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Sikeres évet zár Anne-Marie, aki 2019-
ben elkápráztatta a Strand Fesztivál kö-
zönségét is. A brit énekesnő fiatalon is-
merkedett meg a zenével, alig volt 
hatéves, amikor feltűnt A nyomo-
rultak című musicalben, majd 12 
esztendősen Jessie J-vel karölt-
ve szerepelt a Whistle Down The 
Wind című produkcióban. Emellett 
ifjúsági karate világbajnok is volt.

Híd Erdély  Híd Erdély  
és Sopron közöttés Sopron között

Fennállásának 30. évfordulóját Fennállásának 30. évfordulóját 
ünnepelte a Soproni Erdélyi Körünnepelte a Soproni Erdélyi Kör

Ötszáz ajándékcsomagot adtak át a városban élő, rászoruló és nagycsaládos gyermekek, illetve  
az intézmények részére a Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportjának karácsonyváró ünnepén.  
A rendezvényt idén is a Liszt-központban tartották. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

Máltai karácsony

Adakozó sportolók A karatés 
énekesnő

Mikulás házaMikulás háza

Advent a várakozás idő-
szaka. Ilyenkor minden 
ünnepi fényben ragyog 
– az otthonunk és mi 
magunk is. Idén szinte 
minden dekoráció di-
vatos: a letisztult stílus-
tól kezdve a kissé gics-
cses formák és figurák 
kombinációjáig. A telje-
sen puritán, egy-egy fe-
nyőágból, szalag helyett 
pedig spárgából álló dí-
szek azonban elsősor-
ban a skandináv stílusú 
lakásokban válnak 
igazán élőkké. 
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Jótékonysági Mikulás-futást és kerékpározást rendeztek Sopronban 
szombaton. A Paddy Sportegyesület és a Bringázz Sopron közös 
szervezésében hívták életre a programot.

Meghitt otthonában, a Liszt-központban 
fogadta a gyerekeket a Mikulás. A rendezvény 
ezúttal is népszerű volt, sokan meglátogatták  
a nagyszakállút, aki ajándékokat is átadott.

Kívül-belül 
ünneplőben

9 12
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Babos Tímea átvette a legrangosabb városi kitüntetést 

Sopron díszpolgára

PLUZSIK TAMÁS

Átvette díszpolgári címét Babos Tímea. A há-
romszoros páros világbajnok és kétszeres Grand 
Slam-győztes teniszezőnek dr. Farkas  Ciprián 
polgármester, dr. Simon István és Csiszár 
 Szabolcs alpolgármester adta át az oklevelet. 

Versenyprogramja miatt nem 
a hűség napján, hanem múlt 
szombaton vette át díszpolgári 
kitüntetését Babos Tímea.

– A megtisztelő kitünte-
tés, hogy szülővárosom dísz-
polgára lettem, igen nagy lé-
pés az életemben, a sportolói 

karrieremben – mondta váro-
sunk legfiatalabb díszpolgá-
ra. – Mindig is büszke soproni 
voltam, és bár a versenyprogra-
mom miatt az év jelentős részét 
távol töltöm Soprontól, de ha te-
hetem, mindig hazajövök, így 
szó szerint: haza, Sopronba. Ez 
természetes is, hisz itt nőttem 
fel, itt kezdtem el sportolni, in-
nen indult a karrierem.

Az elismerést dr. Farkas Cip-
rián polgármester, dr. Simon 

István és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester adta át a sportolónak. 

– Minden soproni büszke vá-
rosunk kiváló sportolójára, Tí-
meára, aki fantasztikus eredmé-
nyeivel, világra szóló sikereivel 
immáron rendszeresen címlap-
ra kerül Sopron – hangsúlyoz-
ta dr. Farkas Ciprián. – Nagyon 
reméljük, hogy eredményes 
sportolói pályafutása még so-
káig tart, amivel tovább öregbíti 
Sopron hírnevét.

Panoráma
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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

December 12., csütörtök
17.00 Bánfalvi Óvoda Kindergarten –

Luca, Luca, kitty-kotty
17.30 Jazz-Dance Academy TE –

Aerobikos angyalok
18.00 Walter Attila Soul a Swing
19.30 Radler Swing

December 13., péntek
17.00 Bánfalvi Óvoda Kindergarten 

Wandorf – Luca, Luca, kitty-kotty
18.00 Doborjáni EGYMI – A kis hótündér
19.00 West zenekar

December 14., szombat
17.00 Sopron Balett
17.30 Song O�  ce Énekiskola –

Adventi koncert
18.30 Helga Jazz Trio
19.30 Keresztes Ildikó

December 15., vasárnap
17.00 Jó hír! – T. Horváth József
18.00 Gyertyagyújtás (Fő tér)
18.30 Counthree
19.30 Continental zenekar

December 17., kedd
16.00 Trefort Téri Óvoda – Advent melege
17.00 Soproni Széchenyi 

István Gimnázium
18.00 Néptánc és népzene tanszak – 

Soproni Pető�  Sándor Általános 
Iskola és AMI – karácsonyi műsor

19.00 Kondifon

December 18., szerda
16.00 Soproni Pető�  Sándor Általános 

Iskola és AMI – karácsonyi dalok
17.00 HJAMI ünnepi műsora
17.30 Berzsenyi Dániel Evangélikus 

(Líceum) Gimnázium 
karácsonyi műsora

18.00 Soproni Gárdonyi Géza Általános 
Iskola – Szívdobbanások

19.00 Kiss Noró, Papp Attila és
Rovó Péter – versek és dalok

A HARMADIK GYERTYA
MEGGYÚJTÁSA

2019. december 15., vasárnap 18.00 – Fő tér
adventi gondolatokat mond

Barcza Attila országgyűlési képviselő és
Stummerné Nagy Ágnes református lelkész

Közreműködik a Soproni Református
Egyházközség Gárdonyi Zoltán kórusa

Vezényel: Kuzsner Péter

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

VÁRKERÜLET – NAGYSZÍNPAD

Karácsonyi
vásár,

közös ünnepvárás

És mégis van élő 
szemtanú… 
PLUZSIK TAMÁS

Az augusztus 28-i lapszámunk-
ban Fürst Frieda tragédiája cím-
mel közöltünk cikket, melyben 
a 16 éves bánfalvi lány 74 évvel 
ezelőtti tragédiájáról számol-
tunk be. „Szemtanú természe-
tesen már nincs, a Fürst csalá-
dot 1946-ban kitelepítették, a 
tragédiát követően pedig a fa-
luban mindenki jobbnak látta 
hallgatni az esetről.” – írtuk, de 
tévedtünk. Csörgött szerkesz-
tőségünk telefonja, Major Zol-
tán, egykori bánfalvi lakos hí-
vott bennünket, hogy ő bizony 
szemtanúja volt az akkoriban 
az egész falut megrázó esetnek.

– Mi a Várhegy utca – mert ak-
koriban ez volt a mai Várhely ut-
cának a neve – 13. szám alatt lak-
tunk, a második szomszédunk 

volt a Fürst család – mesélte a 
tragikus esemény színhelyén 
Major Zoltán nyugdíjas közgaz-
dász. – Jól emlékszem arra a me-
leg, békésnek tűnő augusztusi 
napra, amikor egy puskalövést 
hallottam. Kinéztem az ablakon, 
és láttam, hogy Frieda szaladt 
a házunk felé, majd néhány lé-
pés után két kezével a hasához 
kapott és összerogyott, tőlünk 
mintegy 30–40 méterre. Kissé 
távolabb, úgy 80–90 méterre 
láttam, hogy egy fiatal szovjet 
katona a puskáját tette a vállá-
ra, majd megfordult, s mint aki 
„jól végezte dolgát”, a Várhegy 
utca utolsó háza mögött eltűnt. 
 Friedát lovas szekérrel még be-
vitték a kórházba, de az életét 
már nem tudták megmenteni. 
Egyidősek voltunk, egyikünk 
sem volt még 17... 

Életkezdési segítség
MADARÁSZ RÉKA

A közeljövőben két 
esemény szervezé-
sében is részt vesz az 
Árvácska Alapítvány. 

Pénteken 19 órától Hoffer Szil-
via számol be indiai úti élmé-
nyeiről a Búgócsiga Akusztik 
Gardenben a Gerilla Impró szín-
ház részvételével. Szilvi a belé-
pődíjakból befolyt összeget az 
Árvácska Alapítványnak aján-
lotta fel. Ezt megelőzi a Csiga-
jó Adnijó karácsonyi anonim 
ajándékozás. 17 órától átadják 
az állami gondozott gyermekek-
nek készített, szépen becsoma-
golt ajándékokat. Az adakozás 

anonim, vagyis az adományo-
zónak nem szabad elárulnia ma-
gáról semmit.

Szombaton 18 órától a GYIK 
Rendezvényházban folytatnak 
kerekasztal-beszélgetést az Ár-
vácska Alapítvány tagjai a civil 
szervezet működéséről, prog-
ramjairól és célkitűzéseiről. 
A meghívott vendég Kiss Ti-
bi, a Quimby zenekar énekese 
lesz, aki saját élettörténetével 
kapcsolódik a témához.

– A beszélgetés célja szerveze-
tünk „Start” programjának nép-
szerűsítése – tudtuk meg Lánczi 
Zsuzsannától, az Árvácska Ala-
pítvány kuratóriumának elnö-
kétől. – A program tulajdonkép-
pen egy egyéni ösztöndíj, ami 
az állami gondoskodásban élő 

fiatal felnőtteket segíti az élet-
kezdésben. A fiatalokra nagy 
teher hárul, amikor az intéz-
ményből kikerülnek a nagybe-
tűs életbe. Meg kell tanulniuk 
az önállóságot, a pénzzel való 
gazdálkodást. Ezért a sikeres 
munkahelykeresést követően 
közösen felkeressük a munka-
adókat. Kérjük, hogy gondos-
kodóan figyeljenek fiataljaink-
ra, tanácsaikkal segítsék minél 
gyorsabb beilleszkedésüket az 
adott közösségbe. 

Jelenleg négy fiatalt támogat 
az alapítvány: három Buda-
pesten, egy Sopronban él. A ci-
vil szervezet hozzájárul a lakha-
tásukhoz, és mentort is biztosít 
számukra a „Start” program 
ideje alatt.

Telt ház előtt adott 
adventi koncertet a 
 Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar a 
Szent Imre-templom-
ban. A rendezvényen a 
legnagyobb klassziku-
sok mellett modern és 
divatos dallamok is fel-
csendültek. A koncert 
ingyenes volt ugyan, 
de adakozni lehetett a 
Caritas Hungarica jó-
tékonysági szervezet-
nek. A hangversenyen 
részt vett Tóth Éva, a 
részönkormányzat el-
nöke, valamint Csiszár 
 Szabolcs alpolgármester 
és  Magas Ádám önkor-
mányzati képviselő is.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Szimfonikusok 
koncertje

Major Zoltán a Fürst Frieda emléktáblánál Major Zoltán a Fürst Frieda emléktáblánál 
Bánfalván Bánfalván FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármester adta át a díszpolgári Dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármester adta át a díszpolgári 
címet Babos Tímeának címet Babos Tímeának FOTÓ:  PLUZSIK TAMÁSFOTÓ:  PLUZSIK TAMÁS
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MADARÁSZ 

RÉKA

A Festő-
teremben 
rendezték 

meg a Soproni Kép-
zőművészeti Társaság 
hagyományos adven-
ti tárlatát, és bemutat-
ták a Soproni Füzetek 
legújabb számát. Az 
eseményen dr. Farkas 
Ciprián polgármes-
ter köszöntötte a 
megjelenteket. 

A Festőteremben harminckét 
művész hatvanhárom alkotá-
sát láthatja a közönség az idei 
adventi tárlaton. A rendezvény 
megnyitóján dr. ifj. Sarkady 
Sándor méltató szavai után 
dr. Farkas Ciprián, Sopron pol-
gármestere mondott köszöntőt. 

– Sopron kulturális életében 
meghatározó szerepet tölt be 
az irodalom és a képzőművé-
szet szintézisét megjelenítő 
esemény: az egyik a képek, a 
másik a szavak erejével operál 
– hangsúlyozta dr. Farkas Cip-
rián. – A festmények új világot 
nyitnak meg előttünk, míg az 
irodalom a gondolatok erdejé-
ben kalauzol bennünket. Mind-
kettő nagy élmény, és mind-
kettő hozzájárul lelki–szellemi 

gyarapodásunkhoz. A tárlat be-
mutatja a Soproni Képzőművé-
szeti Társaság tagjainak közel-
múltban készült alkotásait, a 
Soproni Füzetek pedig sok-sok 
éve meghatározó eleme a helyi 
irodalmi életnek.

A polgármester kiemelte: az 
antológia első szerkesztője Sar-
kady Sándor költő, irodalom-
szervező volt. A kiállítás és a 
kötet egymást egészíti ki, és te-
szi teljessé a város színes kultu-
rális életét. Mindegyik azt bizo-
nyítja, hogy Sopronban eleven 
kulturális élet zajlik. A soproni-
ak nemcsak fogyasztói, hanem 

teremtői is az igényes kultúrá-
nak. Az ifjabb Renoir szavaival 
élve a „művészet titka a műve-
lésében rejlik”. Ez az, amit a he-
lyi alkotók nem felejtenek el, és 
évről évre újabb alkotásokkal ör-
vendeztetik meg városunk pol-
gárait és minden műértőt.

