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Véget ért Hien számára a Sztárban 
sztár című nagysikerű műsor, de 
így sincs oka szomorkodni.  
A soproni származású énekesnő 
célja az volt, hogy jól érezze 
magát a showban. Hien karácso-
nyig marad Magyarországon, és 
szeretne minél több időt együtt 
tölteni a szeretteivel. Az egye-
temből még egy szemesztere 
van hátra, a tervek szerint május-
ban diplomázik. 

Városi 
kitüntetésekÉrtékek újrateremtése

Kezdődik a munka a Fertő-parton

Ünnepi fényárba öltözött Sopron advent első hétvégéjén. Szombaton este a karácsonyi vásár is 
megnyitotta kapuit a Fő téren és a Várkerületen. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Közös ünnepvárás

Péter és a farkas

A Soproni Petőfi Színház nagyszínpadán vasárnap mutatta be a Sop-
ron Balett a Péter és a farkas című táncjátékot. A darabban a Soproni 
Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar tagjai is közreműködnek, Kóczán 
Péter vezényletével. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Karácsonyig lesz  
itthon Hien

Sopron lett  
az otthonuk

Programsorozattal emlékezik meg a Soproni 
Egyetem arról, hogy 100 éve költözött Sop-
ronba Selmecbányáról a Magyar Királyi Bányá-
szati és Erdészeti Főiskola. 

A közgyűlés döntött a 
városi kitüntetésekről, 
az elismeréseket a hű-
ség napja alkalmából 
december 14-én ad-
ják át. Sopron idei dísz-
polgárának dr. Árvay 
Györgyné vegyészt, a 
Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete soproni 
tagegyesületének ala-
pító tagját választot-
ták meg. A Pro Urbe dí-
jat Sulyok Gabriella ve-
heti át, posztumus Pro 
Urbe díjat néhai prof. dr. 
Závoti Józsefnek 
adományoztak. 
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Szokott vért adni?

KÁZMÉR JÓZSEF:
Már ötször vagy hatszor 
adtam vért. Ez nem került 
sok időbe, de örülök, hogy 
így segíthettem a bajba ju-
tott embereken. Lehetsé-
ges, hogy egyszer majd én 
is visszakapom ezt az ön-
zetlenséget. VARGA MILÁN:

Eddig még nem adtam vért. 
Ennek az oka az, hogy félek, 
és rosszul vagyok az orvosi 
tűtől. Ám minden elismeré-
sem a rendszeres véradók-
nak, hiszen az önzetlen-
ségükkel más embereken 
segítenek.

SZERELEM ÉVA:
Minden elismerésem a vér-
adóknak! Jómagam már 
megtapasztalhattam, hogy 
mennyire fontos ez a csele-
kedetük, korábban ugyanis 
kaptam vért, s ez segített a 
gyógyulásban.

VARGA VIKTÓRIA: 
Nem szoktam vért adni, de 
úgy vélem, fontos esemény 
volt az elmúlt heti ünnep-
ség, amelyen köszöntötték 
a rendszeres véradókat. 

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›Volt olyan is, aki már több mint 100 alkalommal nyújtotta a karját

Önzetlen segítők napja

KÖVES ANDREA

A véradókat köszöntötte harmincadik alka-
lommal a megyeháza dísztermében a Magyar 
Vöröskereszt Sopron Területi Szervezete a vér-
adók napja alkalmából. 

– Mit is tesznek a véradók? 
– tette fel a kérdést a rendez-
vényen dr. Őrs Judit, a Sop-
ron Területi Vérellátó Intézet 

vezető főorvosa, majd a választ 
is megfogalmazta: – Egysze-
rűen jót cselekednek, csend-
ben, feltűnés nélkül segítenek 

ismeretleneken,  életeket 
mentenek. 

– Minden tiszteletem a vér-
adóké, akiknek a cselekedete pó-
tolhatatlan – emelte ki dr. Farkas 
Ciprián. Sopron város tanácsno-
ka örömmel számolt be arról, 
hogy a kitüntetett véradók kö-
zött akad, aki 124-szer nyújtotta 
a karját. Kőhidi Pétert példamu-
tató önzetlenségéért az idei hű-
ség napi ünnepségen Sopronért 

Emlékéremmel tüntetik ki. Ő 
még a hadseregnél adott első 
alkalommal vért, később ren-
dőrként baleseti helyszínelő 
lett, ahol nagyon sok segítségre 
szoruló emberrel találkozott. En-
nek hatására egyértelművé vált 
számára: rendszeres véradó lesz.

Lovász István százszoros vér-
adó is most vehette át az elisme-
rő oklevelet és az emlékérmet. 
Édesanyja nyomdokaiba lépett, 
negyvenéves korára érdemelte 
ki a huszonötszörös véradó cí-
met, akkor fogadta meg: ha az 
egészsége is megengedi, szeret-
ne százszoros véradóvá válni. 
Nagy öröm számára, hogy ezt 
elérte. A véradók nevében az ün-
nepségen köszönetet mondott 
a véradást segítő szervezetek-
nek és munkatársaiknak. Mint 
mondta: nélkülük hiába lenne 
a jó szándék, nem valósulhatna 
meg az életmentés.

Az ünnepség végén kitünte-
tést vehetett át dr. Tóka József 
is, mivel rendszeresen és példa-
mutató módon szervezi és tá-
mogatja a véradásokat.

Sopron közgyűlése múlt csütörtökön zárt ülésen döntött 
a városi kitüntetések adományozásáról, az elismeréseket a 
hűség napja alkalmából december 14-én adják át.
Sopron idei díszpolgárának dr. Árvay Györgyné vegyészt, 
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete soproni tagegye-
sületének alapító tagját választották meg. A Pro Urbe díjat 
Sulyok Gabriella veheti át, posztumus Pro Urbe díjat néhai 
prof. dr. Závoti Józsefnek adományoztak. Civitas Fidelissi-
ma díjban részesül Abdai Géza, valamint a Soproni Város-
szépítő Egyesület. Árki Jenőné Dr. Király Jenő-díjat, Horváth 

Gézáné Humanitás díjat kapott. A Sopron Kultúrájáért dí-
jat Kovács György veheti át. Sopron Kiváló Pedagógusa dí-
jat Farkas Károlyné és Molnár Lászlóné, Sopron Sportjáért 
díjat Kósa István, Sopron Ifjú Tehetsége díjat Bognár Adri-
án, Ifj. Flandorffer Ignác-díjat Hirschler Judit, Wälder Jó-
zsef-díjat dr. Varga Józsefné, Sopron Szolgálatáért díjat 
 Bálint Hajnalka kap.
Az idei Sopronért Emlékérem díjazottjai: néhai Barna Fe-
renc Máté, Kőhidi Péter, Lipták Sándorné, Hrobát Edit, He-
gedűs Elemér, Kiss János László, Roskó Mária, Gréczi József, 

Schneider István, Gosztola József, Táp Ferenc, Magyar And-
rás, Horváth Roland Krisztián, Szakály László.
A közgyűlés több más döntést is hozott: a Foreno, a Pro Kul-
túra, a vízmű a megállapodásoknak megfelelően végezheti 
feladatait a jövőben is. A Deák tér 17. szám alatti multifunk-
cionális épületre pályázatot írtak ki. A Testvériség Néptánc 
Alapítványt 80 ezer forinttal támogatja a város, és megala-
pították a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelé-
si Szervét, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a gazdasági 
feladatok végrehajtását.

Városi kitüntetések – a díszpolgár dr. Árvay Györgyné

A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a
Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-nél a

99/514–561-es telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek 

bármelyikén: személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Városgazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben,

telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, illetve a
takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail címen.

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat
menüpont alatt olvashatók. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére

Sopron, Jókai utca 4. fszt. 2. szám alatti 
31 m2 alapterületű lakás 

Az ingatlan megtekinthető:
2018. december 13. (csütörtök) 9.00 
A licit időpontja: 2018. december 18. (kedd) 9.30 
(induló licitár: 4.210.000 Ft)

Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 10. fszt. 6. 
szám alatti 66 m2 alapterületű lakás 

Az ingatlan megtekinthető:
2018. december 13. (csütörtök) 9.30 
A licit időpontja: 2018. december 18. (kedd) 10.30 
(induló licitár: 11.620.000 Ft)

Városunkban immár hagyomány, hogy az év végén dr. Fodor 
Tamás polgármester és dr. Simon István alpolgármester 
találkozik a római katolikus, az evangélikus és a reformá-
tus egyház helyi képviselőivel. Az elmúlt héten megtartott 

eseményen részt vett Barcza Attila, Sopron és térsége or-
szággyűlési képviselője is. A rendezvényen megbeszélték 
többek között az együttműködés eddigi eredményeit, va-
lamint szó esett a jövőbeli tervekről is. 

Hagyományos találkozó az egyházi vezetőkkel

A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta november 27-e a véradók 
napja Magyarországon. Ilyenkor Sopronban is köszöntik a segítőket.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 
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CZIRÁKI VIKTÓRIA 

A szürkehályog a 
szemlencse elhomá-
lyosodását, elszür-
külését jelenti, ami 
akadályozza, hogy 
éles képet lássunk. 
Gyógymódja egye-
dül a műtét.

A látás fokozódó romlását 
okozza a szürkehályog, de 
kezeletlenül a látás elveszté-
séhez is vezethet. – Nem szó 
szerinti hályogról beszélünk, 
hanem a szemlencsének a 
károsodásáról – mondta Bálint 
Hajnalka, a Soproni Gyógyköz-
pont szemészeti osztályának 
vezető főnővére. – A beteg úgy 
érzékeli, mintha vízfátyolon 
keresztül látná a világot. Lehet 
egyoldali vagy mindkét sze-
met érintő. A szürkehályog jel-
lemzően az idős kor betegsége, 
de egyre több fiatalt is érint. 

A Soproni Gyógyközpont 
szemészeti osztályán évente 
közel 1000 szürkehályogmű-
tétet végeznek. A technika 

ma már ott tart, hogy a saját 
szemlencse helyére korszerű 
lencseimplantátumot ültet-
nek be. A beavatkozás olyan 
kicsi rizikójú, hogy „egynapos 
sebészetben” történik, azaz a 
beteg már a műtét napján ha-
zamehet. – Műtét után a beteg 
néhány napon belül teljesen 
visszanyeri az éleslátását – tet-
te hozzá a vezető ápoló. – Sze-
met megnyitó műtéti eljárás-
ról van szó, így ez esetben is be 
kell tartani az általános, műtét 
utáni kezelési elveket. Fontos 
a kímélő életmód. A beteg né-
hány hétig ne emelgessen ne-
héz tárgyakat, kerülje a nagy 

kiterjedésű fejmozgásokat, ne 
tornázzon, ne járjon uszodába. 
A felírt szemcseppeket alkal-
mazza az előírás szerint! Min-
dig kézmosás után használja 
a szemcseppeket! Tartsa ma-
gát távol a kisállatoktól, mert 
komoly fertőzéseket lehet tő-
lük elkapni. 

Bálint Hajnalka hozzátet-
te, a szürkehályogműtét után 
ritkán fordulnak elő szövőd-
mények, az enyhe szúrásérzés, 
idegentestérzés természetes 
jelenség, ha viszont hirtelen 
látásromlást vagy éles fájdal-
mat észlel, akkor azonnal fel 
kell keresni a szemészetet! 

A műtét az egyetlen megoldás

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

HORVÁTH FERENC

– Fiatalként büsz-
ke vagyok arra, hogy 
olyan időszakban 
képviselhetem a Par-
lamentben a sopro-
niakat, amikor a kor-
mány politikájának 
a középpontjában a 
családok állnak – je-
lentette ki Barcza At-
tila, Sopron és kör-
nyéke országgyűlési 
képviselője.

