bálint. Házi Sör Kalauz címmel színvonalas kö-
tete jelent meg a soproni rádiós műsorveze-
tőnek. A bemutatót december 12-én tartják a 
Liszt Caféban.

– A könyv megírásakor arra tö-
rekedtem, hogy az olvasó olyan 
oldalait is megismerje a sör-
nek, amelyekről korábban még 
nem volt tudomása, de emellett 
olyan témákat is érintsek, amely 
mindenképpen elvárható egy 
ilyen kötettől – mesélte Kóczán 
Bálint amikor új, Házi Sör Ka-
lauz című kötetéről kérdeztük.

A 148 oldalas, színes fotók-
kal illusztrált, lendületes kiad-
ványba bekerültek eddig még 

nem publikált sörös receptek 
– benne a Kóczán Kézműves 
Söröké –, olvashatnak a sör és 
az emberiség kapcsolatáról, a 
sör egészségre gyakorolt hatá-
sairól, érinti a gasztronómia te-
rületét, valamint sörös úti célo-
kat is ajánl a szerző.

A kötet szól azoknak, akik ér-
deklődnek az otthoni sörkészí-
tés iránt, vagy akár nagyobb 
főzdében gondolkodnak. Olyan 
kulisszatitkokról is olvashat-
nak, amelyeket eddig máshol 
talán nem fedtek fel. Könnyed 
stílusa miatt pedig rendkívül 
olvasóbarát.

A rádiós műsorvezetőt régi 
kapcsolat fűzi a sörökhöz: ko-
rábban ellátogatott kisebb és 
nagyobb manufaktúrákba, járt 
például Dublinban, Amszter-
damban, és Koppenhágában, 5 
éve pedig elvégezte a sörfőző-
képzést. Azóta folyamatosan 
próbálgatja a recepteket, és sa-
ját söröket főz.

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

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

Hétköznapi hősöket keresünk!

• Sopronban december első napjaiban többször is talál-
kozhatunk a Mikulással. A GYIK Rendezvényházban pél-
dául december 4-én, szerdán 17 órától Mikulás-ünnep-
séget tartanak. 

• A Liszt-központ Munkácsy-termébe december 6-án, pén-
teken délután négy órakor érkezik a Mikulás, mindenkit 
apró ajándékkal vár.

• A hagyományokhoz hűen a Mikulás ismét vasparipára 
cseréli piros orrú rénszarvasait, puttonyában pedig sok-
sok szaloncukorral várja a gyermekeket – és természe-
tesen szüleiket is – a soproni vasútállomáson, valamint 
a kijelölt Mikulás-vonatokon. Sopronból Győrbe 6.45-
kor, illetve 9.44-kor, valamint a Sopronból Szombathely-
re 14.43-kor induló járatokon is utazik majd a Mikulás.

• A Volánbusz egyes helyi járatain a korábbi évekhez ha-
sonlóan idén december 6-án, pénteken találkozhatnak 
az utasok a Mikulással. Az érintett járatok száma, zárójel-
ben az indulás ideje: 13-as a Jereván-lakótelepről Sop-
ronkőhidáig (6.20), 13B  Sopronkőhida, Pesti Barnabás 
utca megállóhelyről (7 óra) 2-es a Jereván-lakótelepről 
a Lövér szállóig (7.45), 2-es a Lövér szállótól a Jereván-
lakótelepig (8.11), 10Y a Jereván-lakótelepről Kertváros, 
Hajnal térig (12.52, 13.52), 10Y Kertváros, Hajnal térről a 
Jereván-lakótelepig (13.20, 14.20), 1-es a Jereván-lakó-
telepről a Lövér szállóig (15, 16, 17 óra), valamint 1-es a 
Lövér szállótól a Jereván-lakótelepig (15.27, 16.27, 17.27).

• A Soproni Parkerdőben december 8-án, vasárnap 10 óra-
kor indul a Mikulás-túra. Gyülekező a Hotel Lövér előtti 
buszmegállónál lesz.

Találkozás a Mikulással

BEMUTATÓ: A könyv hivatalos bemutatóját december 12-én, csütörtökön 18 órakor tart-
ják a Liszt Caféban, ahol a szerző mesél frissen megjelent kötetéről, és kulisszatitkokat is el-
árul a sörfőzésről. A kiadvány helyben megvásárolható, de beszerezhető Sopronban a Fekete 
Cédrus Könyvkereskedésben, a Tourinform soproni irodájában, valamint a Solo étteremben. 
Emellett online is megrendelhető Kóczán Bálintnál.

Kóczán Bálint  Kóczán Bálint  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Ami mostanában a magyar parla-
mentben történik, az felülmúl min-
den elképzelést. No, nem a menetrendszerű tör-
vényalkotási munkára gondolok, hanem arra, amit 
az ellenzék egyes képviselői művelnek. Aki vissza-
emlékezik a rendszerváltás utáni parlamentre, az fel-
idézheti, hogy sokan már akkor is cirkusznak mi-
nősítették a szóbeli csetepatékat, de hát, hol voltak 
azok napjaink eseményeihez?! Később Torgyán Jó-
zsef és Kuncze Gábor sokszor valóban szellemes 

szópárbaja tette von-
zóvá és emlékezetes-
sé az ülésszakokat. Az 
obstrukció (szó szerinti 
jelentése akadályozta-
tás) persze hagyomá-
nyosan része a parla-
menti életnek, de ez 
nem lehet a magyará-
zata annak, hogy néhá-
nyan elképzelhetetlen 
mélységekbe süllyed-
jenek. Persze értem én, 
hogy valahogy szeret-
nének kitűnni, felhívni 

magukra a figyelmet – ha már a munkájukkal nem 
sikerül –, de önmagukon túl lejáratni (vagy legalább-
is megpróbálni) egy, az ország életében talán a leg-
fontosabb intézményt, több mint megbotránkoztató. 
Napjainkban az obszcén szavak használata szinte 
mindennapivá vált. Nem csupán az általános politi-
kai közbeszédben (és írásban), de már a parlament-
ben is. Erre épp a közelmúltban volt visszataszító pél-
da. Nem idézem, mint ahogy azokat a szavakat sem, 
amelyeket – a parlamenti választások előtt – or-
szágszerte citáltak előszeretettel ellenzéki politiku-
sok. Sopronban is, ráadásul nők jelenlétében. Olyan 
szavakat, amelyeket, ha gyerekeiktől, netán a tanít-
ványaiktól hallanak, joggal háborodnak fel. Ez bizo-
nyára eszükbe se jutott, mint ahogy az sem, hogy jó 
érzésű emberek talán éppen ezért fordultak, fordul-
nak el tőlük. Mielőtt még bárki is félreértené: a min-
denkori ellenzéknek joga van kifejezésre juttatni a 
kormánytól eltérő álláspontját. Erre számos lehető-
sége van a parlamentben, de azon túl is, egészen a 
jogszerű tüntetések szervezéséig. Azonban úgy gon-
dolom, a törvényes lehetőségeken felül a jó ízlés és 
az erkölcs is határt szab bizonyos megnyilvánulá-
soknak. Lehet valami nem törvénybe vagy valami-
lyen szabályba ütköző, de attól még felszaggathat-
ja az íratlan szabályokat, közfelháborodást kiváltva. 
Meggyőződésem, hogy ilyen a közbeszédben álta-
lában mellőzött szavak használata is, bárkire vagy 
bármire vonatkozik is. Tudjuk, a stílus maga az em-
ber. Nem vagyok szemérmes, néha az én számat is 
elhagyják csúnya szavak, de más, amikor egy poli-
tikus szándékosan használ megbotránkoztató kife-
jezéseket. Tanácstalan vagyok, hogy mit lehet tenni 
ellenük. A parlamenti házszabályok szigorítása talán 
segíthet, de a büntetés nem jelent százszázalékos 
garanciát. A megoldás inkább az lehetne, ha a tisz-
telt képviselő hölgyek és urak önmérsékletet tanúsí-
tanának. A durva kifejezések és sok esetben az egy-
általán nem helytálló, de megdöbbentő hasonlatok 
és példák helyett, ha nem is szépirodalmi nyelven, 
de a közízlést nem sértő módon fejtenék ki monda-
nivalójukat. Szerintem ez a minimum elvárás, mint 
ahogy az írott sajtóban sem ment fel senkit – álljon 
is bármelyik oldalon –, ha trágár kifejezéseket és ha-
sonlatokat használ.

„…a törvényes lehe-
tőségeken felül a jó 
ízlés és az erkölcs is 
határt szab bizonyos 
megnyilvánulásoknak. 
Lehet valami nem tör-
vénybe vagy valami-
lyen szabályba ütköző, 
de attól még felszag-
gathatja az íratlan sza-
bályokat, közfelhábo-
rodást kiváltva.”

Horváth Ferenc jegyzete

Stílus

Dr. Farkas Ciprián: követő jellegű adókorrekció

Bővülő közösségi 
szolgáltatások
HORVÁTH FERENC

A novemberi közgyű-
lés számos érdekes és 
aktuális előterjesztés-
ről döntött. A legna-
gyobb várakozás a ki-
tüntettek névsorát és 
néhány adónem mini-
mális emelését kísér-
te. Az ilyenkor óha-
tatlanul is felmerülő 
kérdések megvála-
szolására dr. Farkas 
Ciprián polgármestert 
kérte a Soproni Téma 
szerkesztősége.

