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A hűség erkölcsi erényA hűség erkölcsi erény

Az 1921. december 14-i népszavazásra emlékezett SopronAz 1921. december 14-i népszavazásra emlékezett Sopron

Közeledik karácsony, a kereszténység fontos ünnepe. Sopron utcái, terei már hetekkel ezelőtt 
ünneplőbe öltöztek, az adventi koszorún is hamarosan meggyújtják a negyedik gyertyát.  
A meghitt hangulat ilyenkor nemcsak az épületekbe, hanem az emberi lelkekbe is beköltözik. 
FOTÓ: SOPRONMÉDIA-ARCHÍV

Ünneplőben a város

Ég az öröm lángja

Sopronnak is fel kell ké-
szülnie a turizmusban 
zajló változásokra: az 
emberek ma már élmé-
nyekre vágynak, szeret-
nének mindent egy he-
lyen megkapni. A város 
és térsége adottságai 
jók, ezeket kell kihasz-
nálni. – A SZÉP kártya 
bevezetése óta nagy fej-
lődés történt az ágazat-
ban – mondta Horváth 
Vilmos, a soproni ipar-
kamara elnöke, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparka-
mara turizmusért 
felelős alelnöke.

Kovács-Gombos Gábor 
festményei ilyenkor, ad-
ventkor különösen gon-
dolatébresztően hatnak. 
A művész alkotásaiból 
összeállított válogatás 
kópiái a Soproni Gyógy-
központban is láthatók. 
– Azt remélem, hogy 
képeim olyan meditá-
ciós objektumként tel-
jesíthetnek szolgálatot, 
amelyek nézőiket saját 
belső csendjük megtalá-
lásához és minden léte-
ző Teremtőjéhez segítik 
– mondta Kovács-
Gombos Gábor. 27 5

Meggyújtották a harmadik gyertyát a város adventi koszorúján. Az 
ünnepségen Barcza Attila országgyűlési képviselő és Filotás Julianna 
református lelkész osztotta meg a résztvevőkkel az adventtel kap-
csolatos gondolatait. A negyedik gyertyát december 22-én 18 óra-
kor gyújtják meg. 

Sopron neve 
jól cseng

Fénylő jelző- 
oszlopok 

Kedves Olvasóink!
Önök az elmúlt években már megszokhatták, hogy év végén la-
punk, a Soproni Téma is „pihenőre tér”. Ez az idei utolsó számunk, 
legközelebb már a következő évben, január 15-én jelenünk meg. 
2019-ben a soproniak 42 alkalommal vehették kezükbe hetilapju-
kat. Szerkesztőségünk reméli, hogy olvasóink többsége örömmel 
forgatta, még akkor is, ha esetleg nem mindenben értettek velünk 
egyet. Terveink szerint az új évben is a megszokott rend szerint ké-
szítjük az újságot – Önöknek.
Köszönjük bizalmukat, s szerkesztőségünk munkatársai nevében is 
kívánok minden olvasónknak békés és áldott karácsonyi ünnepe-
ket, és egy egészségben eltöltött új esztendőt!

Horváth Ferenc
főszerkesztő
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Horváth Vilmos: A turizmus kiemelt terület

Sopron neve jól cseng
P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Sopron-
nak is fel 
kell ké-

szülnie a turizmusban 
zajló változásokra: az 
emberek ma már él-
ményekre vágynak, 
szeretnének mindent 
egy helyen megkap-
ni. A város és térsége 
adottságai jók, ezeket 
kell kihasználni.

– A turizmusban országos szin-
ten kifejezetten jó év volt az 
idei. Nőtt mind a költés összege, 
mind a vendégéjszakák száma 
– mondta lapunknak Horváth 
Vilmos, a soproni iparkamara 
elnöke, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara turizmusért fele-
lős alelnöke. – Budapest főként 
a külföldiek körében kedvelt, vi-
déken pedig a hazai turisták szá-
ma a meghatározó. Köszönhető 
ez a kormányzat azon törekvé-
sének, hogy az embereknek jus-
son idejük és lehetőségük a pi-
henésre. Jól látható, hogy a SZÉP 
kártya bevezetése óta milyen 
fejlődés történt az ágazatban. 
Egy-egy hosszú hétvégén meg-
telnek a szállodák, mind töb-
ben engedhetik meg maguknak, 
hogy például vasárnap közösen 

menjenek el ebédelni. Az így fel-
szabadult időt pedig a család-
jukkal tölthetik.

Horváth Vilmos felhívta a fi-
gyelmet: a turizmus folyama-
tosan változik, mindig új kihí-
vásoknak kell megfelelni.