Az antológiát kiadó Kulturá-
lis Egyesületek és Baráti Körök 
Szövetségének elnöke, dr. Hegyi 
Ferenc elmondta: legalább száz 
alkotó és közreműködő munká-
ját ünneplik a kiadvánnyal és a 
kiállítással.

A tárlatot dr. Zentai László, a 
Soproni Füzetek főszerkesztője 

és Keresztény Richárd, a Soproni 
Képzőművészeti Társaság elnö-
ke nyitotta meg. Dr. Zentai László 
megemlékezett elődje munkás-
ságáról, és elmondta, az antoló-
gia új rovatokkal gyarapodott az 
idén. A Soproni Füzetek fontos 
szerepet tölt be a helyi emléke-
zet ébren tartásában és az ifjú te-
hetségek felkarolásában. Keresz-
tény Richárd sikeresnek nevezte 
a képzőművészeti társaság 2019-
es évét, melynek méltó zárása az 
összegző tematikus kiállítás.

A tárlat december 19-ig te-
kinthető meg hétfő kivételével 
naponta 15 és 18 óra között.

A soproniak teremtői is az igényes kultúrának

Ismét adventi tárlat

SZÁNTÓ-HOLLÓ CSABA:
Igen, minden ajándékot be-
szereztünk, már november 
elején elkezdtük a vásárlást. 
Igyekszünk inkább élményt 
adni, azaz olyan tárgyakat 
vásárolni, amelyeket a hét-
köznapokon nem biztos, 
hogy megvennénk.

MÓZSIK LÍVIA:
Az ötleteim már megvan-
nak, hogy kinek, milyen 
ajándékot szeretnék, de 
ezek beszerzése várhatóan 
az utolsó napokra marad. 
Lesz köztük olyan is, ame-
lyeket személyre szabottan, 
saját magam készítek el.

DR. TÖRÖK KRISZTINA:
Idén listát is készítettünk, 
ezen vezetjük, hogy ki, mi-
lyen ajándékot kap. A fér-
jemmel közösen az inter-
netről is szoktunk rendelni. 
A netes vásárlás napja-
inkban talán kényelme-
sebb, mintha boltba járna 
az ember. 

DANCSECS BÁLINT: 
Folyamatban van a meg-
lepetések beszerzésre. 
Ajándékozni szűk családi 
körben szoktunk. A bará-
tokkal, ismerősökkel ösz-
szeadjuk közösen a pénzt, 
és vagy elmegyünk moziba, 
pizzázni, vagy éppen közö-
sen sütünk valamit.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Karácsonyváró ünnepet tartott a Máltai Szeretetszolgálat Soproni 
Csoportja vasárnap a Liszt-központban. A megjelenteket dr. Farkas 
Ciprián polgármester köszöntötte. A gyermekeket karácsonyváró adventi 
műsorral várták: volt pásztorjáték, versmondás és néptánc is. A rendezvény 
zárásaként a városban élő, rászoruló és nagycsaládos gyermekek, illetve 
az intézmények részére ötszáz ajándékcsomagot adtak át. Az eseményen 
részt vett Filep Márk önkormányzati képviselő is. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Máltai karácsony

Megvásárolta már 
az ajándékokat?

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Ha vészhelyzet miatt azonna-
li segítségére van szükség, tár-
csázzuk a 112-t! A szakemberek 
azt kérik, hogy csak tényleges 
veszély esetén hívjuk a segély-
kérő vonalat.

A 112 az Európai Unió tagálla-
mainak a nap 24 órájában hívha-
tó segélyhívó száma, amelynek 
tárcsázásával azonnali segítség 
kapható. A segélyhívó szám 
minden nyilvános, vezetékes 
és mobiltelefonról ingyenesen 
hívható, a legtöbb mobiltele-

fonon a billentyűzár feloldása 
nélkül is tárcsázható. Abban az 
esetben is lehet hívást kezde-
ményezni, ha nincs hálózat a 
mobiltelefonon. Magyarorszá-
gon Miskolcon és Szombathe-
lyen alakították ki a központo-
kat, ahol az operátorok fogadják, 
majd továbbítják a bejelenté-
seket az illetékes, intézkedő ké-
szenléti szerveknek.

– Sajnos a 112-re beérkező hí-
vások igen jelentős része olyan, 
melynek semmi köze vész-
helyzethez – mondta a Sopro-
ni Témának Babelláné Lukács 

Katalin, a Soproni Rendőrkapi-
tányság őrnagya, kiemelt bűn-
megelőzési főelőadó. – Az indo-
kolatlan hívások túlterhelhetik 
a rendszert, veszélybe sodorva 
azoknak az életét, akik valóban 
a rendőrség, a mentőszolgálat 
vagy a katasztrófavédelem se-
gítségére szorulnak. Ezért nyo-
matékosan kérünk mindenkit, 
hogy csak olyan esetben tárcsáz-
za a 112-t, ha valódi vészhelyzet 
alakult ki, és ténylegesen nélkü-
lözhetetlen a mentők, a kataszt-
rófavédelem vagy a rendőrség 
azonnali beavatkozása.

Csak bajban hívja a 112-t!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

– Méltó zárása a 2019-es évnek az összegző kiállítás – mondta a tárlat – Méltó zárása a 2019-es évnek az összegző kiállítás – mondta a tárlat 
megnyitóján Keresztény Richárd, a Soproni Képzőművészeti Társaság elnöke  megnyitóján Keresztény Richárd, a Soproni Képzőművészeti Társaság elnöke  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Valahol Európában musical
December 11., szerda 17 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpontok: december 12. 17 óra, december 
16. 17 óra, december 17. 17 óra 

Crescendo hangversenybérlet – 
Péter és a farkas 

December 11. 18 óra, Liszt-központ
Mesés zenék a Soproni Szimfonikusok előadásában

A Fáber-Apáti per
December 11. 18 óra, pedagógusok művelődési háza
A Tanácsköztársaság népbiztosainak felelős-
ségre vonása

A magyarság jövőképe Ady Endre 
költészetében 

December 11. 18 óra, Soproni TIT
Szántai Lajos művelődéstörténész előadása a Soproni 
Magyar Tükör szellemi műhely szervezésében

Légi események Sopron 
vármegyében

December 12., csütörtök 18 óra, Soproni TIT
Dr. ifj. Sarkady Sándor PhD tudományos kutató 
könyvbemutatója

Kövek a zsebben
December 12. 19 óra, GYIK Rendezvényház 
Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter előadása

Indiai úti beszámoló 
December 13., péntek 17 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
Adományest az Árvácska Alapítványnak – indiai úti be-
számoló a Gerilla Impró színház részvételével

„Mintha elvágták vol”
December 13. 19 óra, GYIK Rendezvényház 
A L’art pour l’art társulat előadása 

Jazz & Bor bérlet
December 13. 19 óra, Liszt-központ
Szerencsés meglepetéskoncert péntek 13-ra

Henrik Ibsen: Peer Gynt
December 13. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: december 14. 19 óra, december 
15. 19 óra 

Garantált tematikus séták
December 14., szombat 16 óra, Vasalóház 
Sopron a leghűségesebb város

Adventi jótékonysági zongoraest
December 14. 18 óra, Soproni Egyetem közgazdaság-
tudományi kar 
Bóna Márton zongoraművész előadása a Lions Club 
Sopron szervezésében

XII. Hűség Napi Rockest
December 14. 19 óra, Hangár Music Garden

Blahalouisiana
December 14. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
Minden rendben lemezbemutató turné

Quimby Ékszerelmére 20 koncert
December 14. 20 óra, GYIK Rendezvényház 

Adventi hangverseny 
December 15., vasárnap 16 óra, Liszt-központ
A Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar és az U14 
utánpótlás együttes fellépése dr. Friedrich András 
vezetésével

Nyugdíjas Egyetem 
December 17., kedd 15.30, GYIK Rendezvényház 

Alzheimer Café
December 17. 17 óra, Pannonia Hotel 
Az étkezés szerepe az adventi készületben

Magyarok maradtunk
December 17. 18 óra, Soproni TIT nagyterme 
Dr. habil. Tóth Imre PhD múzeumigazgató, 

D. Práder Éva – A ruha teszi a babát
A tárlat december 14-ig látható a Széchenyi István 
Városi Könyvtár aulájában. 

Adventi tárlat 
A kiállítás megtekinthető december 19-ig, hétfő kivé-
telével naponta 15–18 óráig a Festőteremben

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

A klasszikus szépség mestere 
Kisfaludi Strobl Zsigmond kiállítása január 10-ig lát-
ható a Lábasházban

EZ LESZ…
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MÉDIAPARTNEREINK:

Hétköznapi hős: dr. Fülöp István reumatológus

A hivatás szeretete
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

A napja-
inkban is 
derűs és 

aktív dr. Fülöp István 
gyémántdiplomás re-
umatológus főorvos 
mozgalmas szakmai 
pályát tudhat maga 
mögött. Sopronban ő 
alapította meg a reu-
matológia–fizikote-
rápiás részleget és a 
kórházi osztályt.

Dr. Fülöp István édesapja Kő-
röshegyen volt körorvos a múlt 
század harmincas éveiben, majd 
a család 1936-ban úgy döntött, 
hogy Sopronba költözik. – Fia-
talkoromban sokszor láttam, 
ahogy édesapám dolgozik, szá-
momra sem volt kérdés, hogy 
a gyógyítással szeretnék majd 
foglalkozni – mondta lapunk-
nak dr. Fülöp István. – Amikor 
éppen nem volt asszisztense, 
akkor én segítettem neki. Ilyen 
előzmények után kezdtem meg 
tanulmányaimat a pécsi egye-
temen. Innen azonban politi-
kai okok miatt eltanácsoltak. 
Egy év kihagyás után a debre-
ceni egyetemre kerültem, itt 
szereztem meg végül az orvo-
si diplomámat. Sopronba haza-
térve jómagam is körzeti orvos 
lettem, a külvárosi Virágvölgy, 
valamint a téglagyár környéke 
tartozott hozzám. 

Néhány körorvoslásban el-
töltött év után, 1965-ben alapí-
totta meg a rendelőintézetben 
a reumatológia–fizikoterápiás 
részleget. Dr. Fülöp Istvánt min-
dig hajtotta az új megismeré-
se utáni vágy. Akkoriban tilos 
volt akupunktúrával foglalkoz-
ni, ennek ellenére kijárt – turis-
taként – a bécsi egyetemre ta-
nulni. Az ott szerzett diplomát 
a  Sorbonne Egyetem akkredi-
tálta, így az okirat egész Euró-
pában érvényes volt. Minden-
nek akkor lett külön jelentősége, 
amikor 1986-ban valaki feljelen-
tette őt, mert akupunktúrás ke-
zeléseket adott. Eljárást azonban 
nem tudtak indítani ellene.

– Sok szép évet töltöttem el 
a rendelőintézetben, nagyon jó 
helyünk volt ott – emlékezett 
vissza a nyolcvankilenc éves fő-
orvos. – Ilyen előzmények után 
kértek fel, hogy rendezzem be a 
kórházban, az 1994-ben átadott 
főépületben a reumatológia–fi-
zikoterápia osztályt. Egészen az 
1996-os nyugdíjazásomig vol-
tam itt főorvos. A gyógyítás-
tól azonban nehéz elszakadnia 

annak, aki egész életében ezzel 
foglalkozott. Ismerőseim, ba-
rátaim, családtagjaim számá-
ra manapság is adok tanácso-
kat, kezelem őket. A pályámon 
a hivatás szeretete adott ne-
kem erőt, s az is, amikor láttam 
a gyógyult betegeim szemében 
a hálát. A gyermekeim nem kö-
vettek engem az orvosi hivatás-
ban, de ők is a közjó érdekében 
dolgoznak.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Őrtüzek 
emlékoszlop
A Soproni Egyetem botanikus kertjében, az „A” épület előtt 
áll az 1921. évi harcokra emlékeztető Őrtüzek emlékosz-
lop, mely Baumann Béla (1904–1984) soproni szobrász- és 
kőfaragómester alkotása. A felkelőharcokban elesett fő-
iskolások emlékoszlopát a tízéves évfordulón, 1931-ben 
avatták föl. „Áldozócsütörtökön felejthetetlen ünnepség-
sorozatban volt része Sopron közönségének, melyeken a 
vérrel szentelt hősiességnek és hűségnek áldozott Sopron 
népe” – tudósít az eseményről a Soproni Hírlap. „Ugattak a 
halál kutyái. Valahol egy elgyengült, izmos kar lecsuklott, 
szürkén, vörösben izzón földre esett egy fáklya, a forró 
meleg vérben sisteregve hunyt el a fáklyatűz –  Machatsek 
 Gyula, aztán vérbe hullt a másik – Szechányi Elemér, és 
folyt a harc. A tüzek egyre fogytak, a földre hullt vér meg-
szentelte a rögöt, s ki tudja, hányszor hullt ezért már ma-
gyar vér? Győztünk! Győztetek! Csak ott ne maradt vol-
na a sok ellobbant, csonkig égett fáklya. Egyik, másik még 
lobogott tovább gyönge, erőtlen lánggal, majd az is las-
san kilobbant – Domschitz Ferenc. Itt áll emléketekre ez 
a mű, hős Bajtársaink! Főiskolás Felkelők! Dicső, halhatat-
lan neveteket, véres harcok emlékét őrzi, s ez a lepel ráta-
pad, eltakarja, mint a feledés, a színtelen hamu. A mi sze-
retetünk emelte, s rótta rá ezt a szót: ŐRTŰZ! Hulljon le a 
lepel!” – fogalmazott az emlékoszlop leleplezésekor Ru-
zsinszky László, az Ifjúsági Kör elnöke. „Főiskolai polgárok, 

kedves ifjú barátaim!... Ne csüggedjetek, az új nemzedék 
félretolása már nem tarthat sokáig. Jelképezze ez az osz-
lop az ifjúság tettrekészségét és kitartását. Ezzel az óhajtás-
sal teszem le rá a tanári kar koszorúját.” – a főiskola nevé-
ben e szavakkal vette át az emlékművet Cotel Ernő rektor.  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

AZ AJÁNLÓ: A gyémántdiplomás dr. Fülöp Istvánt Tóth Anna 
ajánlotta Hétköznapi hős rovatunkba. Mint lapunknak el-
mondta, a főorvos mindig alázattal fordult a betegekhez. 
Kereste a problémák kiváltó okait, és azokat gyógyította. Pá-
lyafutása példát mutat a jövő orvosai számára is.