– Mindenekelőtt szeretném 
egyértelműsíteni, hogy a lakos-
sági kommunális adó – a lakos-
ság tulajdonában álló lakóingat-
lanok után fizetett adó – nem 
változik, és a jövőben sem ter-
vezzük emelését – jelentette ki 
a polgármester. – Ami történt, 
az nem más, mint követő jelle-
gű adókorrekció, és elsősorban a 
gazdasági társaságok építmény-
adóját érinti. Fontos tudni, hogy 
ez az adónem húsz éve változat-
lan volt. A mértéke most 200 
forinttal változik, tehát 900 
forint helyett 1.100 forint lesz, 
négyzetméterenként és éven-
ként. A lakosság egy részét érinti 
a garázsadó módosítása 400-ról 
600 forintra, szintén négyzet-
méterenként és évente. Ez az 
adó 1999 óta volt változatlan. 
Korrigáltuk az idegenforgalmi 
adót is, személyenként (és éjsza-
kánként) 450 forintról 530-ra.

A polgármester úgy látja, 
azon túl, hogy indokolt volt a 
fent említett adók változtatá-
sa, nem ró elviselhetetlen terhet 
az érintettekre, mert figyelem-
be vették teherbíró képességü-
ket. Ezért döntött minimális, de 

mégis érzékelhető korrekcióról 
az önkormányzat. Hogy miért 
is volt indokolt a változtatás, 
arról a következőket mondotta 
dr. Farkas Ciprián.

– Már említettem, hogy húsz 
éve nem nyúltunk ezekhez az 
adókhoz, viszont az árak vál-
toztak, és változott a közszol-
gáltatások köre 
és színvonala is. 
Mondok egy pél-
dát. Jövőre elké-
szül a minden 
igényt kielégítő 
uszoda. Bevéte-
le már korábban 
sem fedezte a ki-
adásokat, és ez 
még inkább így 
lesz a jövőben. 
A bevételek és a 
kiadások közötti 
különbséget az önkormányzat 
finanszírozza. A plusz adóbevé-
telek hozzájárulnak a működte-
tés költségeihez. Természetesen 
még számos példát említhe-
tek a járdaépítéstől kezdve a 

különböző közösségi rendez-
vényekig. Összességében 340 
millió forint plusz bevételhez 
juthat így a város. Ez kiegészít-
ve a tervezett költségcsökken-
tésekkel elérheti az 500 millió 
forintot, ami öt év alatt már 2,5 
milliárd forint. Ezt az összeget 
a közfeladatok ellátására, tehát 

a soproni embe-
rekre költjük.

A közgyűlé-
sen döntöttek 
az idei kitünte-
tésekről is. Mint 
ismert, Babos Tí-
mea lett Sopron 
díszpolgára.

– Aki figyel-
mesen böngészi 
a névsort, annak 
feltűnhet, hogy 
a sport kiemelt 

szerephez jutott az idei eszten-
dőben – folytatta a polgármes-
ter. – Ez nem volt szándékos, de 
sportolóink és a szakemberek 
olyan sikereket értek el, illetve 
olyan teljesítményt nyújtanak 

már hosszú évek óta, hogy meg-
érdemlik az elismerést. Babos 
Tímea háromszoros páros vi-
lágbajnok. Ez fantasztikus telje-
sítmény, büszkék lehetünk rá, de 
a Pro Urbe díj is nagyon jó helyen 
lesz  Török Zoltánnál, hiszen évti-
zedek óta nem csupán a soproni, 
de a hazai kosárlabda kiemelke-
dő sportvezetője. Természetesen 
a többi kitüntetett is méltó az el-
ismerésre, amelyeket december 
14-én, hagyományosan a hűség 
napján vehetnek át.

Végezetül dr. Farkas Ciprián 
szólt arról is, hogy az advent idő-
szakában még varázslatosabb a 
város, és már nemcsak a Fő té-
ren kerül sor a gyertyagyújtás-
ra, hanem az elmúlt évihez ha-
sonlóan a Jereván-lakótelepen 
és már Görbehalmon is. – Sze-
retnénk, ha a jövőben minél 
több lakóközösség ünnepelne 
közösen, és nem csupán a vára-
kozás időszakában, hanem más-
kor is teremtenének lehetőséget 
a közös programokra – zárta a 
polgármester.

RÖVIDEN

Társulási alakuló ülés
Alakuló ülést tartott a Sopron és Térsége Önkormányzati 
Társulás múlt héten. A Sopron környéki települések pol-
gármestereiből álló csoport célja, hogy közösen tudják 
tervezni és szervezni a térség jövőjét. A társulás tagjai az 
előírás szerint évente kétszer találkoznak és egyeztetnek.

Kigyulladt egy raktár és műhely
A Győri úton található egyik autókereskedés és javítómű-
hely épülete gyulladt ki szombaton reggel. A tűz a tető-
szerkezetre és az épületben tárolt autógumikra is átter-
jedt. Kettő autó kiégett, de a közelben több másik jármű is 
megrongálódott. Az oltásban a soproni egységek mellett 
a csornai, a sárvári és a szombathelyi hivatásos, valamint 
a nagycenki önkéntes tűzoltók is részt vettek. 

›

Sopron közgyűlése múlt csütörtökön zárt ülé-
sen döntött a városi kitüntetések adományozá-
sáról, az elismeréseket a hűség napján, decem-
ber 14-én adják át.

A város díszpolgárának 2019-ben Babos Tímea világbajnok 
teniszezőt választották meg, Pro Urbe díjban Török Zoltán, 
a női kosárlabdacsapat ügyvezetője részesült. Grabner Jó-
zsef festőművész részére Civitas Fidelissima díjat ítéltek, 
csakúgy, mint a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagó-
giai Karának. Dr. Payer Erzsébet Dr. Király Jenő-díjat kap, 
míg a Humanitás díjat Tóthné Matyi Jolán veheti át. Idén a 
Sopron Kultúrájáért díjas Fajkusz Attila lett, a Sopron Kivá-
ló Pedagógusa elismerést pedig Lendvay Péterné és Dá-
vidné Németh Valéria veheti át. A Sopron Sportjáért díjat 
Cser Borbála kapja, Sopron Ifjú Tehetsége idén Holpár Anna 

lett. Mizser Gyula Ifj. Flandorffer Ignác-díjban részesült, a 
 Wälder József-díjat dr. Veöreös András veheti át, Kovács 
László Gyula részére pedig Sopron Szolgálatáért díjat sza-
vaztak meg a képviselők.
Az idei Sopronért Emlékérem díjazottjai: dr. Varga Mária, Ba-
logh Eszter, dr. Szalay Orsolya, Lükő Péter, dr. ifj. Sarkady Sán-
dor, Puskás Árpád Attila, Izsó Katalin, dr. Boronkai László, Krá-
nitz József, prof. dr. Rybach László, dr. Gerencsér Miklósné.
A közgyűlésen több közterület elnevezéséről is döntöttek: a 
Hosszú utca mögötti terület például a Spárta sor nevet kap-
ta. Módosították a háziorvosi és védőnői körzetek határait, 
valamint az önkormányzat pályázatot írt ki a Soproni Szoci-
ális Intézmény igazgatói posztjának betöltésére.
A rendes ülést rendkívüli közgyűlés követte, módosították 
többek között a város költségvetését, és megkötik a fürdők 
működtetési és támogatási szerződését.

Babos Tímea a díszpolgár

A Soproni Fotóművészeti Kör tagjainak 
– Ambrits Tamás, Hainer István,  Hajdú 
László, G. Nagy László, Herr József, Kiss 
Péter, Kránitz András, Mayer Kornél, 
Molnár Zoltán, Németh Béla,  Németh 
Csaba, Soltész  Boglárka,  Simon Tibor, 

Szabó Márton, Tóth  Tibor, Ujvári Gá-
bor – Áramszünet címmel nyílt kiállí-
tása a Torony Galériában. 
Az elmúlt pénteken tartott megnyitón 
a fotósokat Filep Márk önkormányza-
ti képviselő köszöntötte, a tárlaton 

szereplő képekről pedig kollégánk, 
Griechisch Tamás fotóriporter adott 
elemzést. 
A kiállításon szereplő tizenhat alkotás 
december 13-ig, hétfőtől csütörtökig 
15–18 óra között tekinthető meg. 

Áramszünet – soproni fotósok kiállítása

A közgyűlésen több fontos témában is döntött a képviselő-testület  A közgyűlésen több fontos témában is döntött a képviselő-testület  
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

„Sportolóink és 
a szakemberek 
olyan sikereket 
értek el, illetve 
olyan teljesítményt 
nyújtanak már 
hosszú évek óta, 
hogy megérdemlik 
az elismerést.”

DR. FARKAS CIPRIÁN



www.sopronitema.hu 2019. december 4.6

Legújabb kötetében ötven fajról ír prof. dr. Faragó Sándor

A madarak izgalmas világa
KÖVES ANDREA

Újabb kötete jele-
nik meg a közeljövő-
ben prof. dr. Faragó 
Sándornak, a Sopro-
ni Egyetem emeritus 
rektorának. A vonuló 
vízimadarakról szó-
ló könyv elsősorban a 
szakma érdeklődésé-
re számíthat, ám na-
gyon sok érdekes in-
formációt tartalmaz 
a természetkedvelők 
számára is.