– Az emberek ma már élmé-
nyekre, úgynevezett attrakciók-
ra vágynak – tette hozzá a tu-
risztikai szakember. – Lehetőség 
szerint szeretnének mindent 

egy helyen, de legalábbis kis tá-
volságon belül megkapni: pi-
henni, wellnessezni, művelődni, 
sportolni. Sopron és környéke 
adottságai e szempontból kife-
jezetten jók, a kormányzat nem 
véletlenül minősítette kiemelt 
turisztikai övezetté a térséget. 
A város szomszédságában lévő, 
az egyiptomi kőtemplomokra 
emlékeztető barlangszínház, il-
letve a bent játszott minőségi 

előadás jó hívószó. Emellett gya-
korlatilag a belvárosból elérhető 
a Fertő tavat körbeölelő kerék-
párút – a sportolási lehetőség is 
adott. A tervezett múzeumi ne-
gyed pedig a kulturális igénye-
ket elégítheti ki. A közelben van 
Fertőd és Nagycenk is, az ottani 
kastélyok nagy művészi értéket 
képviselnek. S szót kell még ej-
teni a borról is: a bor–gasztro-
nómiában is nagy lehetőségek 
vannak. A Fertő tavon jelenleg is 
folyamatban van az ország leg-
nagyobb turisztikai beruházá-
sa. Teljesen megújul a vízpart, új 
csónak- és vitorláskikötő, a kor 
minden igényének megfelelő 
szálloda épül, de lesz nagy egy-
befüggő zöldfelület is. A prog-
ramok mellett természetesen 
szép szállodákra, panziókra is 
szükség van. A kormányzat ál-
tal meghirdetett Kisfaludy-terv 
éppen ezen szálláshelyek felújí-
tását célozza meg.

Megtudtuk, a tapasztala-
tok szerint az emberek főként 
olyan helyekre mennek, ame-
lyek két órán belül elérhetőek. 
Az M85-ös gyorsforgalmi út Bu-
dapest és Bécs felé is új lehető-
séget nyit meg. A két fővárosból 
két óra alatt el lehet jutni hoz-
zánk. – A feladat az, hogy az itte-
ni értékekkel, turisztikai attrak-
ciókkal megismertessék hazánk 
és a térség lakosait. Sopron ne-
ve napjainkban is jól cseng, 
ezt ne hagyjuk veszni! – zárta 
 Horváth Vilmos.

CZIRÁKI 

VIKTÓRIA

December 31. 
közeledtével 
megnő az ér-
deklődés a tű-

zijátékok iránt, és elkezdődik a 
tanakodás, hogy milyen fény- 
és hangjátékkal kellene feldob-
ni a bulit. A petárdázás tovább-
ra is tilos.

– A szilveszter egyik nagy bal-
eseti kockázatát a házi tűzijáté-
kozás jelenti – mondta Babel-
láné Lukács Katalin, a Soproni 
Rendőrkapitányság őrnagya, 
kiemelt bűnmegelőzési főelő-
adó. – Nem múlhat el szilvesz-
ter durrogtatás nélkül, azt azon-
ban nem mindenki tudja, hogy 
Magyarországon a pirotechni-
kai eszközök használata szigo-
rú jogszabályhoz kötött. – Csak 
december 31-én lehet durrant-
gatni, újév napjától már tilos 
a megmaradt készletet ellőni. 
Igyekezzünk ezeket az eszközö-

ket megbízható helyekről besze-
rezni, eszünkbe se jusson illegá-
lis helyről venni, vagy házilag 
„barkácsolni”! Ittas ember ne 
gyújtsa be a rakétát, illetve kis-
gyereknek csak kellő távolságból 
engedjük, hogy figyelje a tűzi-
játékot. Ajánlom gyerekeknél a 
védőszemüveg használatát, er-
re a célra akár egy napszemüveg 
is megfelel.

– Azt sem lehet elégszer el-
mondani, hogy amennyiben 
alkoholt fogyasztunk, ne ül-
jünk volánhoz! – tette hozzá a 
főelőadó. – Nemcsak azért, mert 
a rendőrség ellenőrizni fog szil-
veszter éjszakáján, hanem mert 
az ittas vezetéssel magunkat és 
a többi közlekedőt is veszélybe 
sodorjuk. Inkább hívjunk taxit, 
vagy kérjünk meg valakit, aki 
nem ivott, hogy fuvarozzon el 
minket! A jó buli módosult tu-
datállapot nélkül is jó, így azt 
javaslom, ne nyúljunk drogok-
hoz, kockáztatva ezzel bűncse-
lekmény elkövetését. 