– 2018 a családok éve – emlé-
keztetett Barcza Attila a Sop-
roni Témának adott interjú-
ban. – Nem véletlenül, hiszen a 
kormány politikájának közép-
pontjában a családok állnak. Az 
elmúlt években jelentős család-
támogatási intézkedések szü-
lettek, olyanok, amelyek meg-
könnyítik, tervezhetővé teszik 
a gyermekek vállalását, és ame-
lyek hitelesítik a kormány csalá-
dokról és a családok szerepéről 
vallott nézetrendszerét. Mindez 
nem véletlen, mert a népesség-
fogyás megállítása mindannyi-
unk érdeke, és a jövőnk függ 
attól, hogy sikerül-e a születé-
sek számának növelése. Magyar-
ország ezt az utat választotta, 
szemben például a migránsok 
letelepítésével, amelyet az ellen-
zék szorgalmaz.

– Mielőtt erről bővebben be-
szélnénk, kérem, idézzük fel, 
hogy milyen – fent említett – 
támogatásokat biztosít a kor-
mány a családoknak!

– A teljesség igénye és a rész-
letek nélkül a legfontosabbak: a 
CSOK (családok otthonteremté-
si kedvezménye), amely 3 gyer-
mek esetén 10 millió forint 

vissza nem térítendő támoga-
tást nyújt az otthonteremtés-
hez. Ezt az alapot egészítette ki 
a kormány a családok évében az-
zal, hogy három gyermek esetén 
15 millió forint kedvezményes 
kamatozású hi-
telt is felvehet-
nek a fiatalok, a 
kétgyermekesek 
pedig 10 millió 
forint ilyen köl-
csönre jogosul-
tak. De ebbe a 
körbe tartozik 
például a csalá-
di adókedvez-
mény, a gyed, a gyed extra és 
a diákhitellel kapcsolatos ked-
vezmények is.

– A kiszivárgott hírek sze-
rint újabb családtámogatási 
lépésekre készül a kormány. 
Ezt bizonyítja a legújabb Nem-
zeti Konzultáció is.

– Magyarország kormánya 
folytatja azt a demokratikus 
gyakorlatot, hogy fontos kér-
désekben kikéri az emberek 
véleményét. Ilyen a családok 
támogatása és védelme is. Ezzel 

a konzultációval zárul a csalá-
dok éve, egyben újabb fejeze-
tet nyitva a családtámogatások 
rendszerében.

– A konzultáció kérdőíveit 
már megkapták a háztartá-

sok, és interne-
ten is kitölthe-
tő. Ön melyik 
kérdést emelné 
ki a 10 közül?

– Úgy gondo-
lom, mindegyik 
p r o b l é m a k ö r 
rendkívül fon-
tos. Az alapkér-
dés, hogy a né-

pességfogyást bevándorlással 
vagy családtámogatással pró-
báljuk megállítani, megha-
tározza a több kérdést is. Hi-
szem, hogy az emberek döntő 
többsége a családok, a fiatalok 
támogatása mellé áll. Nem sze-
retnék az összes kérdésről szól-
ni, de meggyőződésem, hogy 
nagyon fontos a főállású anya-
ság esetleges bevezetése négy 
gyermek vállalása esetén, és az 
is, hogy a fiatalok hosszú távra 
tervezhessenek. Ennek egyik 

záloga, hogy a családtámoga-
tások költségvetést érintő ré-
szei kétharmados védelmet 
élvezzenek, tehát csak kéthar-
mados törvénnyel lehessen 
azokat megváltoztatni.

– A konzultációt – és így át-
tételesen a családtámogatási 
rendszert és annak kibővíté-
sét is – bírálta az ellenzék.

– Ez nem új, hiszen nyíltan 
bevándorláspártiak, és ebből 
következik, hogy számukra 
nem a magyar családok, a gyer-
mekvállalás támogatása a fon-
tos. Ennek kirívó bizonyítéka 
volt, amikor a parlamentben 
az egyik szocialista képviselő-
nő széttépte a konzultációs ívet. 
Őszintén hiszem, hogy ezzel 
nem a kormányt sértette meg, 
hanem az embereket, a családo-
kat, a fiatal házasokat. Mi más 
úton járunk. Ezért is vagyok 
büszke arra, hogy olyan idő-
szakban képviselhetem a par-
lamentben a soproniakat, ami-
kor a kormány politikájának a 
középpontjában a családok áll-
nak, segítve őket számos érde-
mi intézkedéssel.

Mosolyt csal  
az arcunkra
MADARÁSZ RÉKA

Az Év Önkéntes 
Segítője 2018-díjat 
vehette át a közel-
múltban Kedmenecz 
József. A jó kedélyű 
és fiatalos nyugdíjas 
hétköznapjainak nagy 
részét a zene és a 
jótékonykodás tölti ki.

Kedmenecz József azon keve-
sek egyike, akik a hobbijuknak 
élnek. Sugárzik belőle az életerő 
és a pozitivitás. Miután egyet-
len magyarországi munkahelyé-
ről, a postáról nyugdíjba vonult, 
József járja a várost, gitárjátéká-
val és énekével örömet szerezve 
az időseknek, a sérülteknek és a 
gyerekeknek. Immár 11 éve, azaz 
megalakulása óta zenei segítője 
és gitáron kísérője a Kéknefe-
lejcs Dalkörnek. Közreműködé-
sével egyre bővül, színesedik a 
repertoár. Rendszeresen részt 
vesz a próbákon és a fellépése-
ken, s mindezt önzetlenül, az 
idősek és sérültek iránti tiszte-
letből és szeretetből teszi. Nyá-
ron négy erdélyi városban lép-
tek fel „A zene gyógyító ereje” 

szlogennel, Szlovákiába pedig 
hasonló dalkörök hívták meg 
őket. József ugyancsak alapító 
tagja a Csendtörők nevű retró 
zenekarnak, amellyel főként kul-
turális eseményeken, ünnepsé-
geken és jótékonysági koncerte-
ken szerepelnek.

– A karitatív tevékenység-
hez nevelt lányomtól kaptam 
kedvet, aki gyógypedagógus – 
meséli József. – Kísérem a Koz-
mutza-iskola Flóra-dalkörét, 
havonta játszom a „Virágfüzér” 
Sérültek Napközi Otthonában, a 
Szent Benedek Idősek Házában 
és az Uszoda utcában, a pszi-
chiátriai betegeknek. Az utób-
bi időben a Csendtörők dobo-
sa, Boros Jani barátom is csat-
lakozott hozzám. Óvóbácsinak 
kellett volna mennem, hiszen 
a legnagyobb örömöt az jelenti 
számomra, hogy a sérült gyere-
kek epekedve várnak, boldogok 
attól, amit csinálok.

József szeret a háttérben ma-
radni, csendesen teszi a dolgát, 
de jól esett neki az elismerés. 
Vallja, hogy a pénz nem boldo-
gít, ezért nem is érdekli. A leg-
fontosabb számára, hogy ami-
vel foglalkozik, ugyanolyan fel-
töltődést jelentsen a számára, 
mint a közönségének.

Kedmenecz József a szociális munka napja 
alkalmából tartott ünnepségen vette át Az Év 
Önkéntes Segítője 2018-díjat  FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Digitális időutazás
MADARÁSZ RÉKA

20 éves az informa-
tikaképzés a Hand-
ler-szakközépisko-
lában. Az évforduló 
alkalmából szerve-
zett rendezvények 
sorát egy számító-
gép-történeti kiál-
lítás nyitotta meg, 
melyet külsős diákok 
is megnézhetnek.

A közelmúltban nyitották meg 
a Soproni Szakképzési Cent-
rum Handler Nándor Szakképző 
Iskolájában a számítógép-törté-
neti kiállítást, amely az elmúlt 
két évtizedben az informatika-
oktatásban használt számítógé-
peket, szoftvereket, dokumen-
tumokat, perifériákat mutatja 
be – a kezdetektől napjainkig. 
Olyan legendás gépek is lát-
hatóak a tárlaton, mint a ZX 
Spec trum, a Commodore 64, a 
PRIMO vagy még a PC-s időkből 
származó XT és 286 AT.

– Természetesen a kínálat vé-
gén a mai korszerű gépek is he-
lyet kaptak – tudtuk meg Hor-
váth Tamás szakmai igazgató-
helyettestől. – Az eszközök nagy 

része működőképes, a szoftverek 
közül néhányat ki lehet próbálni 
korabeli és mai számítógépen is. 
Szeretnénk megismertetni a lá-
togatókkal a robotok világát is, 
ami a jövőt jelenti. 

A kiállított humanoid robo-
tok emberi mozdulatokat ké-
pesek utánozni. Az iskolában a 
diákoknak a programozás alap-
elveit ezekhez hasonló ember-
szabású robotok segítségével 
tanítják meg, melyeket lehet 
számítógépről, tabletről és te-
lefonról is vezérelni.

– A kiállítás további érdekes-
sége egy idővonal, amin a kép-
zéssel, szakmai tevékenységgel 
kapcsolatos emlékeket idézünk 
fel – korabeli dokumentumok, 

képek segítségével – tette hoz-
zá Kósa Éva igazgató. – Szerepel 
rajta az összes nálunk végzett 
informatikus diák, osztályfőnök 
és tanár, akiket februárban egy 
öregdiák-találkozóra szeretnénk 
összehívni. 

Idén is megrendezik a szo-
kásos évi informatikaversenyt. 
Az első fordulót az iskolákban 
tartották, a január végi máso-
dik fordulóra pedig öt csapat 
helyett tizenhatot hívnak meg. 
A számítógép-történeti kiállítás 
december 7-ig látható. A szerve-
zők várják azoknak az iskoláknak 
a jelentkezését, akik szeretnének 
bepillantást nyerni az elmúlt 
két évtized informatikájának 
fejlődéstörténetébe. 

Barcza Attila: Új fejezetet nyithat a nemzeti konzultáció

A családok érdekében

A kiállításon az oktatásban használt számítógépe-
ket, szoftvereket, dokumentumokat mutatják be  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

„Hiszem, hogy az 
emberek döntő 
többsége a csa-
ládok, a fiatalok 
támogatása mellé 
áll.”

BARCZA ATTILA

Petrekovich-Perjés Borbála és Barcza Attila a családokról szóló nemzeti 
konzultáció kérdéseit beszéli meg. A többgyermekes édesanya szerint is 
nagyon fontos, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Bálint Hajnalka, a Soproni Gyógyközpont 
szemészeti osztályának vezető főnővére   
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 
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EZ LESZ…

HOL JÁRUNK?

Megfejtés
November 21-i rejtvényünk megfejtése: 
Templom utca 2., szerencsés nyertesünk: 
Sipos Marietta (Sopron, Tallián utca). Az 
ajándék könyvet a Pro Kultúra jegyirodájá-
ban (Sopron, Liszt F. u. 1.) veheti át.