Hazánkban kevesen tudnak 
olyan sok mindent a vonuló ví-
zimadarakról, mint a tudomá-
nyos munka írója. Emlékszem 
egy közel tíz évvel ezelőtti haj-
nali Fertő-parti találkozónkra, 

amikor a vadludak vonulásá-
ról készítettem anyagot. A fog-
vacogtató mínuszokban már 
hosszú ideje álltunk a madár-
megfigyelő toronyban, aztán, 
amikor egyszer csak több ezer 
vadlúd húzott el felettünk a jól 
ismert „V”-alakzatban: felemelő 
élmény volt. A kutatótól meg-
tudtam azt is, hogy a vadludak 
párkapcsolata életre szóló. A lu-
dak fejlett szociális kapcsolatok-
kal rendelkeznek, amellett, hogy 
hűek a párjukhoz, együtt mo-
zognak a telelőhelyen is, sőt, az 
az évi fiatalokkal a következő ta-
vaszig együtt marad a család. 

Régebben a befogott ludak sza-
porítása is komoly nehézségek-
be ütközött, mert a párjuktól el-
szakított madarak nem akartak 
újra párba állni.

– A mostani kötetem a 2007-
ben megvédett akadémiai dok-
tori értekezésem aktualizált vál-
tozata – mesélte prof. dr. Faragó 
Sándor. – A vízimadarak vizsgá-
lata már 1984-ben kezdődött, és 
az egész országra kiterjed, így ez 
a munka három és fél évtized ta-
pasztalataiból merít. A kötetben 
összesen ötven faj és 42 terület 
szerepel számos szempontból 
megvilágítva.

A kutató a vadlibákkal kezdett 
foglalkozni legelőször, így nem 
véletlenül ezek a madarak a sze-
mélyes kedvencei. Vizsgálatai-
ban főszerepet kap a hazánkban 
jelenleg tömegesen megjelenő 
nagy lilik és nyári lúd, a ma már 
csökkenő létszámú vetési vagy 
tundra lúd, a színpompás vörös 
nyakú lúd és a ritkaságnak szá-
mító kis lilik. 

Hazánk egyik legizgalmasabb 
kutatási területe a vízimadarak 
szempontjából a Fertő tó: na-
gyon sok faj és viszonylag nagy 
mennyiségben fordul itt elő. 
A kutatók munkáját a huszadik 

század eleje óta Mortensen dán 
tanár találmánya, a madarak je-
lölése segíti. Érdekesség, hogy 
hazánk mennyire élen járt eb-
ben: a harmadik ország volt 
a világon, ahol alkalmazták a 
módszert. A gyűrűzés mellett 
ma már GPS alapú jelölést is 
végeznek, amely sokkal ponto-
sabbá teszi a vonuló madarak 
vizsgálatát. 

A vonuló vízimadarakról szó-
ló kötet bemutatója jövő év ele-
jén várható, ahol a szerző nem-
régiben megjelent két másik 
könyvével is megismerkedhet 
a közönség. 

Az újrahasznosítás híve
MADARÁSZ RÉKA

Tóth Adrienn egész 
életét áthatja a művé-
szi tevékenység: díszí-
tőfestőnek tanul, sza-
badidejében verseket 
ír és énekel. A Hand-
ler-szakközépiskola 
diákja szívesen kipró-
bálná, mit is csinál egy 
restaurátor.

Három évvel ezelőtt költözött 
Nyírbátorból városunkba Tóth 
Adri, aki annyira megszerette 
Sopront és az új barátait, hogy 
a jövőjét itt képzeli el. A mosoly-
gós ifjú hölgy egy nyíregyházi 
középiskola grafikusképzését 
kezdte el, és szerette volna foly-
tatni a tanulmányait. Így esett a 
választása a Soproni SzC Hand-
ler Nándor Szakképző Iskolájá-
ra, ahol ráadásul az édesapja a 
szobafestők tanára.

– Még nem döntöttem el, 
hogy továbbtanulok-e. Egyelő-
re szeretném megnézni, milyen 
is a restaurálás, talán a Soproni 
Múzeumban lesz erre lehetősé-
gem, és utána döntök – mesélte 
Adri. – Szívesen végzek aprólé-
kos munkákat, és van is hozzá 

türelmem. Hihetetlenül vonz, 
hogy egy régi tárgyból újat va-
rázsolhatok, ami akár egy kiállí-
tás részét is képezheti.

Adri a hétköznapi életben is 
törekszik arra, hogy ne eldob-
ja, hanem hasznosítsa, amit le-
het. A közelmúltban osztályával, 
a 12.M-mel volt egy tárlatuk a 
Festőteremben, amire meg-
maradt kávé, forró csoki, tus és 
szén felhasználásával festett egy 
képsorozatot.

– Apukám segítségével lánc-
nak látszó nyitófülekre rögzí-
tettem ládákat, amelyek körbe-
járhatóak voltak, és a képeimen 

egy katona életének eseménye-
it kísérhették végig a látogatók 
– folytatta a kreatív lány. – Az 
első festményen a katona elbú-
csúzik a családjától, aztán bará-
tokat szerez, harcol, végül pedig 
elveszíti legjobb cimboráját.

Adri tehetségét más terüle-
teken is kamatoztatja: verseket 
ír – a szerelmestől a letargikus 
hangvételűekig, emellett éne-
kel. Osztálytársaival gyakran 
fellépnek iskolai rendezvénye-
ken, most éppen a karácsonyi 
ünnepségre készülnek, bará-
taival pedig zenekar alapítá-
sát tervezik.

Zöld Sopron

A 190 éves
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 

DECEMBER 7.  19.00 
SZENT IMRE-TEMPLOM (JEREVÁN LTP.) RÉVAI MIKLÓS UTCA 1.

Adventi koncertje

CORELLI Karácsonyi concerto
HUMMEL Trombitaverseny
WILLIAMS Három karácsonyi dal a Reszkes-
setek betörők c. filmből 
SZARKA — SZARKA Ghymes-dalok

KÓCZÁN PÉTER

WILLMEK ZOLTÁN trombitaművész, 
a SZENT IMRE-TEMPLOM KÓRUSA 
(karnagy: Árendás György), 
a SONITUS SCARBANTIAE NŐIKAR
(karnagy: Harcz Katalin) 
és a GYŐRI LISZT FERENC KÓRUS 
(karnagy: Csorba János)

LAMPERTH SZILVIA ANNA és HORVÁTH ZSOLT

TÓTH ÉVA 
a Jereván Településrész Önkormányzat elnöke

CSISZÁR SZABOLCS alpolgármester

MŰVÉSZETI VEZETŐ

KÖZREMŰKÖDIK

SZÓLÓT ÉNEKEL

MŰSOR

KÖSZÖNTŐT MOND

ÜNNEPI 
GONDOLATOK

Szabad belépés. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Adományokat a Caritas Hungarica számára köszönettel 
fogadunk.

A Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata ajándéka

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

RÖVIDEN

Virág az érmén
A pénztárcákban gya-
kori a 20 forintos, ame-
lyen a Kitaibel Pál (1757–
1817) által felfedezett 
magyar nőszirom látha-
tó. A növény Sopronban 
is jól ismert, Molnár V. 
Attila: Kitaibel – Egy ma-
gyar tudós élete című 
könyvében is szerepel 
szép rajzon. Az érem 
előlapjának gyöngy-
során belül kétféle fel-
irat: a Magyar Köztársa-
ság vagy Magyarország 
olvasható.

Ezüstérmes 
kisbirtok

Az ország legszebb 
kisbirtokai közé került 
egy soproni szőlőskert. 
A Gangl Borászat és Vi-
notéka ezüstérmes lett 
az országos megméret-
tetésen. A gyönyörűen 
művelt szőlősorok mel-
lett a borvidék talán leg-
szebb pincéje is a csa-
lád tulajdonában van. 
A rendkívül hangulatos 
pince egykoron a Szent 
Orsolyita Rend tulajdo-
nában volt. A Gangl bo-
rászatot a december 18-
ai számunkban mutatjuk 
be olvasóinknak.

›

Az emeritus rektor legújabb kötetében fontos szerepet kapnak a vadludak is Az emeritus rektor legújabb kötetében fontos szerepet kapnak a vadludak is FOTÓ: GOSZTONYI LÍVIAFOTÓ: GOSZTONYI LÍVIA

Prof. dr. Faragó Sándor  Prof. dr. Faragó Sándor  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az Egészséges, emberibb környezetért, 
a Virágos Sopronért rendezvénysorozat 
következő (adventi) eseményét december 
11-én, szerdán 17 órakor tartják a Soproni 
Egyetem Ligneum Látogatóközpontjában. 

Az eseményt Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter nyitja meg. Prof. dr. Szigeti Jenő egye-
temi lelkész, tanár előadása után dr. Tokics 
Imre a szőlőművelés az ókorban témában  
tart ismertetőt.