Petárdázni tilos!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

Csaknem megtelt a városháza nagyterme a 
múlt csütörtöki közmeghallgatáson. A vá-
rosvezetőkön kívül jelen voltak az önkor-
mányzati képviselők, az önkormányzati cé-
gek vezetői, a Volánbusz zrt. képviselője, 
valamint Sopron rendőrkapitánya is. Az első 
napirendi pont a 2018. évi közmeghallga-
táson elhangzott javaslatok megvalósítása 
érdekében tett intézkedésekről szólt, majd 
Sopron jegyzője az előzetesen, írásban fel-
tett kérdésre adott választ. Ezután a részt-
vevők a helyszínen is feltehették aktuális 

kérdéseiket. Ismét előkerültek „örökzöld” 
kérdések: mikor lesz új könyvtára Sopron-
nak, közlekedési, parkolási közvilágítási 
problémák, lesz-e új városi piac? Egy hoz-
zászóló a környezetszennyező, „túlkoros” 
buszok kérdését feszegette: a városi forga-
lomban 26 jármű közlekedik Sopronban, át-
lagéletkoruk csaknem 15 év – hangzott el a 
válasz a Volánbusz képviselőjétől, aki hoz-
zátette, hogy egy új jármű beszerzése közel 
100 millió forint, ezzel együtt igyekeznek 
orvosolni a felvetett problémát.

Közmeghallgatás

Önzetlen segítség
MADARÁSZ RÉKA

Egyedül neveli gyermekét és ápolja édesany-
ját Kovácsné Rita. A hölgy öt év alatt tett félre 
szemműtétjére százezer forintot, amit a közel-
múltban elveszített, de visszajuttattak neki.

Ritának az édesanyja és az anyai 
nagyapja szokta mondogatni, 
hogy „mindig segíts minden-
kinek, ha csak egy jó szóval is”. 
Az egyedülálló anya tartotta is 
magát ehhez, és soha nem akar-
ta, hogy megtudják, ha ő volt a 
jótevő. Úgy látszik, az élet bi-
zonyította, hogy hosszú távon 
igazságos, hiszen több tisztes-
séges ember összefogásának kö-
szönhetően kapta vissza a meg-
takarított pénzét. 

– Öt évvel ezelőtt glaukó-
más rohamom volt, és már ak-
kor tudtam, hogy szemműtétre 
lesz szükségem – mesélte Rita. 
– 2015-től gyűjtöttem arra az 
esetre, ha kiesek a munkából. 

Mivel a gyermekemet egyedül 
nevelem, édesanyám pedig 24 
órás felügyeletet igényel, ne-
hezen tudtam összespórolni az 
összeget, amit mindig minden-
hova vittem magammal, hogy 
legyen mihez nyúlnom.

Rita a gyógyászatisegédesz-
köz-boltba ment megvásárolni 
a szükséges eszközöket édesany-
jának, akit akkor engedtek haza 
a kórházból. Mivel a pult színébe 
beleolvadt borítékja kékje, ész-
re sem vette, hogy ott felejtet-
te. Az eladó hölgy azonban volt 
annyira lelkiismeretes, hogy a 
műanyag tartóban talált cím 
alapján felkereste Pusztai Juli-
anna ápolónőt, akit korábban 

már bemutattunk Hétköznapi 
hős című rovatunkban.

– Már otthon voltunk, és az-
zal voltam elfoglalva, mennyire 
ügyetlen vagyok, és hogyan tu-
dok megbirkózni munka mel-
lett a mindennapi feladatokkal, 
pedig sokan segítettek, példá-
ul a Máltai Szeretetszolgálat-
tól kaptunk egy speciális ágyat 
– tette hozzá Rita. – Ekkor csön-
getett be egy angyal, Julcsi, és 
átnyújtotta a borítékomat. Az 
is kiderült, hogy ő lesz az ápo-
lónőnk. Rendkívül boldog vol-
tam, és nemcsak a pénz miatt, 
hanem hogy ennyire jó kezek-
ben lesz az anyukám.

Rita ezúton szeretne köszö-
netet mondani a pénz vissza-
juttatásában szerepet játszó 
becsületes embereknek és mind-
azoknak, akik segítenek ebben a 
nehéz élethelyzetben, a Máltai 
Szeretetszolgálatnak és segítő-
kész kollégáinak, valamint a csa-
ládok átmeneti otthonának. 

HULLÁMLOVAS

Megjelent dr. Fodor László Hullámlovas – Egy magyar 
európai (Wellenreiter – Ein ungarischer Europaer) című 
német nyelvű könyve. A szerző soproni származású, de 
már 62 éve Németországban él. A kötet nagy visszhan-
got váltott ki új hazájában. Mivel a könyv jelentős rész-
ben Sopron történetét – 1939-től 1956-ig – egy szemta-
nú (a szerző) látásmódján keresztül tárja fel, érdekes lehet 
a mai soproniaknak is. (Azért német nyelven jelentette 
meg, mert mint szerkesztőségünknek küldött levelében 
írja, már nem a „legjobb” az irodalmi nyelvtudása.) A min-
den bizonnyal érdekes kötet a szerzőtől kapott informá-
ció szerint a soproni könyvesboltokban is megrendelhető.