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Olyan embereket keresünk, akik 
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a 
körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire 

felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környe-
zetükben, írják meg nekünk (szerkesztoseg@sopronitema.
hu), hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának 
róla örömmel a Soproni Témában!

Hétköznapi hősöket keresünk!

A mai napig sem szakadt el a gyógyítástól dr. Fülöp István A mai napig sem szakadt el a gyógyítástól dr. Fülöp István FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Az Eurostat (az unió statisztikai adat-
szolgáltatója) legfrissebb adatai sze-
rint Magyarországon a legolcsóbb a lakossági földgáz 
az Európai Unió 28 tagországa közül. Az áramára-
kat böngészve pedig a második legolcsóbb nálunk 
a villamos energia. E tekintetben csak Bulgária előz 
meg bennünket. Hogy hol, mennyibe kerülnek a kü-
lönböző energiahordozók, az sok mindentől függ, s 
csak az egyik tényező, hogy az adott ország milyen 
belső szabályozást alkalmaz. Ismert, hogy a villamos 

energia 40–50 száza-
lékát (időszakoktól és 
például az erőművek 
karbantartásától is függ 
a mennyiség) a szom-
szédos országokból, a 
gázt pedig zömében 
az oroszoktól vásárol-
juk, de egyre több al-
ternatív megoldás és 
szállítási útvonal kerül 
célkeresztbe. A legfon-
tosabb, hogy a lehető 
legkisebb mértékben 
legyünk kiszolgáltatva 
a külhoni exportőrök-

nek. Ezért is fontos, hogy minél előbb befejeződ-
jön a paksi két új blokk építése. Persze az sem utol-
só szempont, hogy ez a forrás a leginkább „zöld” és 
persze olcsóbb is. Sajnos gázmezőink nincsenek, il-
letve csak kis kapacitásúak, így hosszabb távon (amíg 
ezt az energiát nem lehet mással kiváltani) import-
ra szorulunk, de nem mindegy, hogy kiszolgáltatot-
tak vagyunk, vagy van (lesz) lehetőségünk válogat-
ni. A fenti kis kitérő csupán azért lehet érdekes, hogy 
könnyebben beleélhessük magunkat a mérlegelő, 
felelős döntéseket hozó kormány helyzetébe. Igen, 
a 2012-ben meghirdetett rezsicsökkentésre gondo-
lok. Akkor sokan bírálták, a szolgáltató cégek csődjét 
vizionálták, majd pedig megpróbálták minimalizálni 
a jelentőségét. Nos, tudomásom szerint a szolgál-
tatók túlélték, a lakosság pedig örömmel vette, hi-
szen korábban a rezsiköltségek jelentősen megter-
helték a háztartások kiadásait. 
Az elmúlt években összességében 25 százalékkal 
csökkent a gáz és az áram lakossági ára, s az emel-
kedő piaci árak ellenére sem kell többet fizetnie a la-
kosságnak. Az sem mellékes szempont, hogy több 
mint 40 százalékkal lett kevesebb a közműtartozások 
összege. A kikapcsolt lakossági fogyasztók száma pe-
dig szintén jelentősen – 57 százalékkal – csökkent. 
Szóval itt tartunk most, amikor jönnek a hideg téli hó-
napok, s pörögnek a villany- és gázórák, de éppen a 
lassan már-már elfeledett rezsicsökkentésnek és az 
emelkedő béreknek, jövedelmeknek köszönhetően 
a számlák kifizetése ma már kisebb megterhelést je-
lent a családoknak. Egy sikertörténet, amely minden-
napjaink részévé vált. A megtakarításoknak persze 
van helye, különösen a karácsonyi ünnepkör előtt.

„Az Eurostat (az unió 
statisztikai adatszol-
gáltatója) legfris-
sebb adatai szerint 
Magyarországon a 
legolcsóbb a lakos-
sági földgáz az Európai 
Unió 28 tagországa 
közül. Az áramára-
kat böngészve pedig 
a második legolcsóbb 
nálunk a villamos 
energia.”

Horváth Ferenc jegyzete

Sikertörténet

Híd Erdély és Sopron között
HUSZÁR JUDIT

Fennállásának harmincadik évfordulóját ünne-
pelte a Soproni Erdélyi Kör. A szombati ren-
dezvényen a támogatóknak, illetve az aktív ta-
goknak emlékérmet is átadtak. 

Zsúfolásig megtelt vendégekkel 
a megyeháza díszterme szom-
baton – itt tartották a Soproni 
Erdélyi Kör jubileumi ünnep-
ségét. A rendezvényen dr. Úry 
Előd köszöntötte elsőként a 
megjelenteket. A kör elnöke 
beszédében összefoglalta az el-
múlt harminc év legfontosabb 
történéseit, így az Erdélyi Ház 

megnyitását, a trianoni emlék-
park létrehozását, a Trianon em-
lékmű felújítását, Sütő András 
mellszobrának felállítását, va-
lamint rendszeres rendezvé-
nyeikről (trianoni megemléke-
zés, erdélyi bál) is szólt. – Erdély 
minden sarkából érkeztünk ide, 
Sopronba. Ez a város pedig befo-
gadott minket – mondta dr. Úry 

Előd. – Sok minden történt az el-
múlt harminc évben, az egyéni 
sikereink mellett bemutattuk 
kultúránkat, és sikerült közös-
séget is teremtenünk. 

– Köszönjük, hogy hidat épí-
tettek a határon túli és az itte-
ni magyarság között – hangsú-
lyozta beszédében dr. Farkas 
Ciprián. Sopron polgármeste-
re méltatta az Erdélyi Kör tevé-
kenységét, amely aktívan jelen 
van a város életében, kulturális 
missziót teljesít. 

A rendezvényen tolmácsolták 
dr. Szekeres Csaba, az Erdélyi Kö-
rök Országos Szövetsége elnöké-
nek szavait, illetve Izsák Balázs, 

a Székely Nemzeti Tanács elnö-
ke is köszöntötte a résztvevőket. 
A jubileumi eseményen részt 
vett Tóth Éva önkormányzati 
képviselő, a kulturális műsor-
ban pedig Demeter Helga szí-
nésznő, Orbán Júlia versmondó, 
illetve Heim Csinszka és Erdei 
Simon tanulók is közreműköd-
tek. A rendezvény végén ju-
bileumi emlékérmet adtak át 
dr. Farkas Cipriánnak és Izsák 
Balázsnak, dr. Krasnyánszky Já-
nos ügyvédnek, valamint a Sop-
roni Erdélyi Kör több tagjának 
(Berecz Edit, Csáthi Gyöngyvi-
rág, Fülöp Géza, Heim István, Sz. 
Nagy Sándor). 

Új képzés az egyetemen
A következő akadémiai évre fel-
készítő nyílt napot tartottak a 
Soproni Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Karán múlt héten. 
A rendezvényen a bővülő kép-
zési kínálat új elemeivel is meg-
ismerkedhettek az érdeklődők 
– így a 2020-ban induló kom-
munikáció- és médiatudomány 
alapszakkal, amelyet sajtótájé-
koztatón mutattak be.

A rendezvényen elhangzott: 
az új alapszakot nappali tago-
zaton indítják el, képzési ideje 
6 félév lesz. A képzés anyagát a 
szakértők rendkívül pozitívan 
fogadták – például azért is, mert 
a szak specializációja a digitali-
záció, így alkalmazkodik a mo-
dern kor igényeihez.

A biztonságosabb 
internetezésért
A biztonságosabb internetezés-
re hívták fel a soproni középis-
kolások figyelmét egy országos 
program keretében a Vasvillá-
ban. Digitális játékok, etikus 
hackerek és oktatófilmek segít-
ségével tanították meg a fiata-
loknak a közösségi média hasz-
nálatának alapjait, illetve azt, 
hogy hogyan vigyázhatnak sze-
mélyes adataikra a világhálón. 
A rendezvényen az intézmény 
egykori tanára, Csiszár Szabolcs 
alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket.

Petőfi-díj 
Szájer Józsefnek
Szájer József európai parlamen-
ti képviselő, Sopron díszpolgára, 
valamint Lezsák Sándor, az Or-
szággyűlés alelnöke kapta idén 
a Petőfi-díjat. Gulyás Gergely, 
Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter az átadáskor Szájer Jó-
zsefről elmondta: ő volt az, aki 
már a kommunista diktatúra 
időszakában is a jog eszközével 

és a jogállam fikciójával harcolt 
az önkényuralom ellent. 

A Petőfi-díjat a Közép- és Ke-
let-európai Történelem és Tár-
sadalom Közalapítvány alapí-
totta 2009-ben a közép-európai 
népek szabadságáért meghozott 
áldozatok és teljesítmények 
elismerésére.

A bombázás  
75. évfordulója
Csendes főhajtással emlékez-
tek meg Sopronban a 75 évvel 
ezelőtt, 1944. december 6-án 
történt bombázás tragikus kö-
vetkezményeire a Deák téri em-
lékműnél. A rendezvényen Sop-
ron önkormányzata nevében 

dr. Farkas Ciprián polgármester, 
valamint Magas Ádám, Mágel 
Ágost, Filep Márk, Juhász Adri-
enn és Abdai Zsolt önkormány-
zati képviselő rótta le tisztele-
tét az áldozatok emléke előtt. 
A megemlékezés után bemutat-
ták dr. ifj. Sarkady Sándor Légi 
események Sopron vármegyé-
ben című könyvét. 

Limanowa-emléknap
A Soproni Huszár Hagyomány-
őrző Egyesület szervezésében 
emlékeztek a limanowai csa-
ta hőseire vasárnap. A prog-
ram a domonkos templomban 
a 10 órás ünnepi szentmisével 
kezdődött, majd ezt követően 

Muhr Ottmár Deák téren lévő 
szobránál folytatódott. A ren-
dezvényen dr. Brummer Krisz-
tián polgármesteri irodavezető, 
valamint Szűcs Lóránt, a Hon-
védelmi Minisztérium dandár-
tábornoka mondott emlékező 
beszédet. A 105 évvel ezelőtt tör-
tént ütközet során az osztrák–
magyar csapatok megállították 
és a Dunajec folyó mögé vetet-
ték vissza a Krakkó irányába át-
törni készülő orosz csapatokat. 
A csatában a Muhr Ottmár ez-
redes vezette, békeidőben Sop-
ronban állomásozó császári és 
királyi 9. Nádasdy huszárezred 
játszotta a főszerepet. 

Ég a második gyertya
Meggyújtották a második, a 
reményt jelképező gyertyát a 
város adventi koszorúján va-
sárnap. A már hagyományos 
ünnepségen a város nevében 
Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter köszöntötte a résztvevőket, 
majd Tóth Károly evangélikus 
lelkész beszélt advent üzene-
téről. A gyertyagyújtáson részt 
vett dr. Farkas Ciprián pol-
gármester, Tóth Éva és Magas 
Ádám önkormányzati képvise-
lő, közreműködtek a Berzsenyi-
líceum diákjai. 