Szőlőművelés az ókorban

Tóth Adrienn igyekszik nem eldobni, hanem Tóth Adrienn igyekszik nem eldobni, hanem 
újrahasznosítani a hétköznapi dolgokat újrahasznosítani a hétköznapi dolgokat 
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER



www.sopronitema.hu2019. december 4. 7

1994
Jubilált a tanszék
Három napon át zajlottak az 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
körzetében az immár negyed-
százados Vadgazdálkodási 
Tanszék jubileumának és a 
III. Országos Vadásznapnak 
az ünnepi eseményei. A nagy 
hagyományú felsőoktatási 
intézmény vezetői és munka-
társai, dr. Bencze Lajos profesz-
szor, nyugalmazott tanszék-
vezető és alapító, dr. Kőhalmy 
Tamás professzor, a jelen-
legi tanszékvezető, dr. Faragó 
Sándor adjunktus és kollégái 
fogadták a vendégeket. Az 
Erdészeti Múzeum Templom 
utcai épületében megnyílt a 
„Vadászat a kortárs magyar 
képzőművészetben” című 
kiállítás, amelyen 15 művész, 
köztük Muray Róbert, Csiszár 
József, Domonkos Béla, László 
Péter alkotásai kaptak helyet. 
(Nimród) 
1969
Sok értékes adat  
került napvilágra
Sokat köszönhet Sopron 
a z  O r s z á g o s  M ű e m l é k i 
Felügyelőség vezetőségének, a 
soproni kirendeltség építésve-
zetőjének, Szalai Józsefnek, vala-
mint Dávid Ferenc tudományos 
kutatónak. Összehangoltan 
dolgoztak, minden műem-
léki házat megvizsgáltak a 
rekonstrukciónál. Sok értékes 
adat került napvilágra. Csak 
példaként említjük az első 

ispáni várat, amelyet feltártak, 
megállapítva, hogy az egykori 
római „vörös” fal köveiből épí-
tették. Dr. Dercsényi Dezsőnek, 
a z  O r s z á g o s  M ű e m l é k i 
Felügyelőség Kossuth-díjas 
igazgatóhelyettesének társa-
ságában Sopronban járt egy 
alkalommal Vörös Károly tör-
ténész, a Magyar Tudományos 
Akadémia várostörténeti bizott-
ságának tagja, aki megállapí-
totta: Sopron a középkori város-
modell számunkra, hű képet ad 
arról, milyen lehetett a közép-
kori magyar város. A tudomá-
nyos megállapításhoz azonban 
hozzátehetjük: Sopron a szoci-
alista városmodell is egyben, 
hiszen a város jelenlegi és jövő-
beni képe szerencsésen kapcso-
lódik a történelmi múlt értékei-
hez. A soproniak bíznak abban, 
hogy a városfejlesztés utóbbi tíz 
évben tapasztalt lendülete nem 
törik meg. A történelmi belváros 
teljes rekonstrukciója elhúzódik 
1975-ig, de a belvároshoz kap-
csolódó részeknek, a népi épí-
tészeti emlékeknek a megóvása 
még hátravan. Rengeteg még 
a tennivaló… (Magyar Nemzet)

1919
Elítélték a forradalmi 
törvényszék tagjait
A soproni törvényszék most 
tárgyalta a bolsevisták forra-
dalmi törvényszéke tagjainak 
bűnpörét. A forradalmi tör-
vényszék volt elnökét, Zsitvay 
Lajost többrendbeli gyilkosság 

büntette, többrendbeli zsarolás 
és személyes szabadság meg-
sértése által elkövetett bűntett 
miatt életfogytig tartó fegy-
házra ítélte a soproni törvény-
szék. A forradalmi törvényszék 
bírái közül Sannbauer Ignácot, 
Nagy Antalt emberölés bün-
tette, zsarolás és személyes sza-
badság megsértése miatt tizen-
hét évi fegyházra és tízévi hiva-
talvesztésre, ugyancsak több 
rendbeli zsarolás és személyes 
szabadság megsértése miatt 
a forradalmi törvényszék volt 
bírái közül Perschitz Tamást 
hatévi fegyházra és tízévi hiva-
talvesztésre ítélték. Dr. Takács 
Kálmán postatanácsos három-
évi fegyházra és ötévi hivatal-
vesztésre, Geracsek Antal hatévi 
fegyházra és tízévi hivatalvesz-
tésre, Horváth Kálmán nyolcévi 
börtönre és ötévi hivatalvesz-
tésre, Marusák István vasúti 
mérnök pedig kétévi börtönre 
és ötévi hivatalvesztésre ítél-
tetett. Walter József volt for-
radalmi törvényszéki vádbiz-
tost háromévi fegyházra és 
ötévi hivatalvesztésre, Horváth 
Ödön vádbiztost háromévi 
fegyházra és ötévi hivatalvesz-
tésre, Tauffer Lajos vádbiztost 
kétévi börtönre és ötévi hiva-
talvesztésre ítélte a törvényszék. 
Huszár Sándor volt forradalmi 
törvényszéki jegyzőt felmentet-
ték. (Egyetértés)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A képzőművészet is helyet kap a bánfalvi fiókkönyvtárban

A régi Sopron hangulata
MADARÁSZ 

RÉKA

Az embe-
ri és mű-
vészi ér-

tékekhez, valamint a 
Sopronhoz való kö-
tődés erősítése – ez 
a célja A régi Sopron 
hangulata című kiállí-
tásnak. A tárlatot pén-
teken nyitották meg a 
Széchenyi István Vá-
rosi Könyvtár Bánfalvi 
Fiókkönyvtárában.

A régi Sopron ódon utcái, dí-
szes házai, természeti értékei 
elevenednek meg a bánfalvi 
könyvtár falain december 18-
ig. A kiállítás része a „Bánfal-
vi könyvtári esték” című so-
rozatnak, melyet azért hívtak 
életre, hogy az irodalom mel-
lett a képzőművészet is helyet 
kapjon az intézmény kulturális 
kínálatában.

– A hűség városának ebben a 
fiókkönyvtárában úgy lehetek 
hűséges Sopronhoz, ha újból és 
újból bemutatom azoknak a fes-
tőknek, képzőművészeknek az 
életművét, akik a városhoz va-
ló hűségnek, kötődésnek a leg-
szebb példáit adják – mondta 
Szabó Attila, a fiókkönyvtár ve-
zetője. – A felnövekvő generáció 
rengeteg képviselője – ovisok, 

iskolások – járnak hozzánk. Ho-
gyan tudnak ők sopronivá válni? 
Ha a város varázsa, szellemisége 
magával ragadja őket. Ha a sop-
roniság régi hangulatát vissza 
tudjuk adni a képeken keresztül, 
azzal nagyban elő tudjuk segíte-
ni, hogy a fiatalok, illetve az ide 
költözők soproniakká váljanak.

A fiókkönyvtár vezetője azt 
tartaná optimálisnak, ha lenne 
egy városi képtár, amelybe ré-
gi képzőművészeink alkotásai 

– közkinccsé válva – vándorol-
nának. Képtár híján azonban 
tárlatokon szemlélhetjük meg 
ezeket. A régi Sopron hangu-
lata című kiállításon Soproni 
Horváth József, Sterbenz Ká-
roly, Fangh Dezső, Háry Gyula, 
Kokál Károly, Csipkés Kálmán, 
Mende Gusztáv, Mühl Aladár, 
Wosinski Kázmér, Szarka Árpád 
munkái segítségével kerülhe-
tünk az egykori Sopron bűvkö-
rébe. A tárlatot Martos Gábor 

művészeti író nyitotta meg, 
közreműködött Fodor Gábor 
fuvolaművész.

– A művészet maradandó ér-
ték, melyre büszke lehet az a te-
lepülés, amely művészei alkotá-
sait bemutatja – tette hozzá a 
bánfalvi fiókkönyvtár vezetője. 
– A művészetszeretet nem szü-
letik velünk, hanem – ha érzé-
kenységünk van rá – kialakul-
hat. Ezt szeretnénk segíteni a 
tárlattal.

Kultúra, művészetek

Megőrizhető a múlt 
a festményekkel?

NAGY LAJOS:
Sopron mindig is kitüntetett 
települése volt az ország-
nak, hiszen gazdag a mű-
emlékekben. A festmények, 
a kiállítások már csak azért 
is hasznosak, mert ezeken 
az alkotásokon keresztül 
az ideköltözött emberek is 
megismerhetik a várost.

RÁCZ BRIGITTA:
Szoktam régi festménye-
ket nézni, ilyenkor mindig 
nosztalgiázom, és az őse-
im, az akkori régi korok jut-
nak eszembe. A festmények, 
fotók mellett makettekkel is 
megőrizhetjük a város múlt-
ját, jelenét.

OROSZ PÁLNÉ:
A bánfalvi könyvtárban 
megnyílt kiállítás fontos, 
hiszen a festményeken ke-
resztül megismerhetjük 
a város történetét, illetve 
azt, milyen volt a régi ko-
rok hangulata. Igaz, egy jól 
sikerült fotóról is sok emlék 
juthat eszünkbe. 