Templom utca 2. – Rauch András
Egykoron a Templom utca 2. házban la-
kott Rauch András zeneszerző, karnagy, 
a Szent Mihály-templom orgonistája, aki 
1592-ben született Alsó-Ausztriában, Pot-
tendorfban. Az ellenreformáció zaklatá-
sai elől 1629-ben menekült Sopronba. Itt 

békességre, nyugalomra lelt, visszanyerte 
alkotókedvét is, lényegében az ő működé-
sével kezdődött el a soproni evangélikusok 
zenéjének virágkora. Hamarosan kinevez-
ték a Szent Mihály-templom orgonistájá-
nak. „Mióta itt lakik, tiszteletreméltó, ke-
resztyén életmódja és jól képzett művészi 
tudása révén kedveltté tette magát…” – ol-
vasható a kinevező okiratban. Tagja lett a 
Soproni Tudós Társaságnak, Lackner Kris-
tóf temetésére Lamentacio címmel sirató-
éneket komponált. A polgáresküt 1634-ben 
tette le, és még ebben az évben a városi 
tanács felkérésére a városunkban tartott 
országgyűlés megnyitására komponálta a 
Concentus votivus című kórusművét. Rauch 
András 1656. május 23-án hunyt el Sopron-
ban. A Központi Bányászati Múzeum falán 
lévő emléktábla Sz. Egyed Emma alkotása.  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köz-
téri alkotásról mutatunk be részletet, olva-
sóinknak pedig az a feladatuk, hogy a rész-
letből felismerjék az egészet, és megírják 
nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok 
között, akik helyes megfejtést december 12-
ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@ sopronitema 
címre, ajándékot sorsolunk ki.
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Száz éve indultak el Selmecbányáról új hazát keresni

Sopron lett az otthonuk
PLUZSIK TAMÁS

Decem-
bertől jövő 
év áprili-
sáig prog-

ramsorozattal emlé-
kezik meg a Soproni 
Egyetem arról, hogy 
100 éve költözött 
Sopronba Selmecbá-
nyáról a Magyar Kirá-
lyi Bányászati és Erdé-
szeti Főiskola. 

A selmeci akadémia utolsó tan-
évére mintegy négyszáz hall-
gató iratkozott be, akik nagy-
részt a frontot megjárt vagy 
éppen onnan visszatérő egykori 
hallgatók voltak. Az előadások 
1918. október 6-án kezdődtek, 
amikor dühöngött a városban 
a spanyolnáthajárvány, a cseh 
csapatok pedig egyre közeled-
tek. Pesten kitört a forradalom, 
egyre nagyobb volt a bizonyta-
lanság a hallgatóság körében, 
majd november 
18-án a pénzügy-
minisztertől az 
alábbi szövegű 
levelet kapta Réz 
Géza rektor: „…az 
előadások és a 
gyakorlatok szü-
neteltetésére vonatkozó intézke-
déseit jóváhagyólag tudomásul 
veszem és felhívom Rektor urat, 
hogy komoly veszély esetén 
további rendelkezések bevárása 
nélkül is tegyen meg minden 
szükséges intézkedést a legfon-
tosabb iratok és tárgyak idejeko-
rán való megmentésére.”.

A főiskolások már ekkor 
elkezdték összepakolni az 

intézmény műszereit, bútora-
it, az értékes gyűjteményeket. A 
Pénzügyminisztérium szűksza-
vú táviratát december 5-én kéz-
besítették a főiskola gazdasági 
hivatalának: „Értéktárgyaknak a 
rektorral folytatott megbeszélés 
szerint való elszállításáról hala-
déktalanul gondoskodjék.”. 

Az utolsó szál-
lítmányt a hallga-
tók december 13-
án csomagolták 
össze, s rakták 
föl az állomáson 
várakozó szerel-
vényre, majd el-

indították azt Budapestre, de a 
Hontnémetiben szolgálatot tel-
jesítő állomásfőnök nem enged-
te azt tovább, ezért a felfegyver-
zett főiskolások, akik kísérték a 
vonatot, kénytelenek voltak erő-
szakot alkalmazni… 

Néhány nap múlva a hallga-
tók utolsó csoportja is elhagyta 
a várost. „Árny borult Selmecre 
és árny borult az Alma Materre 

is. Eljött az utolsó, a legszomo-
rúbb nap is. Míg nagy hangon 
békés elvonulásról szőttünk 
terveket, villámként csapott le 
a hír: Jönnek a csehek! … Nem 
aludt a város. Álmatlanul vir-
rasztott mindenki. ... Soha város 
ilyen szomorú nem lehetett…” – 
írja Tempus című regényében 
Ruzsinszky László az utolsó sel-
meci órákat.

1919. január 2-án vonultak 
be a megszálló csehszlovák 
csapatok Selmecbányára, a ka-
tonai parancsnok pedig hama-
rosan be is záratta a főiskolát. 
Az elmenekült oktatók elsősor-
ban Budapesten szerettek vol-
na maradni, de szóba jött még 
Gödöllő is, ahol egyébként is 

tervbe volt véve egy gazdasági 
egyetem létesítése. A döntő pil-
lanat az volt a főiskola életében, 
amikor Thurner Mihály polgár-
mester – jó érzékkel – egy pro-
fesszorokból álló küldöttséget 
meghívott Sopronba. A város 
nevében felajánlotta a megü-
resedett Károly-laktanya épü-
leteit, ahol ideiglenes elhelye-
zést nyert az intézmény.

A főiskola Sopronban új ott-
honra lelt, rövid ideig a Ká-
roly-laktanyában, majd hama-
rosan az egykori Honvéd Főre-
áliskola épületeit vette birtokba 
– ezzel egy új fejezet kezdődött a 
professzorok, valamint a hallga-
tóság és természetesen Sopron 
életében is…

Scarbantia és körzete 
színesfémművessége

December 5., szerda 17 óra, pedagógusok műve-
lődési háza 
Dr. Gömöri János előadása

Crescendo bérlet
December 5. 18 óra, Liszt-központ
Michael Haydn, Antonín Dvořák művei és 
Ghymes-dalok

Mit vár el tőlünk az élet?
December 5. 19 óra, pedagógusok művelődési háza 
Kadlecsik Zoltán mentálhigiénés szakember előadása

Szabad ötletek után szabadon * 
színház

December 5. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Mikulás-ház
December 6., csütörtök 15 óra, Liszt-központ
Személyes találkozás a Mikulással

Nemláttam – Ábrahám Imre 
fotókiállításának megnyitója 

December 6. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Pöttyöző és pontozó
December 7., péntek 14 óra, Liszt-központ
Családi és gyerekprogram

Dr. Bagdy Emőke előadása 
December 7. 18 óra, GYIK Rendezvényház 

Bohemian Betyars
December 7. 19 óra, Hangár Music Garden
Vendég: Csaknekedkislány

MikulásGyár a gokartpályán
December 8., szombat 9 órától 
III. Autós Motoros Adomány Gyűjtés

Pinduri Design Vásár &  
XVII. Restaurant Day

December 8. 10 óra, Gino Sopron

V. Soproni Sütemény- és 
Tortafesztivál

December 8. 13 óra, GYIK Rendezvényház 

Adventi fények
December 8. 17 óra, evangélikus templom 
A Fidelissima Vegyeskar adventi jótékonysági koncertje

Csík 30 – 30 év boldogság
December 8. 19 óra, Novomatic-aréna 
Vendégek: Grecsó Krisztián, Karácsony János James, 
Tölcséres Banda

Angyallá válni…
December 8. 19 óra, Fertőd, Esterházy-kastély
Zséda és a Kvartett

Gospel karácsony
December 8. 20 óra, evangélikus templom 
New Direction Gospel Chor (USA) koncertje

Brains
December 8. 20 óra, Hangár Music Garden
Vendég: Jetlag

HayDm Street
December 8. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden 

Kicsi Gesztenye Klub
December 9., vasárnap 11 óra, GYIK Rendezvényház 
Ünnepi zenés mesejáték

Adventi tárlat megnyitója
December 9. 11 óra, Festőterem
A kiállításmegnyitó után bemutatják a 2018-as  Soproni 
Füzeteket is 

Jótékonysági koncert 
December 9. 17 óra, Kecske-templom

Kerekítő
December 11., kedd 16.30, Széchenyi István 
 Városi Könyvtár
Ovimóka 3–7 éves gyerekeknek

Széchenyi Casino 
December 12., szerda 17 óra, Széchenyi-gimnázium 
díszterem 
Prof. dr. Langer Róbert: Gondolatok a hazai transzplan-
táció margójára 

L’art pour L’art társulat
December 12. 19 óra, Liszt-központ
Mintha elvágták vol

Latin party – salsa
December 12. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Összesen 15 szombati na-
pon szerveznek jótékony 
ételosztást Sopronban. 
December 8., 15., 22., 29., 
január 5., 12., 19., 26., feb-
ruár 2., 9., 16., 23., márci-
us 2., 9., 16-án 13 órától 
a Kristály üzletház föld-
szintjén várják a rászoru-
lókat. A Soproni BOKOR 
Közösségek és az Alterna-
tívák Alapítvány kezdemé-
nyezéséhez városunk ösz-
szes katolikus plébániá-
ja, a domonkos rendház, 
a fertőrákosi plébánia, az 
evangélikus és református 
egyházközségek, a Bár-
ka Baptista Gyülekezet, a 
Soproni Evangéliumi Gyü-
lekezet, a Hit Gyülekezete, 
a GYSEV Zrt., a Rotary Klub 
Sopron, az Európai Borlo-
vagrend Soproni Legátusa, 
a Lions Klub Sopron, a „Se-
gítség a Mosolyodért” Köz-
hasznú Alapítvány, a Házas 
Hétvége Közösség helyi 
csoportja, a Tarokk Baráti 
Kör, valamint Márton Atti-
la (Florida), Kriszton László 
és Németh Róbert magán-
személyek is csatlakoztak. 
Fontos, hogy az idei télen a 
hajléktalanellátó rendszer 
kliensei a hétvégi napokon 
is a nappali melegedőben 
(Magyar utca 22.) kapnak 
meleg ebédet.

Jótékony 
ételosztás

Selmecbánya – a főiskolai paloták (az eredeti képeslap Petró Dávid tulajdona) 

PROGRAMOK Az évforduló alkalmából több programot is 
szervez a Soproni Egyetem. „Sopron & Selmec 100” címmel 
kedden (lapzártánk után) ünnepi megemlékezést tartottak a 
Liszt-központban, melynek befejező része egy szalamande-
res, fáklyás felvonulás volt, pénteken pedig nosztalgiavonat 
indul Budapestről Selmecbányára. 

„1919. január 2-án 
 vonultak be 
a csehszlo-
vák csapatok 
Selmecbányára.”
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Megvan az előnye annak, ha az 
ember minden nap ugyanazon 
az útvonalon gyalogol. Ismeri a 
zebrákat, tudja, hol kap piros lámpát, melyik ház 
sarkán szokott megfagyni a földre lecsorgó pára. 
Gondolkodni is van idő, és figyelni. Figyelni a for-
galmat, az embereket, az éledező vagy épp pihen-
ni térő várost. El lehet tűnődni azon is, hogy vajon 
ki, hova siet, mi lehet a szakmája, mivel foglalkoz-
hat, akár még arról is el lehet mélázni, hogy mi-

lyen ember. Az egyik 
őszi reggelen épp 
ilyen mélázós han-
gulatban tartottam a 
szerkesztőség felé, 
amikor felfigyeltem a 
Várkerület és a Szé-
chenyi tér sarkán egy 
rosszul öltözött férfi-
ra, aki úgy nézett ki, 
mint egy hajléktalan. 
Direkt írom, hogy úgy 
nézett ki, mert meg 
nem bizonyosodtam 
erről. Mit tesz ilyen-

kor az ember? Zavarba jön (legalábbis én gyak-
ran), próbál olyan helyzetet teremteni, hogy ne 
kelljen kapcsolatba kerülni a hajléktalannak vélt 
emberrel, ne kelljen megállni. Mert (sajnos) így a 
legegyszerűbb... Előttem pár méterrel egy közép-
iskolás fiú haladt, hátán a táskája. Hosszú léptek-
kel, határozottan ment. A férfi odalépett hozzá és 
megszólította. Na, most „mellélőtt” – gondoltam 
–, a fiú biztos nem áll meg neki. De nem így tör-
tént! A fiú megállt, párszavas beszélgetés után a 
lehető legtermészetesebb módon levette a hátá-
ról a táskáját, előkeresett belőle egy müzli szele-
tet, amit odaadott a férfinak. Nem hallottam, amit 
mondtak, csak a mozdulatokat láttam. A fiú to-
vábbment a Széchenyi tér felé, a férfi az ellenke-
ző irányba a Várkerületen. Én meg követtem a fiút, 
és azon gondolkodtam, hogy mondanom kelle-
ne neki valamit. Valamit arról, hogy az ő önzetlen 
segítsége meghatott. Valamit arról, hogy mindig 
utáltam a „Bezzeg a mai fiatalok!” kezdetű mon-
datokat, és lám-lám, igazam volt! Vagy arról, hogy 
biztos büszke lenne rá az anyukája. De (kivétele-
sen) zöld volt a lámpa a Széchenyi tér sarkán, így 
a fiú azonnal átment a zebrán, én meg haladtam 
tovább egyenesen. De lehet, hogy mindez magya-
rázkodás, ha piros lett volna a lámpa, és megáll a 
fiú, valószínűleg akkor sem mertem volna odalépni.