Mentők 104
Katasztrófavédelem (Tűz-
oltóság, Polgári Védelem) 
 105 • 510-672 • 510-617
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Orvosi ügyelet 312-010
Soproni Gyógyközpont központi 

szám 514-200
Soproni Gyógyközpont 
előjegyzés  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

Áramszolgáltató 

  06-80/533-533

Vízszolgáltató   519-100

Gázszolgáltató 

  06-80/440-141

MÁV 06-40/49-49o-49

GYSEV 577-212

Kisalföld Volán 313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Heti hírösszefoglaló

HORVÁTH FERENC

Az elmúlt napokban megélénkült a belváros élete. Az adven-
ti vásár és a gyönyörűen hívogató fények sokakat csalnak 
egy kis délutáni, esti sétára. Van, aki egyszerűen csak élvezi 
a hangulatot, mások itt vásárolják meg apró ajándékaikat. 
Sopron azonban nem csupán ünnepi kivilágításban varázs-
latos, a reggeli fények újabb és újabb részleteket „csalnak 
elő” a műemlék épületekből. Szembeötlő, hogy mennyivel 
mások, mennyire múltidézők a már felújított paloták. Szóval 
Sopron belvárosa minden napszakban vonzó, ezért is elke-
serítő, hogy akadnak felelőtlen kutyatartók, akik nem sze-
dik össze kedvencük itt-ott elhagyott „csomagját”. Elég egy 

reggeli sétát tenni a szépen felújított utcákon és tereken, s 
láthatjuk nyomaikat. Pedig nincs annál kellemetlenebb, ha 
véletlenül belelépünk, túl azon, hogy rontják a városképet, 
és egészségügyi szempontból is káros a kutyapiszok. A fe-
lelős kutyatartásnak ma már könyvtárnyi irodalma van, és 
Sopronban is egyre többen ismerik fel, hogy a jó gazdi is-
mérve nemcsak kutyusa iránti rajongó szeretete, hanem 
például a kutyapiszok eltakarítása is feladata. Úgy gondo-
lom, lehet büntetni (és néha sajnos kell is, mások védelme 
érdekében), de nem ez az igazi megoldás, hanem a „séta-
tér” tisztán hagyása, legyen az a belvárosban vagy például 
a Deák téren. Ebben fontos szerepe lehet a közösségnek, 
de a felelősséget senki sem háríthatja át másokra.

Városunk fényei és árnyai

A városi adventi koszorún a második gyertyát Pataki Nimród, a Kozmutza-iskola A városi adventi koszorún a második gyertyát Pataki Nimród, a Kozmutza-iskola 
másodikas diákja gyújtotta meg másodikas diákja gyújtotta meg FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Muhr Ottmár Deák téren lévő szobránál Muhr Ottmár Deák téren lévő szobránál 
emlékeztek a limanowai hősökre  emlékeztek a limanowai hősökre  
FOTÓ:  PLUZSIK TAMÁSFOTÓ:  PLUZSIK TAMÁS
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Ma már egyre többen szenvednek ételallergiában

Mennyei édességek
KÖVES ANDREA

Adventkor a háziasszonyok finom 
édességeket sütnek. Ha azonban 
valaki ételallergiás, nagyobb körül-
tekintést igényel a sütik elkészítése.

Ráduly-Dobó Gabriella cukrász 
édes birodalmában illatos kek-
szek, ínycsiklandó piték, omlós, 
csokis islerek, mennyei macaro-
nok, csinos kis bon-bonok, csábí-
tó sajt- és áfonyás tortaszeletek 
sorakoznak a tálcákon. Többsé-
gük „mindenmentes” süti, azaz 
az ételallergiások is fogyaszthat-
ják azokat.

– Akkor fordult az érdeklődé-
sem a mentes sütemények felé, 
amikor édesszájú kislányomnál 
tejfehérje-allergiát diagnoszti-
záltak – mesélte a szakember. 
– Szembesülnöm kellett azzal, 
hogy szinte minden recept tar-
talmaz valamilyen tejterméket, 
amit az én lányomnál teljesen 
ki kellett iktatnunk az étrend-
jéből. Ekkor kezdtem kísérletez-
ni az ízekkel, azzal, hogy mit, 
mivel lehet helyettesíteni sü-
tés során. Döbbenten tapasz-
taltam, hogy ma már szinte 
nincs is olyan család, ahol va-
laki ne szenvedne valamilyen 
ételallergiában. Különösen ne-
héz ez a gyerekeknek, akik só-
várogva nézik, ha a társaik va-
lamilyen édességet esznek, ők 
pedig nem fogyaszthatnak be-
lőle. Erre remek megoldás, ha 

az anyuka, a nagymama meg-
tanulja a fortélyokat. 

A tejfehérje-allergia mellett 
van, aki a tejcukorra, a gluténre, 
a tojásra vagy éppen az élesztő-
re érzékeny. Gabriella tapaszta-
latai szerint a búzalisztet reme-
kül helyettesíti a rizsliszt vagy 
a gluténmentes lisztkeverék, a 
tejet a legkönnyebb kiváltani: 
rizs- vagy kókusztejjel, illetve 
az ezekből készített tejszínnel, 
a tojás a lenmag és a víz keve-
rékével helyettesíthető. 

Amikor ott jártunk, épp csoki-
nyalókák kerültek ki a kezei alól. 
A kerekded formájú alap sacher-
tésztából készült, ezt mártotta 
magas kakaótartalmú étcsoko-
ládéba – ezt a tejfehérje-érzéke-
nyek is fogyaszthatják –, majd 
egy kis dióreszelékbe. Előtte ké-
szült el a vegán sajttorta, amely-
ben a sajtréteget csicseriborsó 
és kesudió együttese helyette-
síti. A szakember kedvencei a 
nyersvegán süteményei, ame-
lyek nagyon egészségesek is: 
olajosmagvak és aszalt gyümöl-
csök adják a finomságok alap-
ját. Gabriella saját maga is ve-
gán életmódot folytat, az állatok 
védelme motiválja mindebben. 

Újra együtt
Jövőnk ígérete múltunk igaz is-
meretében van – ennek a mot-
tónak a jegyében jelent meg a 
Perkovátz-Ház Baráti Köre gon-
dozásában az Újra együtt!, Wie-
der zusammen!, Ponovo zajed-
no! című naptár.

– A 2020. évi naptár újdon-
sága, hogy az nem papíralapú, 
hanem mindenki számára hoz-
záférhetően, digitális formában 
készült – mondta lapunknak 
Perkovátz Tamás, a baráti kör 
elnöke. – A kiadvány továbbra 
is háromnyelvű, és a napok mel-
lett kis zászlókkal jelöli a magyar 
és az osztrák ünnepnapokat is. 
A naptár egyúttal tisztelegni is 
kíván a korábbi szerkesztője, 
 Kubinszky Mihály professzor 
emléke előtt. 

A naptár digitális változatát  
Poór Attila, a Széchenyi-iskola-
tanára tervezte és készítette.

Perkovátz Tamás kifejtette: a 
baráti kör továbbra is legfonto-
sabb feladatának az ifjúság ne-
velését tekinti: felhívni figyel-
müket közös értékeinkre, s azok 
megőrzésének fontosságára. 
A kiadvány küldetését tovább-
gondolva jövőre, szintén a helyi 
diákság számára, helytörténeti 
vetélkedőt, digitális kvízjátékot 
indítanak a világhálón. – Alkal-
mazkodni kell a mai világhoz, 
az internet és a mobiltelefonok 
korában az ifjúságnak szánt üze-
neteink papíralapú közvetítése 
már nem elég hatékony. Hasz-
nálni kell az új technikát, a fi-
atalság által közkedvelt digi-
tális megoldásokat is – zárta 
 Perkovátz Tamás. 

Zöld Sopron

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség
(www.svszsz.hu) és a

 Magyar Szabadidősport Szövetség
rendezvénye

Hűség Napi Túra
2019 december 15.

Start: Bécsi domb Tercia parkoló – 8:45

Útvonal:

Tercia parkoló – Stornó Ferenc út – Tómalom u. 
sárga sáv – Kis-Tómalom – Üdülő sor –
Menta u. – Tarlósor – Jánostelep – Kék sáv 56-os 
emlékhely – Hubertusz turistaház – Hubertusz 
kilátó – Tercia Étterem parkoló

A részvétel INGYENES!

A pályázatot meghirdető 
szerv neve, címe:
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése
9400 Sopron, Fő tér 1.

A meghirdetett munkahely:
neve: Soproni Szociális Intézmény
címe: 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 10.
beosztás: igazgató

A magasabb vezetői megbízás 
betöltésének képesítési feltételei:
A magasabb vezetői megbízás feltételeit a 
257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet határozza 
meg, miszerint a magasabb vezető beosztásra 
történő megbízás feltétele legalább öt év felső-
fokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képe-
sítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális el-
látás, az egészségügyi ellátás, illetve a közok-
tatás területén betöltött munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat. Továbbá a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális intézmények szakmai fel-
adatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. 
(I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet intézményve-
zetőre meghatározott képzettségek valamelyike.

A magasabb vezetői 
megbízás időtartama:
2020. június 1-től 2025. május 31-ig

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Sopron Megyei Jogú Város által fenntartott Sop-
roni Szociális Intézmény magasabb vezetői felada-
tainak ellátása. Az intézmény szakszerű, törvényes 
működtetése, ellenőrzése, irányítása és képvise-
lete. Feladata az intézmény által nyújtott szociális 
alapellátások, az idősotthoni ellátás, a hajlékta-
lanná vált személyek ellátásának és rehabilitáció-
jának, illetve a hajléktalanná válás megelőzésének 
biztosítása, az önkormányzati egészségügyi alap-

ellátási feladatokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, 
iskola–egészségügyi ellátás, védőnői ellátás és az 
egészségügyi alapellátáshoz szükséges, ahhoz tar-
tozó önkormányzati ingó és ingatlan vagyon mű-
ködtetésének biztosítása.

Juttatások:
• illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottakra 

vonatkozó hatályos jogszabályok szerint
• egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói 

döntés alapján.

A pályázat tartalmazza:
• szakmai önéletrajzot
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanú-

sító oklevélmásolatot
• vezetésre vonatkozó szakmai programot
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásával 
kapcsolatos adatok:
Benyújtás módja: kizárólag postai úton egy pél-
dányban papíron, egy példányban CD lemezen, 
Word formátumban

Határidő: A www.kozigallas.gov.hu honlapon való 
megjelenéstől számított 30. nap éjfél

Címzett: Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője;
postacíme: 9400 Sopron, Pf.: 127.

A pályázat elbírálásának határideje:
Jogszabály szerint, legkésőbb 2020. március 31.

Kiegészítő információ:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszol-
gáltatási Osztályától postai úton beszerezhető 
„Az intézményvezetői pályázat felépítése, tartalmi 
követelményei” dokumentum alapján kell elkészí-
teni. További információ kérhető a 99/515–472 te-
lefonszámon.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Építőipari Nívódíjat kapott a Lövérek egyik legszebb kör-
nyezetében felépült Szent Orsolya Római Katolikus Gim-
názium és Általános Iskola Tagóvodája. 
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének ér-
tékelése szerint a gyermekek igényeit teljes mértékben 
kielégítő, a kor színvonalának megfelelő létesítményt 
alakítottak ki. A patinás, hangulatos, zöldövezetben, kis 
utcák között elhelyezkedő épület három szintjén és a 
kertben megvan minden ahhoz, hogy a gyerekek öröm-
mel járjanak az óvodába, és a szülők is szívesen hozzák 
ide őket. A modern stílusjegyekkel megvalósult épüle-
tet a szűk helyen csak ötletes technikai megoldásokkal, 
kreatív hozzáállással és a résztvevők szoros együttmű-
ködésével sikerülhetett határidőre megépíteni – ezt is 
értékelte a díj odaítélésekor a zsűri.

Tájba illő óvoda

Ráduly-Dobó Gabriella cukrász többségében Ráduly-Dobó Gabriella cukrász többségében 
„mindenmentes” sütiket készít – olyan „mindenmentes” sütiket készít – olyan 
finomságokat, amelyeket az ételallergiások is finomságokat, amelyeket az ételallergiások is 
fogyaszthatnak fogyaszthatnak FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

További információk

www.perkovatz.hu
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1994
Nincs ösvény a soproni 
stadionban! 
Döntést hoztak a Sopron-
Stadler FC mérkőzésen történt 
eseményekkel kapcsolatban. A 
soproniakat a hiányos rendezés 
miatt 150 ezer forintos pénz-
büntetéssel sújtották, s a követ-
kező két hazai bajnoki mérkő-
zésükre költségükre szövetségi 
ellenőrt kötelesek kérni. Stadler 
József a soproni körülmények-
ről a következőket nyilatkozta: 
„Amúgy maximálisan megér-
tem Juhos partjelzőt, aki nem 
tette kockára az életét ebben a 
balkáni hangulatú stadionban. 
Hogy mást ne mondjak, engem 
már a mérkőzés előtt azzal 
fenyegettek meg, hogy lelőnek, 
a lefújás után pedig egy ösvé-
nyen kellett elmenekülnöm.”. 
A nyilatkozattal kapcsolatban 
Horváth Károly, a soproniak 
szakosztály-igazgatója a követ-
kezőket nyilatkozta: „Aki járt 
már a Káposztás utcai sport-
telepen és ismeri drukkerein-
ket, az többségében kifejezetten 
kellemes atmoszférájú mecs-
csekre emlékezhet. A balkáni 
hangulat innen nagyon távol 
van. Biztos, hogy Sopronban 
senki nem fenyegette meg. 
Sőt! Öten, Stadler úr, felesége, 
Bartha Zoltán, a vendégek 
szakosztályvezetője, elnökünk, 
Laczó István és jómagam béké-
sen beszélgettünk a találkozó 
előtt. Egyébként pedig nem-
hogy ösvény, bokor sincs a sta-
dionban…”. (Népszava)