NÁFRÁDINÉ  
BACSÓ JULIANNA:
Jómagam is szoktam nosz-
talgiázni és elképzelni, hogy 
milyen lehetett korábban 
az élet. A közösségi olda-
lakon vannak csoportok, 
ahol kifejezetten a régi ko-
rokból származó fotókat 
osztanak meg.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Az elszalasztott 
lehetőségek drámája

PLUZSIK TAMÁS

Henrik Ibsen egyik legismertebb 
drámai költeményét, a Peer Gyntöt 
mutatta be a hétvégén a Petőfi 
Színház társulata. 

– Nyugodt szívvel kijelenthet-
jük, hogy ez a nagyszabású mű, 
mely a jó és a rossz örök harcát, 
küzdelmét állítja elénk, mosta-
ni, különösen gyorsan és jelen-
tősen változó világunkban egy-
fajta fundamentum – mondta a 
szombati premier után Pataki 
András, a Pro Kultúra igazgató-
ja, a darab rendezője. –  Miért 
élünk, milyen minőségű utat já-
runk be, mi a végcélunk? Képe-
sek vagyunk-e úgy önazonosok 
maradni, hogy mondataink ne 
az én szóval kezdődjenek? Egy 
életútdráma, különleges euró-
pai sors a Peer Gynt. A darab 
műsorra tűzése kétségkívül 
hordoz számunkra kockázatot, 
mert ebben az esetben nem egy 
habkönnyű vígjátékról van szó. 
Szellemi igénybevételt, a kikap-
csolódás helyett bekapcsoló-
dást, együttgondolkodást igé-
nyel a nézőtől. A ma esti előadás 
azt sugallja számomra, hogy ezt 
sikerült is elérnünk.

– Valahol mindannyiunkban 
ott él Peer Gynt, a sorsa kísér 
bennünket. Végigjárjuk az éle-
tünk stációit, hogy megtaláljuk 
helyünket, utunkat a világban 
– fogalmazta meg gondolatait 
a darab kapcsán a címszereplő, 

Gál Tamás, aki hihetetlen szel-
lemi és fizikai energiákat moz-
gósít az előadás során. Alakítása 
nagyszerű, egészen különleges 
színészi teljesítmény.

A két felvonásos darabban 
 Aase-t Horváth Zsuzsa, Jászai- 
és Aase-díjas színművész alakít-
ja, míg a Gomböntő szerepében 
Eperjes Károly Kossuth-díjas 
színművészt láthatjuk. Dovre 
apót Kovács Frigyes, Solvejget 
Molnár Anikó, a Pap szerepét 
pedig a Kossuth-díjas Boráros 

Imre játssza. A további szere-
pekben, esetenként több figu-
rát is életre keltve Ács Tamást, 
Savanyu Gergelyt, Kiss Szilviát, 
Papp Attilát, Farkas Tamást és 
Marosszéki Tamást láthatjuk. 
A mozgás Rovó Péter munká-
ja, a három táncos Gara Lídia, 
Szalai Dóra és Alekszej Batra-
kov. Az előadás különleges ze-
nei világát Varga Gábor teremti 
meg, zenésztársai: Kónyai Fló-
rián hegedűn, Sárközi Gábor 
nagybőgőn és Stöckert Ádám 
ütős hangszereken. A produk-
ció díszlet- és jelmeztervezője 
a magyar színházi élet nem-
zetközileg elismert szakmai 
legendája, a Munkácsy-díjas 
Gyarma thy Ágnes. A produkci-
ót a felvidéki Csavar Színházzal 
közösen hozták létre.

Martos Gábor művészeti író és Szabó Attila, a bánfalvi fiókkönyvtár vezetője a Martos Gábor művészeti író és Szabó Attila, a bánfalvi fiókkönyvtár vezetője a 
kiállításmegnyitó előtt kiállításmegnyitó előtt FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

Gál Tamás, Papp Attila, Ács Tamás  Gál Tamás, Papp Attila, Ács Tamás  
és Savanyu Gergely és Savanyu Gergely FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Népszerűek voltak a hétvégi programok a műjégpályán

Családi jeges nap

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hétvégén ismét sikeres családi jeges napot 
rendeztek a soproni műjégpályán. 

Koós Zoltán, a Soproni Jégko-
rong Egyesület elnöke elmond-
ta: 13 órától ingyenesen használ-
hatták az érdeklődők a pályát, 
amelyet az egyes programok 

megkezdésekor megfeleztek: 
délután 2-kor és este 6-kor alap-
fokú korcsolyaoktatás várta a je-
lentkezőket, közben pedig kü-
lönböző vetélkedőket tartottak.

– Két fordulóból állt az idei 
vetélkedő, első körben jégko-
rongoktatók vezetésével ko-
ris sorversenyeket tartottunk 
gyerekeknek és felnőtteknek. 
A következő fordulóban a ka-
pura lövésben mutathatták 
meg ügyességüket a résztve-
vők, sajnos a tervezett ringet, 
azaz három a három elleni 

minimérkőzések elmaradtak 
– tudatta Koós Zoltán elnök. 
– A legjobbakat a sportfelügye-
let, a városi szabadidősport 
szövetség, valamint a Soproni 
Jégkorong Egyesület közösen dí-
jazta. Úgy érzem, célunkat elér-
tük, hiszen idén a felnőtt kor-
osztályt is sikerült bevonni a 
programokba.

Első helyen  
a tabellán
PÁDER VILMOS

Befejeződött a 2019/2020-as labdarúgó-baj-
nokság őszi szezonja. Városunk labdarú-
gócsapatai a várakozásoknak megfelelően 
szerepeltek.

Elsőként az SC Sopron gárdáját 
értékeljük. A megyei első osz-
tályban szereplő felnőtt csapat 
második bajnoki éve sikeres-
nek mondható, ám van némi 
hiányosság, aminek hátterében 
szakmai gondok állhatnak. 

Az augusztusi szezont Takács 
Gáborral kezdték a fiatalok. A ta-
valyi bronzérem után az egyesü-
let vezetése egyértelmű célként 
a bajnokság megnyerését tűzte 
ki. A játékosok kemény munká-
ba fogtak, a magasabb céloknak 
megfelelően készültek. Remekül 
rajtoltak, az első nyolc forduló-
ból hét meccset megnyertek, az 
egy döntetlen a nagy vetélytárs-
sal, a Csornával való összecsa-
pásban született. A rúgott gólok 
tekintetében Honyákék voltak a 
legeredményesebbek. 

A második etapban már vol-
tak hullámvölgyek, öt győ-
zelem mellett két döntetlent 
játszottak, mindkettőt hazai 
pályán. Az előrehozott tava-
szi rajt Beleden 1–1-es döntet-
lent hozott, s ez az eredmény 
sokként érte a vezetést és a 
szurkolókat. A kieső helyen ál-
ló hazaiak mindent egy lapra 
tettek fel, míg a listavezető sop-
roniak könnyelműen vették a 

játékot. Ezen a mérkőzésen 
már hiányzott a szakmai tűz, 
majd a meccs végén az edző 
bejelentette távozását. A hiva-
talos közlemény szerint közös 
megegyezéssel szerződést bon-
tottak, valószínűleg emberi és 
szakmai mulasztás állhat a ke-
nyértörés hátterében. 

Az őszi szezon után első he-
lyen, egy pont előnnyel, veretle-
nül állnak Galambosék. Összes-
ségében nagyon sokat fejlődött 
és erősödött a fiatal együttes, s 
egybehangzóan állítják, hogy 
szeretnének előrelépni, feljut-
ni az NB III-ba. A megyei első 
osztályban egyedülálló, hogy 
szinte kivétel nélkül az 1999–
2000–2001-es korosztály, vagy-
is a komplett csapat saját ne-
velésű játékosokból áll. Ezek a 
fiatal futballisták bizonyították, 
hogy komoly munka folyik az 
utánpótlásban. 

Az egyesület vezetése az új 
edző személyét a tervek szerint 
december 13-ig nyilvánosságra 
hozza. A tavaszi szezonra való 
felkészülés január 13-án kez-
dődik, remélhetőleg nagyobb 
anyagi támogatással, segítség-
gel, mert a magasabb osztály-
hoz a saját erő már kevés lesz.

Sport

Férfi- és női csapatok is pályá-
ra léptek múlt szombaton a 
kézilabda advent kupa küzdel-
meiben. A vendéglátó iskola 
csarnokában rendezett tornán 
négy női és két férfiegyüttes 
vett részt: a hölgyek mezőnyét 
a Sopron–Ágfalva közös csapat, 
a Nagycenk, a Kapuvár és az XXL 

ETO együttesei alkották. A fér-
fiaknál a régi soproni vegyes 
csapat az Ex-Sofés együttesé-
vel csapott össze. A tornát közö-
sen szervezte a sportfelügyelet 
és a Soproni Városi Szabadidő-
sport Szövetség.

– Sopronban sosem volt ural-
kodó sportág a kézilabda, épp 

ezért szervezünk ilyen torná-
kat, ugyanis reménykedünk ab-
ban, hogy minél többen kedvet 
kapnak ehhez a csodás sport-
ághoz, amely nem véletlenül 
oly népszerű Magyarországon 
– mondta Lugosi Ferenc, az 
SVVSZ Kézilabda Szakágának 
koordinátora.

FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

Múlt hétvégén a Mirelit-Zimankó Kupa ke-
retében zárták le az idei szezont a soproni 
tájékozódási és terepfutók. 
– Összesen hét versenyt szerveztünk, 
idén is a Tavaszi Kupával indítottuk a sze-
zont és a Mirelit-Zimankó Kupával zártunk 
– mondta Molnár Tibor szervező, a SMAFC 
Tájfutó Szakosztályának vezetője. – Ki-
emelkedő létszámmal zajlott idén a Sop-
ron Trail terepfutó verseny, amelyen mint-
egy ötszáz indulót regisztráltunk. Emellett 
említést érdemel, hogy a tájékozódási fu-
tás mellett a tájékozódási kerékpár sportág 
művelőinek is szerveztünk versenyt idén 
októberben.

A sportvezető hozzátette: évek óta öröm-
mel tapasztalja, hogy elsősorban a terep-
futás egyre népszerűbb városunkban és  
környékén, ezt a trendet visszaigazolta a 
Sopron Trailen indulók magas létszáma is. 
A szezon lezárása egyben megnyitó is volt 
a térség sportolói számára: a Mirelit-Zi-
mankó Kupa volt ugyanis az Alsó-Auszt-
ria 2019–20-as Téli Kupa első állomása. 
– Fontos, hogy a futók a téli időszakban 
is edzésben maradjanak, ez utóbbi ver-
senysorozat inkább az edzőversenyek ka-
tegóriájába tartozik. A téli idő nem szabad, 
hogy zavarja a futókat, csak az öltözeten 
kell változtatni.

Lezárták a terepfutószezont

A családi jeges napon a korcsolyázással és a jégkoronggal is megismerkedhettek az érdeklődők  A családi jeges napon a korcsolyázással és a jégkoronggal is megismerkedhettek az érdeklődők  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Kézilabda advent kupa
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Az Euro-
ligában 
kiélezett 
mecs-

csen minimális kü-
lönbségű vereséget 
szenvedett a  Sopron 
Basket, amely né-
mi meglepetésre a 
 PEAC-Pécs otthoná-
ban elvesztette baj-
noki veretlenségét.

Jelena Brooks múlt heti sérü-
lése után várható volt, hogy a 
csapatnak hiányozni fog egyik 
kulcsembere. A lengyel Arka 
Gdynia elleni találkozón fej-fej 
mellett haladtak a csapatok, de 
a meccs nagy részében inkább 
a vendégek vezettek, és a sopro-
niak futottak az eredmény után. 
A végjátékban nyolc ponttal is 
vezettek a lengyelek, innen még 
sikerült visszakapaszkodni, az 
utolsó dobásoknál azonban a 
vendégeket segítette a szeren-
cse, így két ponttal győzni tud-
tak. A végeredmény: Sopron 
Basket – Arka Gdynia: 59–61.

Vasárnap a PEAC-Pécs ott-
honában léptek pályára a Gás-
pár tanítványok. Az első félidő-
ben még January és Crvendakic 
vezetésével kézben tartották a 
mecset a soproniak. Aztán a 

harmadik negyedben több pon-
tot dobott a Pécs, mint az első 
két etapban összesen, ez a har-
minckét pont pedig el is dön-
tötte a találkozót, amelyen a 
lepattanócsatát is nagy fölény-
nyel nyerték a hazaiak. Crven-
dakic hiába szerzett 31 pontot 

és 5 hárompontost, ez a kivá-
ló teljesítmény sem volt elég, 
a csapat így elveszítette a baj-
noki veretlenségét. A végered-
mény: PEAC Pécs – Sopron Bas-
ket: 83–77.

– Az Euroliga-meccsen ke-
ményen védekeztünk, de más 

szerkezetben voltunk kénytele-
nek játszani, mint amire készül-
tünk – összegzett Gáspár Dávid 
vezetőedző. – Sajnos a dobása-
ink nem voltak elég pontosak. 
A bajnokin a Pécs jól használta 
ki csapatunk jelenlegi állapo-
tát, ötvennégy pontot kaptunk 

a szünet után, ez azt jelzi, hogy 
letértünk a helyes útról.

A Sopron Basket december 
4-én 17 órától a Dinamo Kurszk 
otthonában lép parkettre, 
majd 8-án, vasárnap 18 órától a 
DVTK csapatát fogadják a sop-
roni hölgyek.

LELÁTÓ

Sportverseny
December 4., szerda  
9 óra, Gárdonyi-iskola
Diákolimpia 
körzeti döntő

Kosárlabda
December 6., 
péntek 19 óra, 
Novomatic-aréna
Soproni MAFC 
– Óbudai Kaszások

December 8., 
vasárnap 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– Aluinvent DVTK

December 12., 
csütörtök 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– Famila Schio

Labdarúgás 
December 7., 
szombat 14 óra, 
Gárdonyi-iskola
Pedagógus focikupa

Futás, kerékpár
December 7., szombat 
16.30, Várkerület
Jótékonysági futás 
és bicajozás

Röplabda
December 9–10., 
hétfő–kedd, 14.30, 
Széchenyi-gimnázium, 
Handler-, Fáy-iskola
Városi alapfokú lány 
bajnokság – 5. forduló

› A Sopron Basket december 4-én a Dinamo Kurszk otthonában lép parkettre

Vereség itthon és idegenben

Gólözön a kispályás bajnokságon
PÁDER VILMOS

Befejeződött a Sopron Városi Szabadidősport 
Szövetség által működtetett kispályás labda-
rúgó-bajnokság őszi szezonja. A Halász Miklós 
Sporttelepen, valamint a tóparti pályákon 442 
mérkőzést játszottak és 2323 gól született, ami 
mérkőzésenként 5,26-os átlagnak felel meg.

Az elsőosztályú bajnokságban 
az Erzsébet Kórház telel az el-
ső helyen 39 ponttal, második 
az Aramis Söröző–Sportuszo-
da 36 ponttal, harmadik a Ca-
mel Team 33 ponttal, negyedik 
a Panama SK 31 ponttal.

A másodosztályú bajnokságot 
az EXVAX vezeti 33 ponttal, má-
sodik az Aréna GYM 31 ponttal, 

harmadik a Zamek FC 27 pont-
tal, negyedik a Mobil-Sziget Sop-
ron 26 ponttal.

A harmadosztályban az FC Ra-
dír végzett az első helyen har-
minckilenc ponttal, második 
a Hirschler 35 ponttal, harma-
dik a Séf-Mogul Fertőrákos 33 
ponttal, negyedik a Csaknorisz 
23 ponttal. 

A negyedosztályt a Tibor és 
Haverjai fölényesen, negyven 
ponttal vezeti, második a Sport-
büfé Hegykő harminc ponttal, 
harmadik a Sport Söröző hu-
szonnégy ponttal, negyedik a 
Pool Bar FC szintén huszon-
négy ponttal.

Senior első osztályban, az 
idősebb labdarúgók bajnoksá-
gában az Olajdepó Autószer-
viz huszonnégy ponttal áll 
az élen. Második a Közti II. ti-
zenkilenc ponttal, harmadik a 
Mozaik II. tizenhárom ponttal, 
negyedik a Sport Söröző II. ti-
zenhárom ponttal. 

A kispályás bajnokság sport-
szerű keretek közt zajlott, a 

futballisták kevesebbet szabály-
talankodtak, mint a korábbi idő-
szakban, így a játékvezetők is ke-
vesebb piros, illetve sárga lapot 
mutattak fel. Remélhetőleg a ta-
vaszi bajnokságban is folytató-
dik ez a pozitív tendencia. 

A III. Advent Kupa Férfi Te-
remlabdarúgó Torna decem-
ber 21-én, szombaton 8 órá-
tól kezdődik a Krasznai Ferenc 
Sportcsarnokban.

Szintén itt sportolási lehető-
séget biztosít a kispályás csa-
patoknak a téli időszakban a 
Sopron Városi Téli Teremlab-
darúgó Torna, amely január 11-
től február végéig tart szombati 
játéknapokon.

Sport

Mentők   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség    
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)  .   105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107 • 311-234

Általános segélyhívó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   112
Előfizetői tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11818
Belföldi tudakozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11800

Orvosi ügyelet.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  312-010 
Soproni Gyógyközpont  központi szám .  .  .  .  .  .  .  514-200
Soproni Gyógyközpont  előjegyzési telefonszámok  514-205/514-206

Polgármesteri hivatal    .  .  .  . 06-80/204-322, 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület  .  .  .  .  .  06-30/385-5732

Sopron Holding központi szám   .  .  .  .  .  .  . 514-500 
Ingyenes zöldszám  (üzenetrögzítő) .   .   . 06-80/514-600

Közútkezelés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515-123

Soproni Szociális Intézmény    .  .  .  .  .  .  .  . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 524-361
Támogató szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  524-361
Családok Átmeneti Otthona    .  .  .  .  .  .  .  . 524-362
Pártfogó felügyelet   .  .  .  .508-126, 508-395, 508-392
Telefonos lelki elsősegély-szolgálat    .  .  .  .  .  116-123
Drog stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/505-678

Magyar Autóklub   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141

UTAZÁS

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-40/49-490-49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

RÖVIDEN

Sikeres extrém túra
Összesen negyvenen teljesítették a Shotokan Tigrisek 
Extrém Burgenland felkészítő túráját. Vasárnap 7 óra 10 
perc alatt tették meg a 30 kilométeres távot a túrázók.