„...követtem a fiút és 
azon gondolkod-
tam, hogy mondanom 
kellene neki valamit. 
Valamit arról, hogy az 
ő önzetlen segítsége 
meghatott. Valamit 
arról, hogy mindig 
utáltam a »Bezzeg a 
mai fiatalok!« kezdetű 
mondatokat és lám-
lám igazam volt!”

Huszár Judit jegyzete
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Közös ünnepvárás

Lobog az adventi láng

KÖVES ANDREA

Ünnepi fényárba öltözött Sopron advent első 
hétvégéjén. Szombaton a karácsonyi vásár is 
megnyitotta kapuit a Fő téren és a Várkerületen.

– Elérkezett az ünnepvárás ideje, 
Sopron városa felöltötte leg-
szebb fényruháját, a karácso-
nyi vásár is a reményteli vára-
kozás helyszíne, ahol együtt 
lehetnek a családtagok és a bará-
tok – mondta köszöntőjében 
dr. Fodor Tamás polgármester.

A látogatókat a hagyomá-
nyoknak megfelelően ínyenc 
falatok és lélekmelegítő ita-
lok várják nap mint nap. 

A várkerületi nagyszínpad esti 
koncertjei mellett a soproni 
iskolások és óvodások délutá-
ni adventi műsorát élvezheti a 
közönség. A standokon egye-
di ajándéktárgyak, karácso-
nyi díszek, ünnepi portékák 
sorakoznak. Székelyné Zsuzsa 
Dörgicséről érkezett, ahol hat 
hektáron levendulát termesz-
tenek biokertészetükben. Ho-
zott magával illatos illóolajokat, 

virágvizeket, orvosi levendulát. 
Mint mondja: a bőrnek igazi 
ajándék a gyógynövény, szám-
talan problémát természetes 
módon orvosol. Párologtatása 
a téli időszakban a testre és a 
lélekre is gyógyító erővel hat. A 
soproni kézművesek idén ösz-
szefogtak, és a Fő téren közös 
standon kínálják kézzel készí-
tett termékeiket: porcelánra 
festett alkotásaikat, karácsonyi 
díszeiket, üvegékszereiket, táb-
lára festett üzeneteiket, egyedi 
ajándékaikat. 

Huszárné Horváth Tímea fér-
jével és karon ülő kisfiával ér-
kezett a megnyitóra. Számukra 

évről évre igazi feltöltődést 
nyújt a soproni karácsonyi vá-
sár felkeresése. – Nagy öröm 
számunkra, hogy a téli söté-
tebb, komorabb időszakban ki 
tudunk mozdulni otthonról, 
hogy feltöltekezzünk ezekkel 
a szép fényekkel, a díszbe öltö-
zött várossal és a finom ételek-
kel, italokkal.

A vásár éke idén is a Fő téren 
díszbe öltöztetett óriás fenyő-
fa, a betlehem, a gyermekvas-
út, a színes adventi kalendári-
um, mindezek a december 23-i 
zárásig minden soproninak és 
ide látogatónak örömteli ünne-
pi várakozást kínálnak.

Fellobbant a láng – 
vasárnap ünnepélye-
sen meggyújtották az 
első gyertyát a város 
adventi koszorú-
ján, valamint a Jere-
ván-lakótelepen felál-
lított koszorún is. 

Már hagyomány, hogy min-
den adventi vasárnapon gyer-
tyagyújtást tartanak Sopron Fő 
terén. Az adventi koszorú mel-
lett felállított színpadon első-
ként dr. Simon István köszön-
tötte az ünneplőket. Sopron 
alpolgármestere hangsúlyozta: 
a történelem során számtalan-
szor volt advent, az első világhá-
borúban, az 1921-es népszava-
záskor és az 50-es évek legsöté-
tebb diktatúráiban is. –  Fogjuk 
fel áldásként a mostani jó hely-
zetünket – mondta dr. Simon 
István. – Jól mennek a dolgok 
az országban és a városban! 
Adjunk hálát a sorsnak, hogy 
ebben a nyugtalan világban biz-
tonságban vagyunk a magyar 
hazában és Sopronban! 

– Karácsonyhoz közeledve 
múlik a bűn sötétsége és nő 

a fény – hangsúlyozta Kovács 
Gergő Vilmos püspöki biztos, 
egyetemi lelkész. Az ünnepsé-
gen közreműködött a Fidelissi-
ma Vegyeskar, amely az adventi 
jótékonysági hangversenyéből 
adott elő részletet. A koszorún az 
első gyertyát Vágány Luca Sára, 
a Szent Orsolya-iskola 6. évfo-
lyamos tanulója gyújtotta meg. 

Adventi gyertyagyújtásra vár-
ta a Jereván-lakótelep Település-
részi Önkormányzata és a Lővé-
ri Nyugdíjas Klub is a lakosokat 

vasárnap este. Sokan gyűltek 
össze a Teleki Pál utcában, a vá-
rosrész történetében ugyanis 
először állítottak közterületi ad-
venti koszorút. Az ünnepségen 
dr. Simon István köszöntötte a 
megjelenteket, valamint szólt 
a városrész megújulásáról is. A 
beszédét követően Stummerné 
Nagy Ágnes református lelkész 
és Németh István, a Szent Im-
re-templom plébánosa látta el 
lelki útravalóval az egybegyűlte-
ket. Énekkel és versekkel a Lővéri 

Nyugdíjas Klub tagjai járultak 
hozzá a meghitt hangulathoz, 
valamint a zeneiskola növendé-
kei is felléptek.

A koszorún az első gyertyát 
Tóth Éva, a részönkormányzat 
elnöke és dr. Magas László ön-
kormányzati képviselő gyújtot-
ta meg. Az eseményen részt vett 
Firtl Mátyás, Sopron és térsége 
korábbi országgyűlési képvi-
selője is. Az ünnepség után süte-
ménnyel, teával és forralt borral 
vendégelték meg a jelenlévőket.

RÖVIDEN

Adventi üdvözlet Sopron vármegyében
A Perkovátz-Ház Baráti Kör szervezésében az elmúlt hét-
végén immár tizenötödször keresték fel a civil szerve-
zetek, az intézmények képviselői, a pártolók az egykori 
Sopron vármegye központjait. A polgármesteri hivatalok-
ban adták át magyar, német, valamit horvát nyelvű üze-
nettel ellátott adventi koszorúkat. A küldöttség tagja volt 
dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere is.

›
A limanowai csata emlék-
napja alkalmából december 
9-én idén is megemlékezést 
szervez a Soproni Huszár 
Hagyományőrző Egyesület. 
10 órakor misét tartanak a 
domonkos rendi templom-
ban, majd 11 órától megem-

lékezés és koszorúzás lesz 
a Limanowa emléktáblánál 
és Muhr Othmár szobránál 
a Deák téren. Az idei emlék-
napnak különleges apropót 
ad, hogy 150 éve „született 
meg” az Osztrák–Magyar 
Monarchia hadserege. 

Limanowa emléknapja

A város adventi koszorúján az első gyertyát Vágány Luca Sára gyújtotta meg 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az adventi rendezvény éke idén is a Fő téren felállított, díszbe öltöztetett óriás fenyőfa  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Kárpáti Béla: Az a célunk, hogy megóvjuk, ami megóvható, de korszerűt alkossunk!

Értékek újrateremtése a Fertőn
HUSZÁR JUDIT

Az ígéreteknek meg-
felelően elkezdő-
dik a munka a Fer-
tő-parton. Mint arról 
lapunkban beszámol-
tunk, közel 30 milliárd 
forintból újul meg a 
vízitelep, ahol például 
új strandot, kikötőt, 
sportpályákat is kiala-
kítanak majd.

Elkezdődött a korszakos fejlesz-
tés a Fertő-parton. A szükséges 
engedélyezési és kiviteli tervek 
rendelkezésre állnak, megindult 
a terület előkészítése, hogy ezt 
követően majd elkezdődhesse-
nek a mélyépítési munkálatok. 
A napokban már megjelennek 
az első munkagépek is.

– A tervezés és előkészítés 
során elvégeztük a víz- és ter-
mészetvédelmi vizsgálatokat, 
egyeztettünk az összes érin-
tett hatósággal, a területen il-
letékes szervezetekkel és cé-
gekkel, majd az egyeztetések 
eredményei alapján készültek 
a tervek – mondta lapunknak 
Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Tu-
risztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. 
v e z é r i g a z -
gatója. – A 
Fertő-par-
t o n  a z 
előkészí-
tését vég-
ző kivitele-
ző a na-

pokban veszi át a területet, és 
ahogy korábban megígértük, 
még 2018-ban elindul a mun-

ka. Fontos, hogy a vegetációs 
időszakon kívül végezzék el 
a szükséges terepelőkészítő 
feladatokat, ilyenkor ugyan-
is már nincsenek itt a fészke-
lő madarak, és az élővilágot 

sem veszélyeztetik a munká-
latok. A területen korábban fel-

mértük a fák állapotát, va-
lamennyi olyan fa, 

amely az építést 
nem akadályoz-

za, egyedi vé-
dettséget kap 
a kivitelezés 

során. Az 
a célunk, 

hogy megóvjuk, ami megóv-
ható, de korszerűt alkossunk.

A vezérigazgató hangsúlyoz-
ta: a munkák 
megkezdése előtt 
egyeztettek vala-
mennyi érintet-
tel, a sportegye-
sületekkel – ki-
emelten a Fertő 
Tavi Vitorlás Szövetséggel –, a 
környék összes horgászegyesü-
letének tagságával, a hajósokkal, 

szörfösökkel, a spontán szerve-
ződött facebook-csoportokkal. 
Mostantól kezdve építési terü-

let lesz a Fertőrá-
kosi-öböl egy ré-
sze és a vízitelep, 
így a 2019-es sze-
zonban biztosan 
nem lehet majd 
strandolni itt, 

illetve a horgászok is csak bi-
zonyos időszakokban tudnak 
hódolni a szenvedélyüknek. 

A kivitelezési munkák fontos ré-
sze az iszap kotrása is – a strand 
területén több mint 50 méter 
távolságig a partvonaltól me-
derkotrást is végeznek majd a 
jelenlegi iszapos állapot meg-
szüntetése érdekében. Kialakí-
tanak két úgynevezett depóhe-
lyet, ahova a kitermelt iszapos 
anyagot le tudják majd rakni.

– A tervek szerint jövő tavasz-
ra végezni kell a terület előké-
szítésével, így elkezdődhetnek 

a mélyépítési munkák, a víz- és 
közmű kialakítása a kotrási és 
feltöltési munkálatok – foly-
tatta Kárpáti Béla. – Célunk az 
értékek feltárása és újraterme-
lése. Olyan egyedülálló turisz-
tikai attrakciót hozunk létre, 
amely nemcsak a soproniak-
nak és a környékbelieknek kí-
nál majd kikapcsolódást, ha-
nem ide vonzza a vendégeket a 
távolabbi régiókból is turisztikai 
mágnesattrakcióként.