1969
Összefogás
– Sopronban egyre több feszti-
vál és rendezvény van, melyek-
nek lebonyolításában a mun-
kásőrség segédkezik, a leg-
fontosabb feladatunk mégis 
a határ- és közrendvédelmi 
szolgálat. Az eltelt időszak-
ban huszonhatan kaptak 
ezért kitüntetést. A határőri-
zet alapvetően más feladato-
kat ró reánk, mint amilyeneket 
az ország belsejében tevékeny-
kedő munkásőrök látnak el. A 
határőrök munkájához alkal-
mazkodunk, vegyes járőröket 
szervezünk, riadó esetén részt 
veszünk a határ lezárásában 
vagy a terep átfésülésében. A 
határsértési kísérletek száma 
is időszakonként változik. 
Csúcsforgalom a bizonyítvány-
osztáskor van, mikor néhány 
bukott nebuló elkeseredésében 
nekivágna a nagyvilágnak. De 
komolyabb ellenfelek is akad-
nak: a rendőrség elől menekülő 
bűnözők. Fegyverbarátainkkal 
együtt őket is feltartóztat-
juk – nyilatkozta lapunknak 
Takács Kálmán, a soproni mun-
kásőrzászlóalj parancsnoka. 
(Ország–Világ)

1919
Rákosi Jenő üzenete
A soproni Frankenburg iro-
dalmi kör elkészíttette Gyóni 
Géza domborműves emlék-
tábláját, és ennek leleplezésére 
meghívta Rákosi Jenőt is. Gyóni 
ugyanis Lengyel mezőkön című 

verskötetét Przemyslből repü-
lőgépen Rákosi Jenőnek kül-
dötte meg, és ő mutatta be 
Gyóni verseit a magyar közön-
ségnek. Rákosi Jenő a következő 
levélben válaszolt a soproni 
meghívásra: Nagyon köszönöm 
a szíves meghívást a Gyóni-
emlékünnepre. Megható dolog, 
hogy Sopron városa akkor, ami-
kor az édesanya kebléről elsza-
kasztani készülnek, emlékét 
üli a költőnek, aki az édesanya 
keblétől elszakasztva, távol ide-
genben pusztult el, hogy soha 
se láthassa többé testi szeme-
ivel Magyarországunkat. Az 
a lélek azonban, amely most 
állít Sopron falaira emléket 
a boldogtalan magyar köl-
tőnek, biztos záloga annak, 
hogy Sopront talán elhurcolni 
ideig-óráig lehet, de elsza-
kasztani tőlünk nem lehet. Az 
embernek fiatal korában olyan 
mindegynek látszik, hogy hol 
jár iskolába. Nekem most öreg-
ségemre édes és drága a gon-
dolat, hogy diákéveim legszebb 
részét Sopronban tölthettem. 
Szeretettel és hálával gondolok 
az utcáira is, a lakóira is. És bol-
dog volnék, úgy érzem, ha ezt 
élő szóval is elmondhatnám. 
De nagy korom és az utóbbi 
napokban némi rosszullét való-
ban nem engedi meg nekem, 
kivált az utazás mai nehézsé-
gei és kényelmetlenségei közt az 
ilyen kirándulást. Kiváló tiszte-
lettel: Rákosi Jenő. (8 Órai Újság)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Akkora sikere volt a darabnak, hogy hétszer adták elő

Bánk bán – örök emlék
PLUZSIK TAMÁS

Hatvan évvel ez-
előtt, 1959 áprilisában 
a Soproni Erdészeti 
Technikum színjátszó 
csoportja a budapes-
ti Nemzeti Színház tá-
mogatásával a Sopro-
ni Petőfi Színházban 
előadta Katona Jó-
zsef: Bánk bán című 
drámáját. Lapunk-
nak az akkori Melin-
da elevenítette fel 
élményeit. 

A címszerepet a közelmúltban 
elhunyt, akkor elsőéves faiparos 
egyetemista, Keszthelyi Lajos 
alakította, Melinda szerepének 
megformálója pedig a techni-
kum akkor harmadikos diákja, 
Schneider Ildikó volt. 

– Az előzményekről annyit, 
hogy abban az időben szere-
pelt a Nemzeti Színház műso-
rán a Bánk bán Vámos László 
rendezésében, Bánk alakítója 
Bessenyei Ferenc volt, míg az 
„én szerepemet”, Melindát Vá-
radi Hédi játszotta – mesélte 
dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó 
okleveles erdőmérnök, az Er-
dészeti Múzeum nyugalma-
zott igazgatója. – Mi már javá-
ban készültünk az előadásra, 
amikor nagy meglepetésünk-
re Major Tamástól, a Nemze-
ti Színház akkori igazgatójától 

március utolsó vasárnapjára 
meghívást kaptunk, hogy néz-
zük meg a darabot.

Az előadás nagy meglepetés-
sel is szolgált a soproni diákok-
nak, hisz nem azt a szöveget 
hallották vissza, amit ők meg-
tanultak, sőt már kívülről tud-
tak, hanem egy, a politika által 
átírt, az akkori ideológiai irány-
vonalnak megfelelőt.

– Az első sorokban ültünk, 
jól emlékszem, kis híján súg-
tunk a színészeknek, Tőkés An-
nának, Keres Emilnek, Sinkovits 

Imrének, hogy itt valami nem 
stimmel, rossz szöveget mon-
danak, hisz nekünk Firbás Osz-
kár tanár úr nem ezt, hanem az 
eredeti, Katona József textust 
adta a kezünkbe és tanította be. 

Szép gesztus volt Major Ta-
mástól, hogy a soproni diákok 
előadására kosztümöket, dísz-
leteket, kulisszákat adott köl-
csön, sőt a próbák során egy 
időre Bodnár Sándor rendezőt 
is elküldte Sopronba, hogy le-
gyen segítségére a csapatnak az 
egyes jelenetek beállításában. 

– Eredetileg csak két elő-
adás volt tervbe véve, a pla-
kátokat is ennek megfelelően 
nyomtatták, de végül is össze-
sen hét alkalommal állítottuk 
színpadra Katona József törté-
nelmi drámáját – tette hozzá 
dr. Ráczné dr. Schneider Ildi-
kó. – Az egyik alkalommal egy 
felvonás erejéig még a Kossuth 
Rádió is bekapcsolódott az elő-
adásunkba, illetve riportokat 
készítettek velünk. Örök em-
lék marad számomra ez a né-
hány este. 

Mesés versek 
gyerekeknek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hamarosan elkészül Hann Judith gyermekek-
nek szóló, Harmatcsepp című verseskötete. 

– Az elmúlt tíz év munkáiból 
válogattam össze a huszonöt ol-
dalnyi verset – mondta lapunk-
nak Hann Judith. – Jelenleg is-
mét óvónőként dolgozom, így 
testközelből ismerem a gyerme-
ki lelkivilágot, s mindazt, ami 
őket foglalkoztatja. A kötetben 
vannak altatók, évszakokkal, ter-
mészettel, manókkal kapcsola-
tos versek is.

Hann Judith a gyermekver-
sek mellett felnőtteknek szóló 

költeményeket, prózákat is ír. 
A tervek szerint a Szülőföldünk 
című antológiában is közlik 
majd egy-egy írását. Emellett 
rendszeres szerzője volt az Al-
terra Kiadó gondozásában meg-
jelent antológiáknak is. 

A három éve ismét Sopron-
ban élő pedagógus első kötetei 
egyébként az 1990-as évek ele-
jén láttak napvilágot. Kezdetben 
Szepes Péter grafikus illusztrál-
ta a verseket.

Kultúra, művészetek

Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó az előadás Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó az előadás 
plakátjával, illetve Melindaként a hatvan évvel plakátjával, illetve Melindaként a hatvan évvel 
ezelőtti bemutatón ezelőtti bemutatón FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS; ARCHÍVFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS; ARCHÍV

Elvarázsolta a gyerekeket a Hétszínvirág című mesés táncjáték, a Sopron 
Balett új produkciója. A Liszt-központban bemutatott előadást nagy 
üdvrivalgással köszönték meg az alsósok. A Lázár Ervin program keretében 
5300, főként harmadikos és ötödikes kisdiák nézheti meg a darabot. A 
rendező-koreográfus Alekszej Batrakov, a foglalkozásvezető Németh 
Ervin. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Varázslatos Hétszínvirág

Idén immár másodszor hirdette meg a 
Szokolay Sándor Alapítvány a Szokolay 
 InspirArt Zeneszerzőversenyt. A felhívás-
ra 21 éves kor alatt, három korcsoportban 
lehetett nevezni. 
Szokolay Orsolya, a Kossuth-díjas Szo-
kolay Sándor lánya, a zeneszerző hagya-
tékának kezelője lapunknak elmondta: a 
versenyre negyvenkettő pályázó jelent-
kezett. A Hollós Máté zeneszerző vezet-
te szakmai zsűri tíz díjat, nyolc dicséretet 
ítélt meg, a Szokolay Sándor Alapítvány 
további elismerésekkel jutalmazta a fia-
tal tehetségeket.

A 13 év alattiak számára meghirdetett ver-
senyt Váray Domonkos nyerte meg. A 13–
17 éves korosztály első díját Nagy Sebes-
tyén szerezte meg. A 17–21 évesek között 
pedig Virág Anna lett első helyezett.
Most először adták át a Szokolay Hűség 
díjakat is. A díjazottak a soproni születésű 
Horváth Ottó, a szintén soproni dr. Szilágyi 
László, valamint dr. Szeles Endre és felesé-
ge, Matyi István, posztumusz Csapó Etele.
Az ünnepség után a Zeneakadémia Nagy-
termében, a Magyar Karácsony hang-
versennyel emlékeztek a hat éve elhunyt 
 Szokolay Sándorra. 

Szokolay emlékhangverseny

Hann Judith a gyerekversek mellett felnőtteknek Hann Judith a gyerekversek mellett felnőtteknek 
szóló költeményeket is ír szóló költeményeket is ír FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Az Euroligában a vég-
ső győzelemre is esé-
lyes Dinamo Kurszk 
otthonában sima ve-
reséget szenvedett a 
Sopron Basket. Gás-
pár Dávid tanítványai 
a bajnokságban javí-
tottak és hazai pá-
lyán győzték le maga-
biztosan a Diósgyőr 
együttesét.

A Kurszk csapatának nem csu-
pán a játékoskerete áll világsztá-
rokból, edzőjük is komoly sike-
reket ért el, például Sopronban, 
az elmúlt két szezonban… A Ro-
berto Iniguez irányította orosz 
sztárcsapat nem sok esélyt ha-
gyott a soproniaknak. Határ 
jó játéka ellenére folyamato-
san nőtt a különbség a két csa-
pat között, a vége pedig mére-
tes „zakó” lett. A végeredmény: 
Dinamo Kurszk – Sopron Bas-
ket: 78–47.

A vasárnapi bajnokin aztán 
hasonló volt a forgatókönyv, 
csak éppen fordított előjellel: 
a hazai mezőnyben erős játé-
koskerettel rendelkező DVTK-
nak nem adott esélyt a házi-
gazda soproni csapat. January, 
Crvendakic, Krajisnik, Határ, 

Fegyverneky és Dubei is tíz pont 
fölé jutott a találkozó végére, a 
kisebb hullámvölgy után pedig 
jól jött egy önbizalom-növelő, 
magabiztos győzelem. A vég-
eredmény: Sopron Basket – Alu-
invent DVTK Miskolc: 89–52.

– Az Euroliga meccsen a sé-
rülésekkel bajlódó csapatom 

megtette, amit megtehetett, 
ez most ennyire volt elég – ösz-
szegzett Gáspár Dávid vezető-
edző. – A DVTK ellen nagyon 
készültünk fizikailag és men-
tálisan is, örülök, hogy ilyen 
szép eredmény született, ko-
moly ellenfelet tudtunk legyőz-
ni. Futottunk, ütköztünk, úgy 

érzem, mindenki megtalálta a 
helyét a csapatban. Előre tekin-
tünk és készülünk a következő 
feladatokra.

A Sopron Basket csütörtökön 
az olasz Schio csapatát fogadja 
18 órától, majd szombaton este 
6-tól a PINKK-Pécsi 242 ottho-
nában lép pályára.

„A kitartó munka meghozta az eredményeket”

Újabb tornászsikerek

RÁZÓ LÁSZLÓ

A Soproni Torna Club utánpótlásko-
rú versenyzői is részt vettek a Ma-
gyar Torna Szövetség országos ver-
senyén, ahol szép sikereket értek el. 

A legkisebb, azaz Zsebibaba 
korosztályban a 2011-ben szü-
letettek között a Fark Barba-
ra, Hámori Hanna, Henye Vi-
rág, Hercegfalvi Liza, Horváth 
Lotti, Lakatos Róza, Szakonyi 
Eszter összeállítású csapat na-
gyon fegyelmezetten verseny-
zett, és a 6. helyet szerezte meg. 

Sérülés miatt Lázár Luca nem 
indulhatott. 