›

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

Jelena Brooks hiányát az Euroliga és a bajnoki meccsen is megérezte a Sopron Basket Jelena Brooks hiányát az Euroliga és a bajnoki meccsen is megérezte a Sopron Basket FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Falco KC otthonában elszenvedett vereség 
után a Kecskemét ellen javíthat az SKC: Kos-
tas Flevarakis tanítványai csütörtökön 18 órától 
fogadják a KTE-Duna Aszfalt csapatát.

A szombathelyi meccsre vég-
re teljes kerettel utazhatott a 
Sopron KC. Az együttesben be-
mutatkozott az új irányító, Kin-
ney, aki kimondottan jól kezdte 
soproni szereplését: 20 pontja 

mellett kiharcolt 8 faultot és ki-
osztott 5 gólpasszt is. A csapat-
nak ezzel együtt nem sok esélye 
volt a győzelemre. Az idei sze-
zonban bombaformában kosár-
labdázó vasiak ez alkalommal 

sem hibáztak, a meccs elejétől 
irányították a játékot, és kézben 
tartották a találkozót. A hárma-
sokkal ezúttal is gondja volt a 
soproni együttesnek: 18 kísér-
letből mindössze 4 talált célba. 
Az SKC az utolsó negyedet tud-
ta csak megnyerni, ez arra volt 
elég, hogy viszonylag kis kü-
lönbségű vereséget szenved-
jen a csapat. 

A mérkőzés végeredmé-
nye: Falco KC Szombathely –  
Sopron KC: 80–68.

– Keményen küzdöttünk, de a 
Falco otthonában nem csak ne-
künk nehéz nyerni, a bajnokság 
legerősebb csapatával mérkőz-
tünk – mondta Kostas Flevara-
kis vezetőedző. – Néhány játéko-
som ma gyengébb napot fogott 
ki, Thompson pedig faultprob-
lémákkal küzdött. Haladunk to-
vább az utunkon, köszönjük a 
közönség támogatását!

Az SKC csütörtökön 18 órá-
tól fogadja a KTE-Duna Asz-
falt csapatát.

SKC: a Kecskemét ellen javíthatnak

KISPÁLYÁS GÓLKIRÁLYOK:
I. osztály –Török Gábor (Centrál) 32 gól
II. osztály – Járfó László (K.A.F.C.) 16 gól
III. osztály – Gyurasics József (FC Radír) 23 gól
IV. osztály – Kása Tibor (Tibor és Haverjai) 22 gól

A LEGTÖBB PONTOT SZERZETT CSAPATOK:
1. Tibor és Haverjai (IV. osztály) 40 pont
2. FC Radír (III. osztály) 39 pont
3. Erzsébet Kórház (I. osztály) 39 pont
4. Aramis Söröző-Sportuszoda (I. osztály) 36 pont
5. Hirschler (III. osztály) 35 pont
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2020 JÚLIUS 01-04
SOPRON

ELSŐ NEVEK:

2020 JÚLIUS 01-04
SOPRON

ELSŐ NEVEK:

48 órás Early Bird
jegyelővétel

D	  mber 5. 12:00 - D	  mber 7. 12:00

Diákbérlet már
24 990 Ft-tól!

47 490 Ft

a Liszt F�  nc Kulturális Központban és a � w.volt.hu oldalon

Használd Sopron Card városkártyád, és sz�  zd meg
4 + nyitónapos bérl�  d 4 napos áron!*

*A kedv� mény
a soproni jegyértékesítési
helyszín�  n történő, nem diák,
4 + nyitónapos bérlet vásárlása
�  tén érvényes.
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ELHÍZÁS 
CENTIKBEN MÉRVE

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

DECEMBER 4–10-IG

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 11-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

November 20-i rejtvényünk megfejtése: Lehár Ferenc: A víg özvegy. Szerencsés megfejtőnk: Czákler Ingrid.

KERESZT-
REJTVÉNY

December 4.,  
szerda 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

December 5.,  
csütörtök 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

December 6.,  
péntek 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

December 7.,  
szombat 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

December 8.,  
vasárnap 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

December 9.,  
hétfő 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

December 10.,  
kedd

Király gyógyszertár  
Várkerület 114.

99/508–242

Persze az elhízás, illetve 
annak mértéke sok módon 
meghatározható, de talán az 
egészségügyi hatása, követ-
kezményei leginkább has-
körfogatunk növekedésével 
jellemezhetők. 
Ha köldökünk magasságá-
ban megmérjük a haskörfo-
gatunkat, az – ha áttételesen 
is – megmutatja, meny-
nyi zsírt halmoztunk már 
fel hasüregünkben, a bele-
ink között. Ez az a zsírtö-
meg (és a szerveinkbe, pél-
dául a májunkba berakódó) 
a szív- és érrendszeri beteg-
ségek és persze a cukorbe-

tegség kialakulása tekinteté-
ben vészjósló. 
Kemény számokat kell leír-
nom. Hölgyeknek 80, urak-
nak 94 centiméter alatt van/ 
lenne az ideális szint. 88, il-
letve 102 centiméter felett 
pedig az évek során szinte 
biztosan számolhatunk el-
hízásunk káros egészség-
ügyi következményeivel. 
Valós megoldást a súlycsök-
kenésben csak észszerű, 
célszerű, szakszerű tartós 
életmódi átalakítás hozhat. 
A kúrákat és csodaeledele-
ket felejtse el!
Dr. Tschürtz Nándor

Az egykori diákok unokái is kívülről fújják a történeteket

Életre szóló élmények
HUSZÁR JUDIT

Bemutat-
ták a sop-
roni tiszti 
leányne-

velőről szóló köny-
vet Sopronban. Dr. 
Németh Ildikó és 
dr. Závodi Szilvia kö-
tete a II. Rákóczi Fe-
renc utcában működő 
iskola történetét mu-
tatja be, számtalan iz-
galmas, korabeli fotó-
val illusztrálva. 

A soproni tiszti leánynevelő in-
tézet története 1850–1945 – ezt 
a címet kapta dr. Németh Ildikó, 
a Soproni Múzeum munkatár-
sának, illetve dr. Závodi Szilvia, 
a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum muzeológusának közös 
kötete. Mint arról lapunkban is 
beszámoltunk, a két történész 
15 évig kutatta az emblemati-
kus soproni intézmény törté-
netét. Ildikó elsősorban a sop-
roni levéltári iratokat vizsgálta 
át, Szilvia pedig interjúkat készí-
tett az iskola egykori oktatóival, 
diákjaival. A kötet a közelmúlt-
ban készült el, először Budapes-
ten, a HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeumban, majd Sopron-
ban mutatták be. A Berzsenyi 
Líceumban Tölli Balázs igazgató 
köszöntötte a megjelenteket, a 
szerzőkkel pedig dr. Sallay Ger-
gely történész–muzeológus, a 
kötet szerkesztője beszélgetett. 

– Nagyon közel kerültek hoz-
zám a könyvben szereplő höl-
gyek, hiszen sok éven keresztül 

foglalkoztam az ő történetük-
kel – mondta dr. Závodi Szilvia. 
– Rengeteg családtaggal is be-
szélgettem, és nemcsak az egy-
kori diákok gyermekei, hanem 
még az unokák is kívülről fújták 
a soproni történeteket. A tiszti 
leánynevelő nagy hatással volt 
az ott élő lányokra, egész életük-
ben elkísérték őket az itt szüle-
tett kapcsolatok, az itt elsajátí-
tott értékek szerint éltek. 

– Számtalan momentumot 
kiemelhetnénk az intézmény 
történetéből – tette hozzá 
dr. Németh Ildikó. – Szerintem az 
egyik legjelentősebb az 1884-es 
kápolnaavató, hiszen I. Ferenc Jó-
zsef császár azért jött akkor Sop-
ronba, hogy ezen az eseményen 
részt vegyen. 1921. december 14-
én pedig a népszavazáskor a Szö-
vetségi Ellenőrző Bizottság tag-
jai is az intézményben üléseztek, 

valamint itt számlálták össze a 
szavazatokat. 

A két szerző bemutatja az in-
tézmény közel száz évét, írnak 
az egykori tanárokról és tanítvá-
nyokról, több interjú, valamint 
személyes megemlékezés is he-
lyet kap a kötetben, de kacagtató 
és megható diákcsínyekről is ol-
vashatunk. A képek segítségével 
pedig még izgalmasabbá válik a 
történelmi időutazás... 