Zöld Sopron

MEGHÍVÓ
A Soproni Helyi Közösség a

„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi

helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című,
TOP-7.1.1-16-H-082 azonosítószámú
projekt megvalósításának keretében

szakmai fórumot tart a megjelent helyi
felhívások bemutatásával, megismertetésével

és megvalósításával kapcsolatban.

   Bemutatásra kerülő helyi felhívások:
 - „ Sopron kulturális és közösségi tereinek

infrastrukturális fejlesztése”

 - „ Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési
programok megvalósítása Sopronban”

 - „ Többfunkciós városi kulturális-közösségi tér
létrehozása a Russ-villa megújításával”

Időpont:  2018. december 12. 

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

Program:  17:00 - 17:30 Felhívások rövid áttekintése
 17:30 - 18:00 Kérdések és válaszok

Sok szeretettel várjuk Önöket a rendezvényünkön!

KÉTÜTEMŰ FEJLESZTÉS: A kormány közel 30 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, amelyeket két ütemben végeznek el. 
Az első ütemben a mostani strand területét alakítják át, új strand, látogatóközpont, sportpályák, kemping, vitorlás- és horgász-
kikötő is épül – a tervek szerint 2020-ig. A második ütemben készül majd ökológiai bemutatócentrum vízi laborral, parti há-
zsor apartmanokkal, szállodák, konferencia-központ. A tervezés szempontjából elkülönítették a két szakaszt, viszont a mun-
kálatok párhuzamosan zajlanak majd mind a két területen.

Figyelemmel a természetre
KÖVES ANDREA

Ötven évvel ezelőtt alakult meg a Fertő-táj Bi-
zottság, amely rengeteget tett a Fertő tó és 
környékének feltérképezéséért, vizsgálatáért. 

A Magyar Hidrológiai Társaság 
Soproni Területi Szervezete és 
a Soproni Egyetem egy emlé-
küléssel tisztelgett a bizottság 
kutatói előtt.

– A Fertő-táj régiónk külön-
leges természeti értéke mind a 
klímát, mind a növény- és állat-
világát tekintve, ennek mélyebb 

megismeréséért sokat tett a fél 
évszázaddal ezelőtt alakult bi-
zottság – fogalmazott köszön-
tőjében dr. Fodor Tamás. Sop-
ron polgármestere kiemelte: 
a nagy elődök szellemében 
indult útjára a Modern Váro-
sok Program részeként a Fer-
tő tavi nagyszabású turisztikai 

fejlesztés, amely úgy pezsdíti fel 
a táj életét, hogy közben kiemel-
ten figyel a természeti értékek 
megőrzésére.

Prof. dr. Szlávik Lajos, a Ma-
gyar Hidrológiai Társaság el-
nöke emlékeztette arra az ülés 
résztvevőit, hogy a bizottság 
megalakulása 1958-ra nyúlik 
vissza. Ekkor Pichler János ok-
leveles mérnök már jelezte a 
társaságnál, hogy fontos lenne 
az összefogás a Fertő tó alapo-
sabb tudományos felméréséért. 
Fejér László címzetes főiskolai 

docens előadásában rámuta-
tott: a Fertő tó nem volt olyan 
szerencsés helyzetben, mint a 
Balaton, amelyet akkoriban már 
évtizedek óta folyamatosan és 
alaposan kutattak. Ráadásul a 
Fertő az elmúlt évszázadokban 
többször is kiszáradt, majd meg-
áradt, még a lecsapolása is szóba 
került a 19. század végén. A tria-
noni döntés után mindez leke-
rült a napirendről, hiszen a tó 
nagyobb részét Ausztriához csa-
tolták, ezután szép lassan meg-
indult a turizmus is a Fertő-tá-
jon. A tó szervezett, alaposabb 
tudományos kutatásra 1968-ig 
kellett várni, amikor megalakult 
a Fertő-táj Bizottság. 

Dr. Berczik Árpád akadémi-
kus, egyetemi tanár az emlék-
ülésen felidézte, hogy milyen 
hasznos, a Fertő tó állapotát 
mind a mai napig meghatározó 
helyzetfelmérésekbe, adatgyűj-
tésekbe kezdett a bizottság. Már 
az első években többezer olda-
las tanulmány készült a kutatók 
összefogásának köszönhetően. 

Az emlékülés előadói rámu-
tattak: a bizottság munkája nél-
kül ma sokkal kevesebbet tud-
nánk a Fertő-tájról.

A Fertő tó szervezett tudományos kutatása 1968-ban kezdődött – hangzott el 
a Fertő-táj Bizottság emlékülésén a Ligneum látogatóközpontban   
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

„Egyedülálló turisz-
tikai attrakciót 
hozunk létre.”

KÁRPÁTI BÉLA

Kárpáti Béla FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A fejlesztés első üteme után így néz majd ki a Sopron–Fertő vízitelep területe LÁTVÁNYTERV 
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A karácsonyi énekeket eredeti nyelven adják elő 

Segítő karácsonyi hangok 

Különleges homokfestéssel kísért adventi jóté-
konysági koncertet tart a Fidelissima Vegyeskar. 
Az énekeseket december 8-án 17 órától lehet 
meghallgatni az evangélikus templomban.

A soproni kórus már negye-
dik éve szervezi meg karácso-
nyi fellépését. A szándék most 
is nemes, a koncert bevételét 
és az összegyűlt adományo-
kat a hat soproni, fogyatékos-
sággal élő és/ vagy hátrányos 
helyzetű gyermekeket gondozó 

intézmény támogatására for-
dítják. Segítik a Cseresznyevi-
rág Gyermekotthont, a Dobor-
jáni Ferenc EGYMI és „Erdei” 
különleges gyermekotthont, a 
Gyermekek Átmeneti Ottho-
nát, a Kozmutza Flóra EGYMI-t, 
a Tómalom utcai Fogyatékos 

Gyermekek Otthonát, valamint 
a Tóth Antal EGYMI-t.

Idén különböző népek ked-
venc karácsonyi énekeit adják 
elő eredeti nyelven – összesen 
18 nemzet 19 énekével ismer-
kedhet meg a közönség a kon-
certen (ahol Szilágyi Miklós 
vezényel). A szöveg megértést 
a Digitalsand munkatársainak 
homokfestése fogja segíteni. 
Meglepetésként a kórustagok 
és gyermekeik többféle hang-
szerrel teszik hangulatossá, 

színessé a hangversenyt. Ahogy 
az előző években, idén is ingyen 
meghallgathatják a koncertet a 
gondozott gyermekek és kísérő-
ik. A támogatói kártyákat (ame-
lyek belépőjegyként is funkci-
onálnak) az intézményeknél, a 
kórustagoknál, a Cédrus Köny-
vesboltban, valamint a koncert 
előtt egy órával a helyszínen is 
meg lehet venni. A támogatói 
kártya ára 1900 forint, de min-
den további adományt hálásan 
köszönnek a gyerekek nevében!

Először látogat Magyaror-
szágra a Tennessee állami Gos-
pel kórus. Sopronban december 
8-án, szombaton lépnek fel 20 
órától az evangélikus templom-
ban. A koncertet az Escort Tou-
rist Utazási Iroda rendezi. 

A 35 fős csapat zömében fi-
atalokból áll, de velük énekel 
három híres szólista is, többek 
között David Bratton, aki több 
mint 40 héten át vezette a Bill-
board Gospel listját az Every 
Prais című világslágerével, me-
lyet azóta már magyar nyelven 

is felénekeltek. A kórust élőben 
egy öt tagból álló zenekar kíséri. 
Repertoárjukban ragaszkodnak 
a gyökereikhez, az afro-ameri-
kai gospel zenéhez, szívhez szó-
ló dalokat adnak elő, igazságról, 
szegénységről, megértésről és 
Jézusról. 

A kórus Justin Butler kar-
mester vezetésével a 25 kon-
certből álló európai turnéja so-
rán Magyarországot követően 
még koncertet ad Romániában, 
Svájcban, Olaszországban és a 
Vatikánban is.

Vándorkiállítás nyílik Mol-
nár Ferenc A Pál utcai fiúk című 
regényének születéséről, vilá-
gáról a Széchenyi István Városi 
Könyvtárban. A tárlat december 
12. és január 19. között megte-
kinthető a könyvtár nyitvatar-
tási idejében az emeleten. 

1907-ben, tehát 110 éve je-
lent meg először könyv alak-
ban Molnár Ferenc leghíresebb 
regénye, amely a mai napig az 
egyik legolvasottabb mű. A 
Pál utcai fiúk népszerűségé-
nek oka, hogy olyan alapvető 

kérdésekre keresi a választ, 
hogy mit jelent a barátság, a 
hűség, a bátorság, a haza, és mi 
az, amiért érdemes feláldozni 
akár az életünket is. 

A tárlat anyagának alapjául a 
Petőfi Irodalmi Múzeum koráb-
bi kiállítása szolgál, de az inter-
aktív tartalmak kidolgozásában 
részt vállal a Nemzeti Múzeum, 
a Vígszínház és a Móra Kiadó 
Zrt. A kiállítás az NKA anyagi 
támogatásával született meg, 
11 tablóból, installációból és sok 
könyvhöz kötődő tárgyból áll. 

Kultúra, művészetek

Borsodi Zsuzsa (képünkön) keramikusművésznek nyílt vasárnap délelőtt 
kiállítása a sopronbánfalvi kolostorban. A tárlatot Tóth Éva, az Eszterháza-
központ kommunikációs vezetője nyitotta meg, közreműködött Fodor 
Gábor fuvolaművész és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium 
Collégium Musicum Jaurinense fiúkórusa. A kiállítás január 20-áig 
tekinthető meg a bánfalvi kolostorban. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Erzsébet királyné új-
raálmodott ruháiból 
nyílt kiállítás vasárnap 
délután a Liszt-köz-
pont Munkácsy-ter-
mében. A tárlatot Pá-
linkás Patrícia Zita 
történész, Erzsé-
bet-kutató nyitotta 
meg, köszöntőt mon-
dott dr. Fodor Tamás 
polgármester. Czédly 
Mónika ruhatervező 
tizennégy csodálatos 
ruhakölteménye, köz-
tük az Erzsébet király-
né által 1867 júniusá-
ban viselt koronázási 
díszruha rekonstruk-
ciója január 6-ig te-
kinthető meg, napon-
ta 10 és 18 óra között. 
Felvételünkön a koro-
názási díszruha, a hát-
térben Székely Berta-
lan: Erzsébet királyné 
1869 című festményé-
nek reprodukciója. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: 

PLUZSIK TAMÁS

Borsodi Zsuzsa kiállítása

Sisi kirányné ruhatára

A Pál utcai fiúk 

A Fidelissima Vegyeskar negyedik éve ad jótékonysági koncertet FOTÓ: MIKE ARNOLD 

VÁNDORKIÁLLÍTÁS

„Ha az lehetek, aki vagyok” – Anne Frank élete címmel 
nyílt vándorkiállítás hétfőn a Fáy-szakgimnáziumban.
A tárlat Anne Frank életéről, identitásról és diszkrimináci-
óról szól. Az utazókiállítást az Anne Frank Ház hozta létre, 
1996 óta 90 országban, több mint 3000 helyszínen mu-
tatták be. – A tárlatvezetéseket diákok tartják, akik koráb-
ban háromnapos felkészítésen vettek részt – tudtuk meg 
Siposné Rétfalvi Edinától, az iskola igazgatójától. – A ki-
állítás 34 panelből áll, ebből 25 Anne Frank életére fóku-
szál, a kortárs rész pedig hat mai fiatal történetét meséli: 
miképpen néznek szembe az előítélettel, a diszkriminá-
cióval és a kirekesztéssel a mai társadalomban.
A tárlatot dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok nyitotta meg, 
a rendezvényt a Horváth József Alapfokú Művészeti Is-
kola növendékeinek műsora tette színesebbé. A kiállítás 
december 3. és január 15. között tekinthető meg előze-
tes elektronikus bejelentkezés után.