A 2010-ben születettek kate-
góriájában a Csiszér Júlia, Faragó 
Réka, Fodróczy Zsófia, Gárdonyi 
Jázmin, Kiss Kata, Orbán Rebe-
ka összetételű csapat szintén a 
6. lett. Közvetlenül mögöttük a 
másik soproni csapat végzett a 

hetedik helyen, ők az Oroszfal-
vi Regina, Tóth Léna, Vass Virág, 
Vidó Virág, Vigh Piroska össze-
állításban versenyeztek. 

A 2008–2009-ben született 
tornászok, Pölz Réka, Völgyi An-
gelika, Zrínyi Zselyke a gyermek 
haladó elit kategóriában indul-
tak. A csapat a 8. helyen végzett, 
Pölz Réka pedig ugrásban a 4. he-
lyet szerezte meg úgy, hogy alig 
1 tizeddel maradt le a dobogóról. 

– Az országos döntőben el-
ért eredmények megerősíte-
nek bennünket abban, hogy jó 
úton járunk és folytatni kell a 
megkezdett utat a fiatalabb 

tornászainkkal is – mondta Kő-
hidiné Fleck Szilvia, a Soproni 
Torna Club szakosztályvezető-
je. – A kitartó és kemény mun-
ka meghozta az eredményeket. 
A lányok és edzőik, Csete Ágnes, 
Kőhidiné Fleck Szilvia, Szűts Ju-
dit, Brenner Erzsébet és Főző 
Csaba a célok elérése érdeké-
ben nagy energiával dolgoznak 
minden nap. A jövő év nagy ki-
hívások elé állít bennünket, hi-
szen minden fiatal tornászunk 
egy kategóriával feljebb lép, ami 
azt jelenti, hogy még nehezebb 
gyakorlatokat és komolyabb ele-
meket kell megtanulniuk.

Vereség, majd győzelem

Adakozó futók 
és bicajosok

Sportévzáró

Kecskeméten sem 
sikerült győzni

MUNKATÁRSUNKTÓL

Jótékonysági Mikulás-futást és kerékpározást 
rendeztek Sopronban szombaton. A  Paddy 
Sportegyesület és a Bringázz Sopron közös 
szervezésében hívták életre a programot.

– A Várkerületen tettünk meg 
egy kört futva, illetve kerékpá-
rozva. Ez 1,5 kilométeres távot 
jelent, amelyet bárki könnye-
dén, szórakoztató módon tel-
jesíthetett – emelte ki Kincse 
Szabolcs, a Paddy Sportegyesü-
let elnöke. – A rendezvénnyel 
az egyik fő célunk a jótékonyko-
dás volt, ezért a Bringázz Sopron 
Egyesülettel közösen cipősdo-
boz-akciót szerveztünk. Az így 
gyűjtött ajándékokat az Age of 
Hope Alapítványnak adjuk át, ők 
elviszik azokat rászoruló gyer-
mekeknek, hogy szebb lehessen 
a karácsonyuk.

Sopron önkormányza-
ta nevében Csiszár Szabolcs 

alpolgármester köszöntötte a 
gyülekezőket. – A futás és a ke-
rékpározás önmagában is na-
gyon példás tevékenység, de 
ezúttal nemcsak öncélból, az 
egészségük megőrzésének je-
gyében döntöttek úgy a sopro-
niak, hogy mozognak egy jót, 
hanem az ajándékozás és a sze-
retet is vezérelte őket ebben. 

A rendezvényen többtucat-
nyian vettek részt, így több mint 
60 cipősdobozt sikerült össze-
gyűjteni. A szervezők megkö-
szönték a Soproni Rendőrka-
pitányságnak, illetve Sopron 
önkormányzatának a támoga-
tását, amellyel a rendezvény le-
bonyolítását segítette.

PÁDER VILMOS

Sopron vezetése minden év vé-
gén megemlékezik a város életé-
ben tevékenykedő sportvezetők 
munkájáról. A múlt héten tar-
tott összejövetelen több mint 
80 soproni sportszervezet kép-
viselőit, valamint a szabadidő-
sport irányítóit köszöntötte 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter, dr. Simon István és Csiszár 
Szabolcs alpolgármester.

A találkozón dr. Farkas Ciprián 
megköszönte a jelenlévők mun-
káját, s mint mondta: – Önök nél-
kül nem lehetett volna Sopron 
nemzeti sportváros. Sok-sok 
sportolójuk öregbíti a város jó 
hírét. A sokszínű egyesületi pa-
lettán minden sportolni vágyó 
megtalálja az igényeinek megfe-
lelő sportolási lehetőséget.

Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter, korábbi sportfelügyelő be-
mutatta a sportszervezeteket, 
a látvány csapatsportágaktól a 
szabadidősportig. Ismertette az 
elért kiemelkedő eredményeket, 
a városi sportgálán átadott több 
mint 160 díjat.

Az év folyamán számos ki-
emelkedő rendezvényt bonyo-
lítottak le a városban, a női kosár 
Final4-tól a hűség napi futásig 
bezárólag. – Nehéz feladatok 
voltak, de közös összefogással 
sikeresen vették az akadályt 
– fogalmazott a sportért fele-
lős alpolgármester.

Végül Kósa István, a Sopron 
Városi Szabadidősport Szövet-
ség vezetője az Országos Szö-
vetség díszoklevelét Kovács Sán-
dornak, Kőszegi Richárdnak és 
Bausz Imrének adta át.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Továbbra is egyet-
len győzelemmel áll 
az idei bajnokságban 
a Sopron KC. Kos-
tas Flevarakis csapata 
szoros meccset ját-
szott Kecskeméten, 
de a várt siker ezúttal 
is elmaradt.

A meccs jól indult, a kimondot-
tan eredményesen kosárlabdázó 
Thompson vezetésével magá-
hoz ragadta a kezdeményezést 
a soproni csapat, az első etap-
ban meg sem álltak 26 pontig. 
A második negyedben viszont 
fordított a KTE, hiába játszott 
pontosan Supola és Carter, több 
tiszta helyzet is kimaradt a ven-
dégeknél, így a nagyszünetben 
három ponttal a Kecskemét ve-
zetett (48–45).

A szünet után is maradt a pe-
riodika: a 3. negyed megint az 

SKC-é volt, Kinney villant több-
ször, mellette Rivers és Thomp-
son volt veszélyes a kecskemé-
ti palánkra, a zárónegyed előtt 
így ismét az SKC vezetett. A for-
gatókönyv sajnos nem szakadt 
meg, az utolsó etap megint a ha-
zaiaknak sikerült jobban: Witt-
mann három triplája és a Car-
ter sérülése utáni kapkodás azt 
eredményezte, hogy jelentő-
sebb előnyt szerzett a Kecske-
mét, amely már nem engedte ki 
kezéből a győzelmet. A végered-
mény: KTE-Duna Aszfalt – Sop-
ron KC: 90–80.

– Az első három negyed-
ben látszott, hogy küzdőszel-
lemben és játékban is léptünk 
előre – mondta Kostas Fleva-
rakis vezetőedző. – Azonban 
ahhoz, hogy ilyen szintű el-
lenfelekkel is felvegyük a ver-
senyt, az kell, hogy ne kerül-
jünk ilyen mély hullámvölgybe 
a zárószakaszban.

Az SKC pénteken a Pécsi VSK 
otthonában lép pályára, a meccs 
18 órakor kezdődik.

Sport

A soproni tornászok ismét sikeresen versenyeztek. Felső sor balról jobbra: Csiszér Júlia, Gárdonyi 
Jázmin, Orbán Rebeka, Kiss Kata, Henye Virág, Hámori Hanna, Fodróczy Zsófia, Faragó Réka
Középső sor: Lakatos Róza, Hercegfalvi Liza, Fark Barbara, Szakonyi Eszter, Horváth Lotti, Lázár Luca
Alsó sor: Vass Virág, Vigh Piroska, Pölz Réka, Oroszfalvi Regina, Zrínyi Zselyke, Tóth Léna, Vidó Virág

A bajnokságban magabiztosan győzte le a Sopron Basket a rivális DVTK A bajnokságban magabiztosan győzte le a Sopron Basket a rivális DVTK 
csapatát csapatát FOTÓ: NÉMETH PÉTER FOTÓ: NÉMETH PÉTER 
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Idén is megrendezte a hagyo-
mányos Mikulás-túrát a Lővér 
Természetbarát Egyesület és 
a Tanulmányi Erdőgazdaság 
Zrt. A túravezetők vasárnap 

délelőtt találkoztak a gyere-
kekkel a Hotel Lövérnél, innen 
összesen négy csoportban gya-
logoltak fel a Károly-magaslat-
ra, a kilátóhoz, ahol ajándé-
kokkal várta őket a Mikulás és 
a krampusz.

– Nagy sikere van a gyerekek 
körében a Mikulás-túrának, 
előzetesen 170-en jelentkez-
tek, éppen ezért négy csoport-
ra osztottuk őket, minden csa-
pat külön útvonalon érkezett 
a Károly-kilátóhoz – mondta 

a rendezvény kapcsán Fücsök 
Károly, a Lővér Természetba-
rát Egyesület elnöke. – A gye-
rekek megdolgoztak az aján-
dékért, sétáltak–mozogtak egy 
jót vasárnap délelőtt a szép, té-
li erdőben.

LELÁTÓ

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

December 18., 
szerda 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – BLMA

Teke
December 15., 
vasárnap 9 óra, Győri 
úti tekepálya
Felnőtt egyéni 
tekebajnokság

Túra
December 15., 
vasárnap 8.45, 
Bécsi-domb, 
Tercia étterem
Hűség napi túra

Futás 
December 15., 
vasárnap 10 óra, 
Sopron belváros
Hűség napi futás

Röplabda
December 16., 17., 18., 
hétfő, kedd, szerda 
15.15, Handler-, Fáy-, 
Eötvös-iskola
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság

› A Károly-kilátónál ajándékok is várták a gyerekeket

Erdei Mikulás-túra

Bukdácsoló csapatok
PÁDER VILMOS

Befejeződött a 2019/2020-as labdarúgó-baj-
nokság őszi szezonja. Az elmúlt héten az SC 
Sopron felnőtt gárdáját értékeltük, most a SFAC 
és az SVSE együttesét vesszük górcső alá.

Megyei I. osztályú csapatunk 
az egykor szebb napokat meg-
élt SFAC. Az új bajnoki idényre 
szerencsével jogot szerző együt-
tes új edzővel, Katona Sándor-
ral kezdte a munkát. A csapat 
hétről hétre bukdácsolt, elindult 
a lejtőn. Teljesítményük csaló-
dást okozott szurkolóiknak és 
a szakma számára is. A csupa 
szív sportvezetőnek, Kocsis Ta-
másnak minden tudására szük-
sége volt, hogy életben tartsa a 

patinás klubot. Az utánpótlás-
hoz nyúlt, és a fiatalok átérezték 
a rájuk háruló nehéz feladatot, 
de az eredményesség nem ja-
vult. A tavaszi szezon legfonto-
sabb feladata a jövő csapatának 
építése lesz. 

Városunk másik nagy múltú 
egyesülete az 1921-ben alakult 
SVSE, amely jelenleg a megyei 
II. osztályban szerepel Mozso-
lits Jenő edzővel. Az őszi szezon-
ban jól rajtoltak, majd többször 

kerültek hullámvölgybe, de az 
együttes ereje, az összetartás 
megmaradt. 

Az első féléves bizonyítvány-
ról Mozsolits Jenő készségesen 
nyilatkozott: – Az új szezont a 
bajnokcsapattal kezdtük. Mivel 
az együttesnél mindenki ama-
tőr, a munkahelyi elfoglaltság 
és a sok sérülés okozta a liftezé-
sünket. Erősítésre lenne szüksé-
günk, de ennek megoldása nem 
könnyű feladat. A védelmünk 
sok gólt kapott, de sokat is lőt-
tünk, csatársorunk a legered-
ményesebb az osztályban. Fő 
támogatónk a GYSEV, és sok se-
gítséget kapunk az SC Sopron 
vezetésétől. Célunk továbbra is 
az első hat hely valamelyikét 
megszerezni.

Sport

Lionel Messi, a Barcelona argentin származású klasszisa rekordot jelentő hatodik alka-
lommal, 2015 óta pedig először kapta meg az Aranylabdát. Messi mögött a holland Vir-
gil van Dijk és a portugál Cristiano Ronaldo végeztek a dobogón. A szupersztár tíz éve, 
2009-ben nyerte első aranylabdáját, majd 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben ismételt, 
legutóbb 2015-ben lett első. Messi több mint két hónapja már megkapta a FIFA év já-
tékosának járó díját is.

Az egyedülálló Messi

A hatszáz fiatalt a sportra 
nevelő Sport Club Sopron 
számára a sportsikerek 
mellett fontos a társadalmi 
szerep- és felelősségválla-
lás is. Céljuk továbbá, hogy 
a labdarúgók a pályán el-
ért eredményeik mellett a 
mindennapokban is fele-
lősségteljesen viselkedje-
nek. Ennek jegyében az SC 
Sopron százezer forintot 
adományozott a Soproni 
Gyógyközpont csecsemő- 
és gyermekosztályának. 
Az összegből inhalátort, 
pulzoximétert és normál 
fürdőszobai mérlegeket 
vásároltak.
Az SC Sopron nevében 
Csiszár Ákos elnök, Hol-
pár Péter klubigazgató, 
valamint a klub felnőtt 
női és férfilabdarúgói ad-
ták át ünnepélyesen a fel-
ajánlásokat.
Ezt megelőzően az el-
múlt pénteken az Or-
szágutak Lordjai Motoros 
Baráti Kör tagjai látogat-
ták meg a gyógyközpont 
csecsemő- és gyermek-
osztályát. A kis betegek 
ünnepét Mikulás-csoma-
gokkal, déligyümölccsel 
tették szebbé.