Az 1940-es farsang a soproni tiszti leánynevelőben Az 1940-es farsang a soproni tiszti leánynevelőben FOTÓ: SOPRONI MÚZEUMFOTÓ: SOPRONI MÚZEUM

A SOPRONI TISZTI LEÁNYNEVELŐ: Bolza Matild 1850-ben szervezett gyűjtést az árván ma-
radt tisztek leányainak. A Szent Orsolya-rend intézetében helyezték el az első árvákat, majd 
1869-ben megvásárolták a mai II. Rákóczi Ferenc utcában álló házat, ahova 1870-ben köl-
töztek be az első növendékek. A megnyitás után folyamatosan bővítették az épületet, újabb 
szintek készültek el. Először nevelőnőket, később tanító és tanárnőket képeztek a tiszti ár-
vákból, majd az ipari iskolákban különböző szakmákat szerezhettek meg. Az utolsó tanítvá-
nyokat 1944 októberében küldték haza az iskolából, ahol mind a két háború alatt hadikórhá-
zat rendeztek be. Később a ruhagyár vette birtokba az épületet. Az egykori intézet emlékére 
1992-ben az épület homlokzatán emléktáblát avattak, 1996-ban pedig ugyanitt márványtáb-
lán örökítették meg a népszavazás eredményének kikiáltását is.
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Király Linda: A karácsony a kedvenc ünnepem 

A legszebb ajándék
KÓCZÁN 

BÁLINT

Min-
den idők 
egyik leg-

tehetségesebb ma-
gyar énekesnője, Ki-
rály Linda tavaly egy 
csodálatos karácso-
nyi dallal jelentkezett. 
A sláger az adven-
ti várakozásban is-
mét aktuális.

 A legszebb ajándék című szerze-
mény Király Linda eddigi talán 
legexkluzívabb zenéje. A dalt 
maga az énekesnő írta, és na-
gyon kedves számára.

– Az elmúlt években sokat in-
gáztam az Egyesült Államok és 
Budapest között, de az ünne-
pekre mindig hazahúz a szívem, 
mivel itt élnek a szeretteim, és 
Magyarország a hazám. Egyér-
telmű volt, hogy emiatt az elsza-
kíthatatlan kötelék miatt ezúttal 
– 2003 óta először – magyarul 
szeretnék énekelni – mesélte a 
felvételről az előadó.

A dalt Budapesten rögzítet-
ték, és a számban az igazi, elé-
gedett szeretetről énekel Lin-
da. – A karácsony a kedvenc 
ünnepem. Ilyenkor hálát adok 

mindenért és mindenkiért, 
amim és akim van. A dalszöveg-
ben is ezt akartuk átadni, hogy 
ha olyanok vesznek körül, aki-
ket szeretünk, akkor nem kell 
semmi más, mert már minde-
nünk megvan.

Király Linda hangja már 
gyerekként lenyűgözte a kö-
zönséget, tanulmányait is ze-
nei iskolában folytatta. 2003-
ban felkérték az Andrew Lloyd 
Webber által írt „Az operaház 
fantomja” című musical fősze-
repére. Linda két és fél éven át 

alakította a zenés darab Chris-
tine-jét. Tehetségére külföldön 
is felfigyeltek, olyan neves pro-
ducerekkel dolgozott együtt, 
mint Mousse T, Rodney Jerkins, 
Diane Warren, Denzel Foster 
vagy Presser Gábor, akivel első 
magyar felvételét, a „Szerelem 
utolsó vérig” című slágert ké-
szítette. Nemcsak énekesként, 
de dalszerzőként is hatalmas si-
kereket könyvelhetett el, a Bob 
Sinclarnek írt Groupie című szá-
ma heteken át vezette a hazai és 
nemzetközi slágerlistákat.

Magyar győzelem is született 
a Nemzetközi Emmy-díj gálán: 
Gera Marinának ítélték a legjobb 
színésznő kategóriában a díjat.

Gera Marinát a Szász Attila 
rendezte, Örök tél című film 
főszerepében nyújtott alakí-
tásáért ismerték el. A film a 
szovjetek által kényszermun-
kára hurcolt nőkről szól. Első 
alkalommal fordult elő, hogy 
Magyarországról egyáltalán 

jelöltek alkotást a rangos nem-
zetközi televíziós versenyben, 
amelyen az Egyesült Államo-
kon kívül készült legjobb tele-
víziós produkciókat ismerik el.

A másik magyar jelölt, a leg-
jobb tévé-minisorozat kategó-
riában indult Trezor című tévé-
film nem kapott díjat. Mindkét 
mű forgatókönyvét Köbli Nor-
bert írta, és mindkettő produ-
cere Lajos Tamás volt.

MADARÁSZ RÉKA

Pintér Zsuzsa textilművész évekig tartó önisme-
reti munkája során találkozott a művészetterá-
piával. Antalfai Márta módszere annyira magával 
ragadta, hogy úgy döntött, nyugdíjas éveiben a 
művészetek gyógyító erejét mások megsegíté-
sére használja.

„A művészetterápia világa 
– a barlangrajzoktól nap-
jainkig” címmel tartott elő-
adást múlt héten a Várkerü-
let Galériában Pintér Zsuzsa, 
akinek az életében (kezdet-
ben óvónőként, később tex-
tilművészként) mindig je-
lentős szerepet játszott a 
művészet. A Soproni Kép-
zőművészeti Társaság által 
szervezett előadást Zsuzsa 
személyes tapasztalatai-
val kezdte.
– A kisfiam hatéves korá-
tól rendszeresen migré-
nes rohamoktól szenvedett 

– mesélte a textilművész és 
művészetterápiás foglalkoz-
tató. – Gyógyszeres kezelés 
helyett az alternatív megol-
dások mellett döntöttem, és 
beiratkoztam egy talprefle-
xológia tanfolyamra. Fél évig 
masszíroztam a kicsi lábát, 
a rohamok egyre ritkultak, 
majd teljesen megszűntek. 
A fiam most 37 éves, és az-
óta sem küzdött migrénnel.
Zsuzsa rengeteg tanfolya-
mot elvégzett, amíg talál-
kozott a Katarzisz Komplex 
Művészetterápiával. A fog-
lalkozásokon 6–10 fő ül kör-

ben, a vezető pedig relaxáci-
óval teremti meg azt a fajta 
nyugalmi állapotot, amely-
ben a lelki problémák, konf-
liktusok felszínre tudnak 
kerülni, hogy később fel-
oldódjanak. A természettel 
való összehangolódást szé-
pen feldíszített asztal, halk 
zene, az évszaknak megfe-
lelő vers, irodalmi mű segíti 
elő. Ezután mindenki alkot 
valamit – a képzőművészet 
technikáinak és eszközeinek 
felhasználásával. Mindenki 
elmondja, milyen érzéseket 
keltett benne a másik mun-
kája, végül pedig az alkotó 
meséli el, mit érzett, miköz-
ben létrehozta azt.
– A legbensőségesebb kö-
zös foglalkozások az advent 
időszakára esnek – folytatta 
Zsuzsa. – A művészetterápia 
eszközeivel hívjuk elő a bel-
ső fényt – a megújulás, az 
újjászületés szimbólumát. 

sarok

A művészet gyógyító ereje

Király LindaKirály Linda

Sopronban a Quimby!
Az Ékszerelmére lemez 20 éves, ju-
bileumi turnéjával tér vissza Sop-
ronba a Quimby. A népszerű for-
máció december 14-én a GYIK 
Rendezvényházban lép fel. A kon-
cert kapcsán Balanyi Szilárd billen-
tyűssel beszélgettünk.

– A mostani koncertre hogyan készültök? 
– Most, hogy így belejöttünk a turnézásba, 
már zsigerből hozzuk a húsz évvel ezelőt-
ti hangulatot a koncerteken. Ez azért sem 
nehéz, mert az Ékszerelmére album ösz-
szes dalát eljátszva óhatatlanul visszajön-
nek a régi emlékek, érzések. Abban az idő-
ben semmi más nem számított, csak a zene 
és a szórakozás, és mivel maximalisták va-
gyunk, mind a kettőben erre törekedtünk. 
– A mostani buli miben lesz más, 
mint a többi?
– Erre a turnéra két vendéget hívtunk, DJ 
Bootsie-t és Tóth Sándort. Előbbi egy dj, 
utóbbi egy remek szaxofonos. Mindezt 
azért, hogy megidézzék a kilencvenes évek 
fűszereinek ízét. 

– Mennyire nehéz a dalok közül válogatni, 
hogy mi kerüljön be?
– Azért nem voltunk túl nehéz helyzet-
ben, mert adott volt az Ékszerelmére al-
bum, és mellé olyan dalokat választottunk 
még, amelyek hangulatukban passzolnak 
ehhez a világhoz. Így nyilván kikerültek 
későbbi slágerek a műsorból, de nincs hi-
ányérzetünk. 
– Mit jelent a Quimby életében az Ék-
szerelmére?
– Egy mérföldkövet. Mindenképpen egy 
olyan időszakot jelöl ki, ami a mi életünk-
ben egy fordulópont volt. Ezzel a lemez-
zel kerültünk fel végleg a hazai zenei tér-
képre. Én ebben az időben találkoztam és 
kezdtem el ismerkedni a számítógépekkel 
és a zeneszerkesztő programokkal, amely 
érdeklődés azóta is töretlen. 
– Sopronba milyen érzésekkel érkeztek? 
– Sopront én a VOLT Fesztivál miatt na-
gyon szeretem, éppen ezért mindig öröm 
ott játszani, szinte a kezdetektől rendsze-
resen fellépünk. Ráadásul idén életemben 
először a szólóprojektemmel is koncertez-
tem a városban.

A legjobb színésznő