›

Gospel koncert

Forma–1-es könyvbemutató
Tóth Zsombor Shot The Speed című könyvét mutatták be 
az elmúlt héten a Novomatic-arénában. A soproni fotós 
mesélt a Forma–1-es autóversenyekről, az utazások alatt 
adódott feladatokról. A kötetben 150 fotón mutatja be a 
száguldó cirkusz világát, illetve mind a húsz autóverseny-
zőt. Tóth Zsombor tíz futamon lehetett ott, s az elkészült 
több mint húszezer felvételből válogatta ki a legjobbakat.

Nők az erőszak ellen
A Soroptimist Club Sopron is csatlakozott a nemzetközi-
leg meghirdetett „Orange the World!” elnevezésű kam-
pányhoz, így november 25-én a Tűztorony narancssár-
ga fényárban úszott.
– Az „Orange the World!” című kampány célja a nők elle-
ni erőszakkal szembeni fellépés – tudtuk meg Jády-Mo-
rocz Líviától, a Soroptimist Club Sopron elnökétől. – Fi-
gyelemfelhívásként november 25. és december 10. kö-
zött 90 országban világítanak ki narancssárga színnel 
épületeket. 
A civil szervezet tevékenységének középpontjában a jó-
tékonyság és az emberi jogok érvényesítése – különösen 
a nők helyzetének javítása – áll. A mostani kampány csak 
egy része a klub ismeretszerző és ismeretterjesztő tevé-
kenységének. Szeretnének minél szélesebb fórumot biz-
tosítani mindazoknak, akiket valamilyen bántalmazás ért.
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Makk Sára: Az Eb-cím megszerzése elsősorban fejben dőlt el

Érmek a karate Eb-n
RÁZÓ LÁSZLÓ

Kiváló-
an sze-
repeltek 
a Kami-

kaze Kyokushin Kai 
Egyesület Sopron fi-
atal versenyzői a kö-
zelmúltban rende-
zett utánpótlás Eu-
rópa-bajnokságon: 
Makk Sára kontinens-
bajnoki címet szer-
zett, Kránitz Mátyás a 
dobogó második, Gö-
rög Bettina pedig a 
harmadik fokára áll-
hatott fel.

A budapesti Vasas Jégcsarnok 
adott otthont idén az U16-os és 
U21-es karate Európa-bajnokság 
küzdelmeinek, amelyben 25 or-
szág 500 fiatal sportolója vett 
részt. Soproni szempontból 
kiválóan alakultak az eredmé-
nyek, hiszen az U16-os korcso-
portban versenyző Makk Sára a 
plusz 65 kilogrammosok közötti 
küzdelemben nem talált legyő-
zőre. Az elődöntőben egy len-
gyel, a döntőben pedig egy ma-
gyar fiatal karatékánál volt jobb. 

– Büszke vagyok az Euró-
pa-bajnoki cím megszerzésé-
re és arra a sok edzésre, plusz-
munkára, amit elvégeztem a 

felkészülési időszakban – mond-
ta a friss Európa-bajnok, Makk 
Sára. – Sokszor hajnali fél ötkor 
keltem azért, hogy iskola előtt is 
részt vehessek egy edzésen, ez 
kellett a fizikai felkészülésem-
hez. Azonban az a véleményem, 
hogy az Eb-cím megszerzése el-
sősorban fejben dőlt el: nagyon 

akartam az elsőséget, mindent 
megtettem, hogy sikerüljön. 
Rendkívül motiváltan és kon-
centráltan vettem részt a küz-
delmekben, és így sikerült min-
denkit legyőznöm.

Az U16-os versenyző külön 
kiemelte az edző, Polacsek Zol-
tán színvonalas felkészítését. A 

soproni Kamikaze Kyokushin 
Kai Egyesület színeiben induló 
Kránitz Mátyás az U21-es kor-
osztályban a formagyakorlatok 
kategóriában szerzett ezüstér-
met, míg Görög Bettina szintén 
az U21-esek közötti küzdelem-
ben lett harmadik a budapesti 
Európa-bajnokságon.

Út a futball Eb-re

PÁDER VILMOS 

Sikeres évet zárt a 
város két legnagyobb 
létszámú labdarúgó 
egyesülete, az SC 
Sopron és az SVSE. 

Nagyon kevés egyesület mond-
hatja el magáról azt, amit az SC 
Sopron: az óvodás korosztály-
tól – 17 óvodával van szerződése 
– az U19-ig nevel utánpótlást, 
sikeres férfi felnőtt, illetve női, 
valamint öregfiúk szakosztállyal 
is rendelkezik. 

Az őszi szezon végén az or-
szágos bajnokság északnyugati 
csoportjában az U12-es korcso-
port a harmadik helyről várja a 
folytatást. Ugyanebben a baj-
nokságban az U13-as korcso-
port a negyedik helyen zárta az 

évet. Az NB II. északnyugati cso-
portjában az U14-es korcsoport 
holtversenyben a 4–5. helyen, az 
U15-ös korcsoport az előkelő 2. 
helyen zárt. Az NB III-as bajnok-
ság északnyugati csoportjában 
az U16-os csapat a 9. helyen áll, 
az U17-es gárda a dobogó legma-
gasabb fokáról várhatja a folyta-
tást. A megyei öregfiúk bajnok-
ságban Szanyban zárta a bajno-
ki évet az SC Sopron. Az egykori 
klasszisok Körmendi 2, Tikosi 2, 
Borsos és Szabó Viktor 1–1 góljá-
val 6–1 arányban győztek és a 3. 
helyen zárták a szezont. 

Az SVSE is eredményes évadot 
zárt a megyei harmadosztály-
ban. Az 1921-ben alakult sport-
egylet – az ismert nehézségek 
után – újból indította labdarúgó 
szakosztályát. A lila-fehér fiúk 
nagyot küzdöttek és pontelőny-
nyel vezetik a bajnoki tabellát. 

A magyar labdarúgó-váloga-
tott a világbajnoki ezüstérmes 
Horvátország, valamint Wales, 
Szlovákia és Azerbajdzsán csa-
patával szerepel majd egy cso-
portban a 2020-as Európa-baj-
nokság selejtezősorozatában. A 
mieink először a szlovákok ellen 
játszanak majd március 21-én, 
majd három nappal később itt-
hon fogadják a horvátokat. 

Az Eb-selejtező a megújuló 
kvalifikációs szabályok miatt 
mindössze nyolc hónapig tart. 
A meccseket jövő márciusban, 
júniusban, szeptemberben, 
októberben és novemberben 

játsszák majd. Az öt ötcsapatos 
és öt hatcsapatos csoportból 
az első két-két helyezett jut ki 
a kontinensviadalra, amelynek 
12 ország 12 városa ad otthont, 
köztük Budapest is. A magyar 
fővárosban három csoportmér-
kőzésre és egy nyolcaddöntőre 
kerül sor. 

A selejtezőt követően a kiju-
tásról lemaradó csapatok közül 
a Nemzetek Ligájában elért he-
lyezések alapján további 16 válo-
gatottnak lesz esélye kiharcolni 
az Eb-részvételt a rájátszásban, 
közülük négyen lesznek részt-
vevői az Európa-bajnokságnak.

Sport

Sopron KC: cél a kupadöntő
Sabáli Balázs szerint a 
Sopron KC idei kerete 
alkalmas arra, hogy a 
bajnokság első köre 
után a legjobb nyolc 
között legyen a csa-
pat. A vezetőedző 
szerint a koncentráci-
óban kell előrelépni.

Kiválóan indította a szezont 
a Sopron KC, hiszen a tavalyi 
ezüstérmes Falco KC és a baj-
nok Szolnok is vereséggel távo-
zott a Novomatic-arénából. Az 
együttes sokáig őrizte hazai 
veretlenségét – sajnos a leg-
utóbbi játéknapon megszakadt 
a kiváló sorozat, hiszen a Zala-
egerszeg pontgazdag meccsen 
tudott győzni Sopronban. Sabáli 
Balázs vezetőedző azt mondja: 
ebben a csapatban sokkal több 
van, mint a tavalyi együttesben, 
az akarat és az alázat sem hiány-
zik a játékosokból, jó a hozzáál-
lásuk, működik a „kémia” a csa-
paton belül.

– Jóval előrébb tartunk idén, 
mint tavaly ilyenkor – mondta 
a vezetőedző. – Voltak bravúros 
meccseink, és örülök, hogy sok 
jó teljesítmény akadt az eddigi 

mérkőzéseinken. Az akarat 
megvan a játékosokban, ezzel 
pedig sok mindent lehet pó-
tolni. Szükséges még az, hogy 
maximálisan koncentráljunk, 
itt elsősorban a védekezés-
re gondolok. Nagyon fontos a 
védekezésben a csapatmunka, 
hogy mindenki tudja és végre 
is hajtsa a feladatát, a játéko-
sok segítsék egymást az adott 
helyzetben. Ezt próbáljuk hét-
ről hétre javítani az edzéseken 
és meccseken.

Sabáli Balázs szerint a táma-
dásoknál hatékonyan játszik 
a csapat, ugyanakkor itt az a 
feladat, hogy mindenkinek az 

erősségeit domborítsák ki a 
mérkőzéseken. A sportolók a 
támadásépítésnél abban tegye-
nek hozzá a játékhoz, amiben a 
legjobbak, ne olyat vállaljanak, 
ami nem az erősségük! 

– A keretet alkalmasnak tar-
tom arra, hogy a legjobb nyolc 
között legyünk az év végén – 
zárta Sabáli Balázs. – Ez azért 
fontos, mert ez alapján jutha-
tunk be a Magyar Kupa nyolcas-
döntőjébe. Éppen ezért a négy 
decemberi meccsünk közül mi-
nél többet meg kell nyerni, ez 
azonban csak maximális kon-
centrációval és a csapatjáték ösz-
szecsiszolásával lehetséges.

Sabáli Balázs: Az akarat megvan a játékosokban, 
ezzel pedig sok mindent lehet pótolni  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kránitz Mátyás ezüst-, Makk Sára arany-, Görög Bettina pedig bronzérmes 
lett az utánpótlás karate Európa-bajnokságon. Felvételünkön Polacsek Zoltán 
edzővel láthatóak. 

A Soproni Szakképzési Centrum immár har-
madszor rendezi meg december 6-án a Vas-
Villában – öt tagintézményük csapatainak 
részvételével – a körzeti futsalbajnoksá-
got. Az első és második helyezett tovább-
jut a jövő januárban tartandó megyei for-
dulóba. Jó szereplés esetén innen az út a 

regionális, majd az országos döntőbe vezet. 
A tornán a 2000. január elseje után született 
fiúk csapatai vehetnek részt. A bajnokság 
célja, hogy a tanulók számára rendszeres 
játék- és versenylehetőséget biztosítson. 
Emellett új barátságok alakulhatnak ki, és 
erősítik a fair play szellemiséget. 

Harmadik körzeti futsalbajnokság

Sikeres szezon
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Bravúros spanyol-
országi siker, majd 
fölényes diadal Sop-
ronban – újabb két 
győzelemmel foly-
tatta szereplését 
az Euroligában és 
a bajnokságban a 
Sopron Basket női 
kosárlabdacsapata.