Jótékony 
sportolók

A Mikulás-túrán résztvevő gyerekek nagyot sétáltak a soproni erdőben vasárnap délelőtt A Mikulás-túrán résztvevő gyerekek nagyot sétáltak a soproni erdőben vasárnap délelőtt FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 
Szerkesszük közösen a Soproni Témát! szerkesztoseg@sopronitema.hu



www.sopronitema.hu 2019. december 11.10

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

KÖNYVAJÁNLÓ

E.T.A. Hoffmann: 
Diótörő és 
Egérkirály

Karácsony éjszakáján kez-
dődik a jó Diótörő és a go-
nosz Egérkirály háborúja, 
és Marika váratlanul a csa-
ta kellős közepébe poty-
tyan. Diótörő – akinek va-
lódi kilétét a mese végéig 
homály fedi – bátorságá-
nak és jó szívének köszön-
hetően legyőzi a gonosz 
Egérkirályt, s ezzel önma-
gáról is elhárítja a rontást. 
Marikát csodálatos utazás-
ra viszik a játékok…

›

75 évvel ezelőtt, 1944. de-
cember 2-án Kamenszky 
Árpád soproni polgármes-
ter rendeletet bocsátott ki, 
amely a város férfi lakossá-
gát erődítési munkálatokban 
való kötelező részvételre 
utasította. Ebből a célból az 
érintetteket összeíratták, és 
december 5-től a földmeg-
munkáló szerszámaik köz-
ponti (tűzoltólaktanyai) be-
szolgáltatására is kötelezték. 
A rendelettel ellenszegülők-
nek karhatalmi beavatkozást 
és statáriális eljárást helyez-
nek kilátásba.

90 évvel ezelőtt, 1929. de-
cember 2-án Antal Géza 
püspök felszentelte Sop-
ron református templo-
mát, amely 1927-től épült 
a Deák téren a lelkészlakás-
sal együtt, a Végh Kálmán-
né ajándékozta telken. Az 
egyházközösség lelkipász-
tora Maller Kálmán volt.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

Az alumíniummal és vegyületeivel mutattak be látványos kísérleteket

Angyali kémikus lányok
MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Széche-
nyi István Gimnázium 
11. osztályos csapa-
ta első helyezést ért el 
egy rendhagyó orszá-
gos kémiaversenyen. 
A három víg kedé-
lyű ifjú hölgy glóriával 
a fején tarolt a férfias 
mezőnyben. 

A periódusos rendszer nemzet-
közi éve alkalmából a Magyar 
Kémikusok Egyesülete, a Buda-
pesti Műszaki Egyetem és az Eg-
ri Eszterházy Károly Egyetem 
nonstop kísérletibemutató-ver-
senyt hirdetett meg. A projekt-
ben egy elemet kellett látványos 
kémiai kísérletekkel bemutatni.  
Tíz csapatot hívtak be az orszá-
gos döntőbe, köztük a „Timan(y)
gyalok” nevű széchenyis csapat 
tagjait: Janda Adél 11.b osztá-
lyos tanulót, valamint Megyeri 
Hannát és Staub Veronikát a 11.c 
osztályból.

A lányok, akik egyébként is 
barátnők, a Széchenyi kutatók 
éjszakáján kaptak kedvet a kí-
sérletezéshez. A megmérette-
tésre kémiatanáruk, Kiss-Huszta 
Pálma hívta fel a figyelmüket, 
ő és Lukácsi Erzsébet laboráns 

készítette fel őket. A diákok az 
alumíniummal és vegyületeivel 
mutattak be négy látványos kí-
sérletet. Az elem régies neve ti-
many, melyből a csapat nevét 
találóan megalkották.

– Két főpróbát is tartottunk, 
hogy a döntőre jól begyakorol-
juk a kísérleteket – mesélték a 
kémiafakultációs lányok. – Az 
alumínium-termit-reakciót a 
tanárnő és a laboráns is most 
látta először élőben. Még a fő-
főpróbán sem fértünk bele az 

időkeretbe, de a versenyen vé-
gül is minden tökéletesen sike-
rült, sőt mi voltunk az egyetlen 
olyan csapat, amelyik tudta tar-
tani a tíz percet.

A zsűri külön értékelte ezt is, 
ahogy a lányok szakmailag rend-
kívül igényes, látványos, jól ösz-
szehangolt munkáját és helyes 
fejdíszeit is. Az első helyezés 

azért is nagy érdem, mert raj-
tuk kívül csupán két lány volt a 
teljes mezőnyben. Jutalmaikat 
neves szaktekintélyektől vehet-
ték át a győztesek.

Soproni fiatalok

A HÉT MOTTÓJA:

„A zene ismeretlen 
birodalmat tár fel 

az ember előtt, egy 
olyan világot, mely-

nek semmi köze 
az érzékletek külső 
világához, minden 
határozott érzést 

otthagy, hogy 
átadja magát a vég-
telen kimondhatat-

lan vágyának.”

E. T. A. Hoffmann 
(német író, komponista, 
zenekritikus, karmester, 

jogász, grafikus és 
karikaturista)

REKORDKÍSÉRLET: Szintén a nemzetközi év alkalmából december 13-án 11 órakor rekord-
állítási kísérletre készülnek, melyben ugyancsak részt vesz a Soproni Széchenyi István Gim-
názium. A feladat a periódusos rendszer valamely változatának bemutatása performansz 
formájában, 118 tanuló részvételével. „A nagy Periódusos Rendszer Performansz Guinness 
Record és Magyar Rekord” kísérlethez minden helyszínen ugyanabban az időben kezdenek 
hozzá, az indításra a Kossuth Rádió fogja adni a jelet. Az eseményről készült felvételt szak-
mai közönség bírálja el.

Óvodákban járt a Mikulás
Nagyon várták a gyerekek a Mi-
kulást a Hermann Alice Óvoda 
Király Jenő Utcai Tagóvodájá-
ban. Napokkal korábban mon-
dókákat, énekeket tanultak, 
rajzokat készítettek, hogy átad-
hassák neki. Pénteken délelőtt 
be is toppant hozzájuk a nagy-
szakállú: mindenki kapott tőle 
meglepetést, amelyet személye-
sen adott át.

Juhász Adrienn, a körzet ön-
kormányzati képviselője is részt 
vett az eseményen, és vitt min-
den gyermeknek ajándékot. 
A képviselő lapunknak elmond-
ta: így szerette volna szebbé és 
meghittebbé tenni az ide járó 
több mint száz óvodás számá-
ra a Mikulás-ünnepséget.

Sopron valamennyi óvo-
dájában járt az elmúlt héten 
a Mikulás. 

BERTHA ÁGNES

Incze Zsuzsa, a Csellengők című televíziós műsor szerkesz-
tője látogatott múlt héten a Szent Orsolya Gimnáziumba. 
A program előtt dr. Kovács András igazgató mutatta be a 
Csellengők című műsort, ami a mai 14–17 évesek számá-
ra már nem ismert. 1994-től előbb a Magyar Televízióban, 
majd a Dunán futott a riportműsor, amely 2014-ben ért vé-
get. Ötletgazdája és szerkesztője, Incze Zsuzsa az elmúlt öt 
évben küldetésének érzi, hogy előadásokon adja tovább a 
Csellengők üzenetét, ezért járja az országot.
– A Soul Asylum: Runaway Train című száma ihletett meg: 
az USA-ban milliós nagyságrendű volt már a 90-es évek-
ben is a gyerekeltűnések száma – mondta Incze Zsuzsa. 
– Elrabolt csecsemők, kábítószer, kislányok ellen elköve-
tett nemi erőszak, családi veszekedések – ezek mind kiol-

vashatók a klipből. Mi van mindezek hátterében? A szülő, 
a család, a nevelés hiánya… és az egészséges, családon be-
lüli kommunikáció hiánya.
A szerkesztő saját családja példáján mutatta be, hogy sok-
szor nem elég a „normális” szülői háttér, akik szeretik egy-
mást és gyerekeiket, emellett nem váltak el. Nem igaz, hogy 
a csonka család nem ad biztonságot, de az sem, hogy a tel-
jes család mindig tökéletes védelmet nyújt. A szerkesztő 
szülei a háborús nemzedékhez tartoztak, az ő generáció-
juk összekapaszkodott – de a félelemtől, számukra a leg-
fontosabb az életben maradás kényszere volt. Nekik sem 
tanították meg a szeretetnyelvet, ezért tartózkodóbbakká 
váltak, és gyermekeiknek sem tudták ezt átadni. – Ti vagy-
tok azok, akik tizenévesen megtaníthatjátok a szüleiteket 
arra, hogy a szeretet bizonyságra szorul: jó szóra, érintésre, 
simogatásra, ölelésre – hangsúlyozta Incze Zsuzsa. 

A szeretet bizonyságra szorul…

RÖVIDEN

Szakmai nap  
a Fáyban

Szakmai napot szervez-
tek a SSzC Fáy-szakgim-
náziumában a közel-
múltban. Az intézmény 
fennállásának 135. év-
fordulója alkalmából 
megrendezett esemé-
nyen nívós előadáso-
kon és házi versenyen 
vehettek részt a tanulók.
A rendezvényt Nagy 
Zsolt, a Soproni Szak-
képzési Centrum szak-
mai főigazgató-helyet-
tese nyitotta meg, majd 
helyi szakemberek tar-
tottak előadásokat olyan 
változatos témákban, 
mint például a sikeres 
pályaválasztás kulcsa, 
praktikus tanácsok az 
álláskereséshez vagy a 
honfoglalás logisztikus 
szemmel. A rendezvény 
a házi verseny ered-
ményhirdetésével zárult. 
A megmérettetés első 
online fordulóján az is-
kola minden tanulója 
részt vett. A döntőbe a 
legjobb tizenöt diák ju-
tott, akik öt helyszínen, 
öt témában mérték ösz-
sze a tudásukat. A vég-
ső győzelmet a Béla Szi-
lárd, Dominek Bence és 
Majoros Botond alkot-
ta csapat szerezte meg, 
akik értékes vásárlá-
si utalványokkal lettek 
gazdagabbak. A díjakat 
Tóth Kálmán, a Sopro-
ni Kereskedelmi és Ipar-
kamara alelnöke adta át.

›

A zsűri külön értékelte a lányok szakmailag igényes, látványos, jól összehangolt munkáját és helyes A zsűri külön értékelte a lányok szakmailag igényes, látványos, jól összehangolt munkáját és helyes 
fejdíszeit is  fejdíszeit is  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Juhász Adrienn (jobbra fent fehér ruhában), a körzet önkormányzati Juhász Adrienn (jobbra fent fehér ruhában), a körzet önkormányzati 
képviselője is vitt ajándékot a Király Jenő utcai tagóvodába járó gyermekeknek képviselője is vitt ajándékot a Király Jenő utcai tagóvodába járó gyermekeknek 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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BIZONYÍTÉKOK  
ALAPJÁN 

Furcsa érzés, amikor vala-
ki úgy tér vissza a rendelő-
be, hogy azt mondja: Húúú... 
nagyon jól működik ez a 
tabletta, milyen jól eltalálta. 
Persze örülök, mert látom, 
hogy örül, és persze annak 
is, hogy működik, amit java-
soltam, de azt hallani, hogy 
eltaláltam, kicsit mintha azt 
sugallná, hogy a terápia-
választás találgatás alap-
ján történt.
Ma már minden gyógyszer 
alkalmazhatósága az aktu-
ális tudományos bizonyíté-
kok alapján történik. Nem is 

kerülhet forgalomba olyan, 
amire nincsen ilyen bizonyí-
ték. Ezért meg tudjuk mon-
dani, mennyire várható tőle 
hatás az aktuális helyzetben, 
és azt is, milyen mellékha-
tás adódhat, mik a mód-
szer lehetséges kockázatai. 
A szakmai döntés így mindig 
a várható hatás és lehetsé-
ges kockázat mérlegelésé-
vel születhet. Elsősorban ez 
a különbség a gyógyszer, il-
letve az egyéb gyógyítá-
si praktikák között. Ez elég 
nagy különbség.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

DECEMBER 11–17.

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 18-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 27-i rejtvényünk megfejtése: Soproni Advent. Szerencsés megfejtőnk: Németh L. Tamásné, Sopron, Machatsek 
Gyula utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

December 11.,  
szerda 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

December 12.,  
csütörtök 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

December 13.,  
péntek 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505-500

December 14.,  
szombat 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

December 15.,  
vasárnap 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

December 16.,  
hétfő 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

December 17.,  
kedd 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Alma és fája

A gyógyítás a hivatásuk
PLUZSIK TAMÁS

Az alma 
nem esik 
mesz-
sze a fá-

jától, tartja a mondás, 
melynek igazságá-
ért nem kell mesz-
szire menni Sop-
ronban sem. 

Dr. Amberger Erzsébet évtizede-
kig Sopron tiszti főorvosa volt, 
férje, dr. Hoffer Lajos pedig se-
bész főorvos. Mindkét gyerme-
kük orvos, dr. Hoffer Krisztina 
a Soproni Gyógyközpont rönt-
gen- és izotópdiagnosztikai osz-
tályának osztályvezető főorvosa.

– Első generációs orvos va-
gyok a családunkban – kezdte 
dr. Amberger Erzsébet. – Egy 
bakonyi kis faluban születtem, 
az édesanyámat ért hatalmas 
trauma után, hiszen születé-
sem előtt két hónappal édes-
apám meghalt a fronton. Kis-
gyerekkoromban a falu egyik 
legnagyobb ünnepi alkalma a 
templom védőszentjének név-
napja körüli búcsú volt, amikor 
összejött a rokonság, a gyerekek 
pedig, bármekkora volt is a sze-
génység, mindig választhattak 
maguknak búcsúfiát. Nekem a 
szemem minden alkalommal 
azokon a babákon akadt meg, 
amelyek sírni vagy beszélni tud-
tak. Rendszerint meg is kaptam 
a vágyott ajándékot, majd ami-
kor hazaértünk, azonnal elvo-
nultam, és ízeire szedtem a ba-
bát, hogy megnézzem, mi van 
benne. A rokonság ilyenkor nem 

mulasztotta el megjegyezni, 
hogy ebből a kislányból orvos 
lesz. A másik momentum a falu 
akkori orvosa, aki megtestesítet-
te számomra az első osztályos 
olvasókönyvem doktor bácsi fi-
guráját, aki hatalmas vihar köze-
pette, lovas kocsin ülve megy a 
kis betegéhez. Pápai gimnazis-
ta koromban a képzőművésze-
ti főiskolára való jelentkezéssel 
is kacérkodtam, de az érettségi 
előtt végleges döntést hoztam: 
a Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetemre jelentkeztem. 
A végzést követően magam is 
gyógyító orvos szerettem vol-
na lenni, de gyermekeim mi-
att az ügyelettel nem járó köz-
egészségügyet–járványügyet 

választottam. Igaz, hogy ezért 
az orvosi tevékenységért nem 
sokszor mondják, hogy köszö-
nöm, ugyanis ez a fajta orvos-
lás jogszabályokkal kijelölt út 
mentén zajlik, de ezen a szak-
területen is nélkülözhetetlen az 
orvosi gondolkodás, a szakmai 
tudás, az emberség és a segítő 
szándék, melyet mindig szem 
előtt tartottam.

– Az én utam ennél sok-
kal egyszerűbb, egyenesebb 
és talán egyértelműbb is volt 
– kapcsolódott a beszélgetésbe 
dr. Hoffer Krisztina. – Szüleim 
mindketten orvosok, arról nem 
is beszélve, hogy édesanyám 
utolsó szigorlatainak egyikén 
már én is „ott voltam”, nem 

sokkal később pedig meg is szü-
lettem. Szerettem a történel-
met, még az is megfordult a fe-
jemben, hogy régész leszek, de 
a szülői példa erősebb volt, bár 
édesapám többször is le akart 
beszélni az orvosi pályáról, ta-
lán azért, hogy megkíméljen a 
rengeteg tanulástól, s mind-
attól, ami még azután is vár 
majd reám. Szüleimet követve 
természetesen én is a Debre-
ceni Orvostudományi Egyete-
men végeztem, az pedig, hogy 
szakterületem a radiológia lett, 
azt részben a véletlennek, de ta-
lán sokkal inkább dr. Baranyai 
Tibor professzor úrnak köszön-
hetem, akinek ezért őszinte há-
lával tartozom.

Dr. Amberger Erzsébet és dr. Hoffer Krisztina  Dr. Amberger Erzsébet és dr. Hoffer Krisztina  FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Anne-Marie rajong a tetoválásokért

A karatés énekesnő
KÓCZÁN 

BÁLINT

Sikeres 
évet zár 
Anne-Ma-

rie, aki 2019-ben el-
kápráztatta a Strand 
Fesztivál közönségét. 
A brit énekesnő korán 
kezdett énekelni, de a 
sportban is szép sike-
reket ért el. 

Bombasztikus koncertet adott 
az idei Strand Fesztiválon Anne- 
Marie. A nyári bulira ezekben 
a téli hetekben is jó visszagon-
dolni. A brit énekesnő az elmúlt 
években folyamatosan építette 
karrierjét, ma már az egyik leg-
felkapottabb sztár. 

A szőke előadó fiatalon ismer-
kedett meg a zenével, hiszen 
még alig volt hatéves, amikor 
feltűnt A nyomorultak című 
musicalben, majd tizenkét esz-
tendősen Jessie J-vel karöltve 
szerepelt a Whistle Down The 
Wind című produkcióban. Ke-
vesen tudják, de Anne-Marie a 
shotokan karate többszörös if-
júsági világbajnoka is volt.

Visszatérve zenei pályájára, 
a csinos előadó 2013 óta ostro-
molja a slágerlistákat, és olyan 
formációkkal szerepelt együtt, 
mint a Rudimental, a Clean Ban-
dit vagy Marshmello (aki nem 
mellesleg jövőre a VOLT Fesz-
tiválra érkezik). Debütáló albu-
ma 2018-ban látott napvilágot, 
a nevéhez pedig olyan slágerek 
kapcsolhatók, mint például a 
Friends vagy a Rockabye. 

Anne-Marie magyarországi 
fellépése előtt egy jó hangu-
latú interjúban elárulta, hogy 
nagyon szereti a tetoválásokat, 
összesen tizenhét található a 
testén, és leleplezte új dalát is. 
Bár az utóbbi hónapokban vi-
szonylag csendes volt az angol 
dalszerző–énekesnő, de jövő-
re várhatóan a 16 című szerze-
ménnyel és új videoklippel fog 
előrukkolni. 

MADARÁSZ RÉKA

Az advent a várakozás időszaka. Ilyenkor min-
den ünnepi fényben ragyog – az otthonunk és 
mi magunk is. Idén szinte minden dekoráció di-
vatos: a letisztult stílustól kezdve a kissé giccses 
formák és figurák kombinációjáig.

– Hallottam egyszer egy 
mondást, ami lakberende-
zőként nagyon megtetszett: 
az otthonunk a lelkünk ki-
vetülése – kezdte Fodróczy 
Manuéla. – Ha valami fog-
lalkoztat minket, az hama-
rosan bekúszik a lakásunk-
ba is. Közeleg a karácsony. 
Ünneplőbe öltöznek az ut-
cák, az ablakok, díszbe öl-
töztetjük a lelkünket, és vele 
együtt a lakásunkat is. Érde-
mes ebbe is, mint minden 
másba, tudatosan belekez-
denünk: döntsük el, hogy 
milyen stílusban szeretnénk 
dekorálni az otthonunkat, 
majd a karácsonyfánkat! 
Akihez a letisztultabb vi-
lág áll közelebb, rengeteg 
olyan workshopra bukkan-
hat, ahol naturális koszo-
rúk, kopogtatók készítésé-
be avatják be a résztvevőket. 
A teljesen puritán, akár csak 
egy-egy fenyőágból, szalag 
helyett pedig spárgából álló 
díszek azonban elsősorban 
a skandináv stílusú lakások-
ban válnak igazán élőkké. 
Ezekbe a lakásokba bátran 
választhatunk szürke és fe-
hér díszeket is.

– Képviselhetjük azonban a 
másik oldalt is, és határoz-
hatunk úgy, hogy több színt 
és formát is felhasználunk 
– folytatta a lakberende-
ző. – Újra hódít a klasszikus 
piros, és szinte mindent el-
árasztottak a diótörő-figu-
rák. Karácsonykor nem lehet 
túlzásba esni, idén a sokfé-
leség éppúgy menő, mint 
az egyszerűség. Bármit le-
het, csak ne legyen sze-
dett-vedett!
A klasszikus karácsonyi ele-
gancia viszont továbbra is az 
arany középutat képviseli. 

Halvány tört fehérek, pezs-
gő színek, csillogás. Lehet, 
hogy furcsán hangzik, de 
hihetetlenül jól mutat a fe-
kete önmagában vagy egy 
másik színnel, például fe-
hérrel vagy zölddel párosít-
va – akár a karácsonyfán is.
– Ha nincs lehetőségünk 
fát állítani, helyette akár 
egy létrát is használhatunk, 
amire elég egy fényfüzért 
felakasztani, de láttam már 
hungarocell kúpokra ra-
gasztott tobozokat is ebben 
a funkcióban – tette hozzá 
Manuéla. – Ha valaki nem az 
otthonában, hanem példá-
ul egy kollégiumi szobában 
készül az ünnepre, adven-
ti hangulatot csempészhet 
be illóolajokkal, mécsesek-
kel vagy egy fényfüzérrel az 
ágy végében, és máris kel-
lemesebben telnek a hosz-
szú téli estéi.

sarok

Kívül-belül ünneplőben

December 14-án tartják a 12. Hűség Napi Rockes-
tet Sopronban, a Hangár Music Gardenben. Idén 
nem akármilyen formáció, a P. Mobil lesz a há-
zigazda Hungarica vendége, de fellép az RPG is. 

– Évről évre az 1921. december 14–16. közötti soproni nép-
szavazás emlékére tartjuk meg a hűség napi rockestet, im-
máron tizenkettedik alkalommal – kezdte Mentes Norbert 
szervező, a házigazda Hungarica tagja. 
Idén az „aranylakodalmát”, vagyis 50 éves jubileumát ün-
neplő P. Mobil lesz a vendég, az estet pedig a soproni 
RPG nyitja. 
– A Hungaricával a nemrég megjelent új albumunkról mu-
tatunk be újdonságokat, de nem maradhatnak ki a jól is-
mert „slágerek” sem. Nagy öröm számunkra, hogy leme-
zünk, a „Blitzkrieg” a megjelenés hetében második volt az 
eladási sikerlistán, és már hetedik hete ott van az első tíz-
ben – mesélte a gitáros. 

A zenekar friss albuma a Hammerworld mellékleteként is 
kapható, de az újságárusoknál és más áruházakban szin-
tén fellelhető.

12. Hűség Napi Rockest

A JaMese 2019 karácsonyára egy 
különleges műsorral és lemezzel 
készült: Szabó T. Anna Adven-
ti kalendáriumát zenésíti meg, 
amely könyv formájában tavaly 
jelent meg. A lemezen többek 
között Palya Bea, Ferenczi Gyu-
ri és a Dalinda is közreműködik 
egy-egy dal erejéig. 

Az énekesnő, Molnár Emese 
két évvel ezelőtt egy Facebook 
live videóban énekelte el Szabó 
T. Anna versciklusából a Gyer-
tya című költeményt. A pozitív 
visszajelzések és a személyes 

indíttatás sarkallta arra, hogy 
egy egész albumot álmodjon. 
Tavaly a Téli PagonyFeszten to-
vábbi három versmegzenésítést 
mutattak be nagy sikerrel.

A különleges JaMese – Adven-
ti kalendárium kiadványban az 
évnek ebben a kiemelt idősza-
kában minden egyes napjára jut 
majd egy dal. A következő na-
pokban bemutatott album szer-
zeményei mondanivalójukban 
és hangszerelésükben egyaránt 
megszólítják a család valameny-
nyi tagját. 

Az énekesnőnek, Molnár 
Emesének egyébként személyes 
élményein keresztül univerzális 
gondolatok, érzelmek átadá-
sa a célja, mindezt olyan 
kreativitással, ami a mű-
faji kereteket is felülírja. 
2018 tavaszán jelent meg a 
bemutatkozó, Csak a Nap-
ba lemezük után a Bennem 
a Világ album. 

A JaMese rangos fesztivá-
lokon bemutatkozott már, 
járt Sopronban is, a Búgócsiga 
Akusztik Gardenben.

Karácsonyi JaMese

Az ünnepi szezon egyik legbájosabb újdonsága Christina 
Perri albuma. Az előadó két friss szerzeménnyel jelent-
kezett, de a Let It Snow és az I’ll Be Home For Christmas 
új verziója is felkerült a korongra. A többszörös platina-
lemezes énekesnő egyébként világszerte ismert ünnepi 
dalok közül válogatott, ezeket dolgozta át saját stílusára. 
Christina nevét 2011 óta ismeri a közönség: Jar of  Hearts 
című balladája gigasláger lett. 

Christina Perri 
meglepetése

RÖVIDEN

Visszatér Alanis
Nyolc év szünet után 
új albumot ad ki Alanis 
Morissette. Az énekesnő 
a cd megjelenése után 
turnéra is indul.

›

Anne-MarieAnne-Marie

Molnár EmeseMolnár Emese

A lakberendező szerint karácsonykor a sokféleség A lakberendező szerint karácsonykor a sokféleség 
éppúgy menő, mint az egyszerűségéppúgy menő, mint az egyszerűség

A házigazda Hungarica zenekarA házigazda Hungarica zenekar