Az Euroliga-csoportban a 
továbbjutás szempontjából 
fontos mérkőzésre utazott múlt 
héten a Sopron Basket a csa-
pat vezetőedzőjének hazájába, 
Spanyolországba. A Salamanca 
elleni meccsen a rutinos játéko-
soké volt a főszerep: a vendég-
csapat Turner, Duprée és Zahui 
kiváló játékának köszönhetően 
már az első negyedben komoly 
előnyt harcolt ki magának. A 
szünetre egalizáltak a spanyo-
lok, majd a fordulást követően 
inkább a Sopron Basket veze-
tett. A meccs hajrája izgalma-
san alakult: a spanyol együttes 
négy perccel a vége előtt átvette 
a vezetést. Ezután következett 
Yvonne Turner egyszemélyes 
show-ja: a soproni klasszis előbb 
gólpasszt adott Fegyvernekynek, 
majd a csapat maradék kilenc 
pontjából kilencet jegyzett: két 
hárompontost és egy 2 plusz 
egyes akciót. Nem csoda, hogy 

Turner bekerült a forduló All Star 
csapatába is. A végeredmény: 
Perfumerias Avendia Salamanca 
– Sopron Basket: 70–78.

Vasárnap a soproni tréner, 
Meszlényi Róbert irányításával 
készülő PEAC-Pécs volt a vendég 
a Novomatic-arénában. A bara-
nyai csapat kevés ellenállást tu-
dott kifejteni, olyannyira, hogy 

a második negyedben kosarat 
sem dobtak a pécsi hölgyek… 
A soproni fiatalok közül ezút-
tal Weninger Virág dobott a 
legjobban: 17 pontot és három 
hármast szerzett a találkozón. A 
végeredmény: Sopron Basket – 
PEAC-Pécs: 92–43.

– Spanyolországban a lá-
nyok maximálisan követték a 

taktikai utasításokat, nagyon 
jól összpontosítottunk – mond-
ta Roberto Iniguez vezetőedző. 
– Ez a helyes út, amelyen ma-
radnunk kell. Nagyon nehéz 
meccs volt, ennek ellenére va-
sárnap Sopronban is jól játszot-
tunk, éhesek voltunk a sikerre. 
Az Euroligában a Kurszk lesz 
a következő ellenfelünk, ami 

az egyik legerősebb alakulat. 
Mindent meg fogunk tenni, 
és dolgozunk tovább. Kemény 
időszak jön még a karácsonyi 
szünetig. 

A Sopron Basket csütörtökön 
18 órakor fogadja az eddig hibát-
lan Kurszk csapatát, vasárnap 
pedig a Vasas otthonában ját-
szik bajnoki mérkőzést.

LELÁTÓ

Kosárlabda
December 5.,  
szerda 19 óra,  
Krasznai-sportcsarnok
MAFC – KTE 
Duna Aszfalt

December 6.,  
csütörtök 18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– Dynamo Kursk

Futás
December 9., vasár-
nap 10 óra, belváros
Hűség napi futás

Röplabda
December 10., 12., 13., 
hétfő, szerda, csütör-
tök 14.30, Szent Orso-
lya, Handler, Berzse-
nyi, Vendéglátó
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság

Labdarúgás
December 16.,  
vasárnap 8 óra,  
Krasznai-sportcsarnok
Advent kupa

A szabadidősport 
szövetség programjai

Jeges nap
November 7., péntek 
13 óra, műjégpálya
A belépés ingyenes

Sportnap
November 5., 12.,  
szerda 18 óra,  
Ágfalvi úti sporttelep
A belépés ingyenes

› A Sopron Basket játékosai itthon is éhesek voltak a győzelemre 

Bravúr Spanyolországban

Sport

Helyszín: Sopron,
Sopronbánfalvi Hősi Temető,
Szikla utcai bejárat

Időpont:
2018. december 7.
(péntek) 10.00 óra

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel várja Önt 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ SORÁN
HŐSI HALÁLT HALT KATONÁK
FELÚJÍTOTT HADISÍRJAINAK

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA
Köszöntőt mond:
Dr. Fodor Tamás 

Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

Beszédet mond: 
Dr. Balogh András

Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára A tájékozódási és 
terepfutók idei évzáró 
versenyét rendez-
ték meg a hétvégén a 
Soproni-hegységben. 
A Mirelit-Zimankó 
Kupa idén is nép-
szerű volt.

A táj- és terepfutó szezon már-
ciustól októberig tart, az éva-
dot lezáró, nagyszabású kupát 
h a g yo m á nyo s a n  d e c e m -
ber elején rendezi meg a 
SMAFC Tájfutó Szakosztálya. A 

Soproni-hegységben, a Hideg-
vízvölgy térségében kétnapos 
futóversenyen vehettek részt 
azok a sportolók, akiket nem 
riasztott vissza a kimondottan 
hűvös, hétvégi időjárás.

– Egy futót általában nem za-
var a hideg, megszoktuk, hogy 
ilyenkor is mennek a lábunkba 
a kilométerek, leginkább csak 
arra kell figyelni, hogy a hideg-
ben megfelelő legyen a sporto-
lók öltözete – mondta Molnár 
Tibor szervező, a SMAFC Tájfu-
tó Szakosztályának vezetője. – A 
Mirelit-Zimankó Kupa kimon-
dottan népszerű szokott lenni 

a tájékozódási és terepfutók kö-
rében: nemcsak Sopron környé-
kéről, hanem hagyományosan 
Ausztriából is sokan jönnek és 
teljesítik a távokat, a két napon 
összesen csaknem száznegyven 
futó mérette meg magát.

A tájékozódási és terepfutók 
számára legközelebb március-
ban szerveznek versenyt. A szak-
osztályvezető szerint azonban 
szó sincs arról, hogy leállnának 
a sportolók: ilyenkor van az ala-
pozás időszaka, mindenki gyűjti 
a kilométereket, hogy a követke-
ző szezon versenyein a lehető 
legjobb eredményeket érje el.

Mirelit-Zimankó Kupa

Sikeresen zárták a szezont a fertői vitorlá-
sok. A közelmúltban tartotta a Magyar Vi-
torlás Szövetség a ranglista díjátadó ren-
dezvényét Budapesten, itt Jandl Rómeó 
(optimist hajóosztály serdülő 3.), Völler 

Hanna (optimist hajóosztály leány 5.) és 
Papp Péter (laser radial hajóosztály U17 
2.) kapott elismerést. A Fertő Tavi Vitorlás 
Szövetség versenyzői több hajóosztályban 
is az élmezőnybe tartoznak.

Élmezőnyben a Fertő tavi vitorlások

A Sopron Basket a salamancai bravúr után (képünkön) hazai pályán is fölényesen nyert FOTÓ: SOPRON BASKET

A Mirelit-Zimankó Kupa népszerű volt a tájékozódási és a terepfutók körében is
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ÉS MÉG SOKAN MÁSOK

2018. DECEMBER 5. 12:00-TÓL!
A LISZT FERENC KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

ÉS A WWW.VOLT.HU OLDALON.

72 ÓRÁS

early bird
JEGYELŐVÉTEL

2019. JÚNIUS 26-29. SOPRON

majka
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ELFOGADNI,  
MEGÉRTENI, 

MEGTANULNI 

Bármilyen tartós, nem gyó-
gyítható betegségről le-
gyen is szó, a megoldáshoz 
először el kell fogadnunk a 
tényt, hogy mostantól ezzel 
a kórsággal életünk végéig 
teendőnk lesz. 
A cukorbetegség ennek a 
helyzetnek klasszikus esete, 
és az elfogadás, különösen 
az abszolút inzulinhiányos 
(tehát 1-es típusú) cukorbe-
tegség esetén korántsem 
egyszerű lépés. A miért én, 
miért most, mitől lett, ki te-
het róla... – csupa logikus 
kérdés, bár sokáig egyikre 

sem lesz elfogadható szá-
munkra a válasz. 
Az elfogadás – nehéz lép-
csője – után aztán meg kell 
értenünk az adott betegség 
lényegét, hiszen csak akkor 
tudjunk később megtanulni 
a kezelés, követés, önmene-
dzselés szabályait. 
Ez igazi élethossziglan tar-
tó tanulás, hiszen közben 
mi is változunk és változnak 
a tudomány adta lehetősé-
gek is. A három kulcslépés 
sorrendje kötött, sajnos nem 
felcserélhető. 
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

DECEMBER 5–11. 

December 5.,  
szerda 

Oroszlán gyógyszertár 
Várkerület 29. 

99/524–005

December 6.,  
csütörtök 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 

99/523–232

December 7.,  
péntek 

Sepia gyógyszertár 
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

December 8.,  
szombat 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 

99/505–469

December 9.,  
vasárnap 

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54. 

99/510–787

December 10.,  
hétfő 

Patikaplus gyógyszertár 
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

December 11.,  
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.

›

Tallózó

NYERJEN KÖNYVET A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 12-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 könyvet sorsolunk ki, melyet nyerte-
sünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.)

November 21-i rejtvényünk megfejtése: Székelyföld-est. Szerencsés megfejtőnk: Forróné Almády Kata (Sopron). 

KERESZT-
REJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk 
éltető láng! Hű őr az 
ősi végeken” – hang-
zanak Sarkady Sán-
dor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt 
azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, 
és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

– Apai nagyapám Kemenesalján, 
Vönöckön élt – kezdi családi tör-
ténetét Horváth László. – Ennek 
a kis Vas megyei falunak már a 
19. század végén volt vasútál-
lomása, ugyanis a Fertő-vidéki 
Helyiérdekű Vasút Celldömölk-
től Nezsiderig (Neusiedl am See) 
itt vezetett. A vasút kinyitotta a 
világot, ragyogó álláslehetősé-
get biztosított a falubelieknek, 
így többek között az én nagy-
apámnak is. Nem ismertem őt, 
mindössze egy fényképet őrzök 
róla. Édesapám is még Vönöc-
kön született, de aztán a család 
hamarosan Sopronba, a Szélma-
lom utcába költözött. Apám elő-
ször pék szeretett volna lenni, 
de a mestere egy igen durva 
ember volt, aki verte is az ina-
sait, így hamar elment a kedve 
a „pékségtől”. Beállt inasnak egy 

rendkívül tisztességes kárpitos-
mester mellé, akinél aztán oly-
annyira megtanulta ennek a 
szakmának minden csínját-bín-
ját, hogy hamarosan ő is letette 
a mestervizsgát. Élete végéig a 
Soproni Múzeum a kényesebb 
kárpitos-, de részben még az 
asztalosipari restaurátor mun-
kákat is hozzá vitte. 

Horváth László maga is ki-
tanulta az asztalos és kárpi-
tos szakmát, később okleveles 
faipari mérnök lett. Ma édesap-
ja egykori Színház utcai műhe-
lyében egy képkeretező üzletet 
is működtet.

– A háború alatt apám a repü-
lősöknél szolgált, több helyre is 
vezényelték, így többek között a 
szülőfaluja közelében lévő hí-
res Kenyeri repülőtér műhelyé-
ben is dolgozott. Éppen ott volt 
a kassai reptéren akkor, amikor 
a máig tisztázatlan bombatá-
madás érte a várost, melyet 
követően Magyarország belé-
pett a második világháborúba. 
Apám három évre hadifogság-
ba került az Urál-hegységbe, ez 
igencsak próbára tette az egész-
ségét – meséli tovább édesapja 
történetét Horváth László, aki 
Nagycenken egy országos hírű 
képzőművészeti galéria alapí-
tója, valamint maga is művész. 

– Sajnos egyre kevesebb az 
időm és az energiám arra, hogy 

valóban alkotó művész legyek. 
Még egyetemista korunkban 
egy évfolyamtársammal Ham-
let címmel készítettünk egy 
nagyméretű faintarziát, mely a 
rektori hivatalt díszítette, erre 
máig büszke vagyok. Festettem, 
mások szerint talán nem is rosz-
szul, volt önálló kiállításom is, 

de aztán „elragadott” a szak-
ma. Két nagy cégnek is voltam 
a főmérnöke, illetve a termelési 
igazgatója, míg több mint há-
rom évtizeddel ezelőtt saját cé-
get nem alapítottam. Manapság 
ismét kacérkodom a festészet-
tel, éppen a napokban készül-
tem el egy olajképemmel…

CSALÁDI HÁTTÉR: 1949-ben született Sopronban. Édesapja kárpitosmester volt, édesanyja a híres 
Háring erdészfamília leszármazottja, otthon vezette a háztartást. Felesége a család tulajdoná-
ban lévő Horváth & Lukács Galéria egyik ügyvezetője. Három lánya közül Eszter szépségszalont, 
Éva fodrászszalont üzemeltet, Ágnes pedig elvégezte a Soproni Egyetem közgazdasági karát, sike-
res díjlovagló, csapatban többszörös magyar bajnok, részt vesz a családi vállalkozás vezetésében. 

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Horváth László galériát alapított

Művészetkedvelő kárpitos 

Horváth László FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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KARÁCSONYI VÁSÁR ÉS KÖZÖS ÜNNEPVÁRÁS 
SOPRON VÁRKERÜLETÉN ÉS A FŐ TÉREN!
Időpont: 2018. november 30–december 23. 
Az idei évben is hamisítatlan karácsonyi hangulattal, fenyő- és fahéjillattal, étel- és italfinomságokkal, kézműves termékekkel várjuk a kedves soproniakat és a Sopronba látogató vendégeinket Sopron Fő terére, illetve a megújult 
Várkerületre. Rendezvényünkön a téren felállított óriás fenyőfa, a hívogató betlehem és a mindenki számára figyelemfelkeltő adventi kalendárium sokszínűsége mellett megtalálja a legkiválóbb hazai kézművesek remekeit, 
kiváló ajándékokat vásárolhat a kirakodóvásárban, és meleg finomságokkal kényeztetheti magát a kedves látogató. A teakülönlegességek, a forralt bor, a puncs és természetesen a gyermekpuncs mellett a kicsik és a nagyobbak 
is örömüket lelhetik a színpadi programokban, ahol Sopron szinte valamennyi iskolája, óvodája bemutatja műsorát.  A legkisebbek és a kicsit nagyobbak után Sopron ismert vagy még kevésbé ismert, de feltörekvő tehetségei 
csillogtatják meg tudásuk legjavát.  Programjaink során természetesen nem feledkezünk meg az ünnepvárás meghittségéről sem: minden vasárnap közösen gyújtjuk meg hatalmas adventi koszorúnk egy-egy újabb gyertyáját.
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(A műsorváltozás jogát 
fenntartjuk!)

DECEMBER 9.  –  Advent második vasárnapja, 18 óra:
A második gyertya meggyújtása
• Adventi gondolatokat mond: Barcza Attila országgyűlési képviselő és

Pelikán András igazgató lelkész.
•  Közreműködnek: a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 

énekkara, valamint a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum diákjai.

DECEMBER 16.  –  Advent harmadik vasárnapja, 18 óra:
A harmadik gyertya meggyújtása
• Adventi gondolatokat mond: dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, 

tanácsnok és Filotás Julianna  református lelkész.
• Közreműködik: a Soproni Református Egyházközség Gárdonyi Zoltán kórusa.

Vezényel: Kuzsner Péter.

DECEMBER 23.  –  Advent negyedik vasárnapja, 18 óra: 
A negyedik gyertya meggyújtása • ökumenikus ünnepség
• Ünnepi gondolatokat mond: dr. Fodor Tamás polgármester,

Szabó Bertalan OP,  Domonkos-rendi házfőnök, Tóth Károly evangélikus 
lelkész és Stummerné Nagy Ágnes református lelkipásztor.

• Közreműködnek a Sopron Város Fúvószenekara tagjai.

December 6., csütörtök
17.00  Szt. Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium – Harang csendül, ének zendül
18.00 Dudora zenekar – Pikulás Mikulás
19.30 Die Lustige Familie

December 7., péntek
17.00 Dózsa György Utcai Tagóvoda – Somogyi betlehemes
18.00 Fajkusz banda
19.00 Blues Hangers

December 8., szombat
16.30 Sopron Balett
17.30 Varnyú Country gyermekműsora
19.00 Cserháti Emlékzenekar
20.00 Pély Barna – Varázslat a fenyőfa alatt

December 9., vasárnap
17.00  Brass Line rézfúvós együttes és Marosszéki Tamás

színművész műsora
18.00 Gyertyagyújtás, Fő tér
19.00 Roland & Company

December 11., kedd
16.00 Hermann Alice Óvoda – Karácsonyi álom
17.00 Doborjáni Ferenc EGYMI – Karácsonyi történet
18.00  A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola

karácsonyi műsora

December 12., szerda
17.00 Tóth Antal EGYMI – Színes karácsonyi kavalkád
18.00 Noró Acoustic
19.00 Sopron Balett
19.30 Helga Jazz

December 13., csütörtök
16.30 Jereváni Kék Tagóvoda – Bölcsőcske
17.00  Király Jenő Utcai Tagóvoda – 

Fenyőünnep – karácsonyi kavalkád
18.00 Kiss Noró és Majnovics Vera
19.00 Váradi Jazz

December 14., péntek
17.00  SSzC Handler Nándor Szakképző Iskolája –

Adventi gyertyagyújtás
18.00 Walter Attila – Soul a swing
19.30 Local Vintage Company

VÁRKERÜLET – NAGYSZÍNPAD

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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sarok

Művészlét és női szerep
MADARÁSZ 
RÉKA

Nőnek és 
művész-
nek lenni 

egyszerre nem köny-
nyű feladat. Magyar 
Mónika élete mégis 
azt bizonyítja, hogy 
a feleség- és az 
anyaszerepet össze 
lehet egyeztetni az 
alkotással.

Magyar Mónika grafikus-
művész azon kevés nő egyi-
ke, aki soproniként tagja a 
Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének. 
Férje, Szőcs Géza szintén 
szakmabeli.
– A férjemet két évvel ko-
rábban vették fel az egyesü-
letbe, mint engem. A felvé-
teli alkalmával szándékosan 
nem használtam a férjezett 
nevemet, nehogy a pro-
tekció gyanúja felmerüljön  
– meséli Mónika. – Rendkí-
vül fontosnak tartom, hogy 
elkülönítsük az amatőr és a 
professzionális művészetet. 
Annak, hogy valaki valóban 
művésznek nevezhesse ma-
gát, az a feltétele, hogy tagja 
legyen valamelyik országos 
egyesületnek, illetve hogy 
művészeti egyetemen sze-
rezzen diplomát.
Mónika mindkét elvárásnak 
megfelel, hiszen három mű-
vészeti főiskolát, egyetemet 
is elvégzett. Volt, hogy há-
rom munkahelyen dolgo-
zott, ezekből kettőt tartott 

meg: jelenleg a SSZC Hand-
ler Nándor Szakképző Isko-
lában tanít rajzot és képgra-
fikai technikákat, mellék-
állásban pedig a Cinege 
Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézményben foglalko-
zik gyerekekkel. Ha teheti, 
együtt alkot a férjével, most 
például a mosonmagyaróvá-
ri téli tárlatra készülnek. Kö-
zösen szerveznek kiállításo-
kat, járnak művésztelepek-
re, és hogy a család együtt 
lehessen, a 13 éves fiúkat, 
Elődöt is viszik magukkal 
mindenhova. 
– Anyaként nehéz megmu-
tatkozni mint grafikusmű-
vész – folytatja a sokoldalú 
hölgy. – Kismamaként tel-
jes harmóniában voltam a 
gyermekemmel, de amikor 
világra jött, minden meg-
változott. Azelőtt éjszaká-
kig a műhelyben dolgoz-

tunk Gézával, ezt most már 
nem tehetjük meg. Renge-
teg önfeláldozással, önfel-
adással jár, ha valaki jó anya 
akar lenni. 
Mónika azt javasolja a pá-
lyakezdőknek, legyenek na-
gyon tudatosak, jól osszák 
be az idejüket. Ő maga is 
nagyon odafigyel erre. Még 
a mestere, Horváth János 
festőművész szoktatta rá, 
hogy ha jön az ihlet, akkor 
először vázlatokat, skicce-
ket készítsen, majd ha vala-
mi tetszetőset lát, azt nagy-
ban is kivitelezze. A munkát 
természetesen nem lehet 
félbehagyni, mert kiesik a 
ritmusból. 
Magyar Mónika önálló ret-
rospektív kiállítása várható-
an 2019 májusában tekint-
hető majd meg Sárváron, a 
Nádasdy-várban, a Galeria 
Arcis falain.

Magyar Mónika és fia, Előd – az anyaságot 
komoly feladat összehangolni a művészettel

Új rádiós single érkezett Kygótól! A Happy Now 
egy igazi skandináv együttműködés gyümölcse, 
ugyanis a norvég producerhez a svéd Sandro Ca-
vazza csatlakozott, hogy elénekelje a dal sorait.
Napjaink egyik legnépszerűbb zenésze, aki idén 
a Sziget Fesztivál nagyszínpadán is káprázatos 
show-t produkált, újfent egy olyan remek him-
nuszt szállított le, amelyben keverednek a tánc-
ra csábító energiák, a tropical house ritmusok, 
illetve a pop slágeressége. 
A Happy Now várhatóan Kygo idei harmadik nagy 
dobása lesz, miután a korábban kiadott Remind 
Me To Forget 228 millió Spotify streamet és 46 
millió Youtube-kattintást gyűjtött. Az Imagine 
Dragons-szal közös Born To Be Yours pedig pár 
hónap alatt átlépte a 179 millió Spotify streamet 
és a 36 milliós Youtube-megtekintést.

Karácsonyig lesz  
itthon Hien

KÓCZÁN BÁLINT 

Véget ért Hien számára a 
Sztárban sztár című műsor, 
de így sincs oka szomor-
kodni. A soproni származású 
énekesnő karácsonyig ma-
rad itthon, és szeretne minél 
több időt tölteni szeretteivel.
– Hogy érzed magad újra 
Magyarországon?
– Nagyon jó itthon lenni. Mi-
óta kiköltöztem, most va-
gyok először itt huzamo-
sabb ideig. Lesz végre elen-
gedő időm a szeretteimre.
– Milyen érzésekkel gazda-
godtál a műsor alatt?

– A Sztárban sztár nagyon iz-
galmas volt, hétről hétre más 
kihívásokkal néztem szem-
be. Sok munkával járt, de so-
kat nevettünk magunkon és 
egymáson. Minden vasár-
nap az volt a célom, hogy jól 
érezzem magam és tetsszen 
a közönségnek az, amit csi-
nálok. Persze szerettem vol-
na minél tovább eljutni, de 
ez nem olyan verseny, mint 
például a Mega-
sztár, amely-
n e k  té ny-
leg volt tét-
je is. Ez csak 
egy játék.

– Hogy állsz az egye-
temmel , meddig ma-
radsz itthon?
– Még van egy szemesz-
terem hátra és májusban dip-
lomázom. Karácsonyig ma-
radok itthon, utána megint 
utazok egy csomót: Madrid, 
Vietnam, Boston a terv.
– Hogy készülsz az ünne-
pekre, Sopronba eljutsz?
– Még nem beszéltük meg 

tesómékkal, hogy ők 
jönnek hozzánk, vagy 

mi hozzájuk Sopron-
ba, de mindenkép-
pen együtt töltjük 
az ünnepeket.
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Kygo-újdonság