›
– Az emberek ma már élményekre, attrakciókra – Az emberek ma már élményekre, attrakciókra 
vágynak. Lehetőség szerint egy helyen – mondta vágynak. Lehetőség szerint egy helyen – mondta 
Horváth Vilmos.  Horváth Vilmos.  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Az igazi karácsony átéléséhez elengedhetetlen az igazi advent

Ünneplőbe öltözött lelkek
BERTHA ÁGNES

Ahogy a Soproni Téma fennállása 
óta olvasóink megszokhatták, ka-
rácsony előtt a keresztény egyhá-
zak soproni képviselői osztják meg 

gondolataikat az ünnep kapcsán.

Heinrichs Eszter 
evangélikus lelkész
Van egy kedvenc karácsonyi ké-
pem. Egy múlt századi festő vit-
te vászonra azt a békebeli jele-
netet, ahogyan négy kisgyerek 
leskelődik egy ajtó előtt, várva 
az angyalt, a Jézuskát, avagy a 
csodát. Az egyik kisfiúnak a sze-
me a kulcslyukon, a nővérének 
és öccsének füle az ajtóhoz ta-
padva, egy kis totyogó, egyéves 
forma fiúcska pedig az ajtófél-
fának támaszkodva mosolyog a 
nagyvilágba. Mind a négy gyer-
mek ünneplőben. Szemláto-
mást nemcsak kívülről, hanem 
belülről, a lelküket is ünneplőbe 
öltöztették.

Karácsonyra ünneplőbe öl-
tözik az egész keresztyén világ, 
nemcsak az „angyalleső” gyere-
kek, hanem szinte mindenki. Ko-
vács Imre néhai evangélikus lel-
kész gondolatai minden évben 
eszembe jutnak ilyentájt. Azt 
írja: „…mély meggyőződésem, 
hogy az ünnep szívünk mé-
lyén megérint – kivétel nélkül 

– mindnyájunkat. Van, aki ettől 
dalolni kezd, van, aki sírva fakad, 
de nem ez a fontos. A fontos az 
évről évre ismétlődő érintés, 
amely soha többé nem hagyja 
nyugodni a szívünket.”. Ez az 
érintés az, ami időszerűvé teszi 
a karácsonyt ma is – fiataloknak 
és időseknek, boldog és boldog-
talan embereknek, keresőknek 
és „megtaláltaknak”, angyalle-
sőknek és messziről kukucská-
lóknak, mindannyiunknak.

Kovács Gergő Vilmos 
katolikus iskolalelkész
Karácsony sosem vesztett az 
időszerűségéből, csak sajnos az 
ember vesztette el az ünnep-
léshez és a megszületett Meg-
váltóhoz vezető utat. Az igazi 
karácsony átéléséhez fontos az 
igazi advent: az ünnep valódi 
örömét megtapasztalni hit nél-
kül nem lehet. 

A karácsony sokakban mély 
nyomot hagy, hiszen több ked-
ves, külső megnyilvánulása is 
van, emellett az ünnepek alatt 

megerősödik a kisebb-nagyobb 
közösségek – család, barátok 
– összetartó szerepe is. De ha 
csak a külsőség, illetve az ünnep 
társadalmi szerepe marad hit és 
meggyőződés nélkül, akkor a ka-
rácsony pusztán egy gazdagon 
megült nap lesz, aminek nincs 
alapja és célja. 

Ahhoz, hogy karácsony való-
di üzenetét napjainkban is meg-
értsük, vissza kell mennünk két-
ezer évet, és fel kell idéznünk, 
mi történt ott és akkor a betle-
hemi istállóban. Mert ez a szü-
letés nem csupán történelem, 
hanem valamennyi ember éle-
tére hatással van, hiszen a világ 
Megváltója született meg. Jézus 

tehát nem egy múltbéli szerep-
lője a történelemnek, hanem az 
élő Isten Fia, az örök Ige, aho-
gyan azt a karácsony ünnepén 
Szent János evangéliumából 
hallhatjuk. Mi, keresztények ezt 
a kétezer éve ránk áradó isteni 
szeretetet próbáljuk újra meg-
tapasztalni karácsonykor és át-
adni embertársainknak.

Vladár Gábor 
református lelkész
A karácsony ünnepében van va-
lami, ami még az egyháztól tá-
vol álló emberek szívét is meg-
dobogtatja. Sokszor szinte úgy 
tűnik: talán nem is kell hívőnek 
lenni ahhoz, hogy a karácsonyt 

megünnepelhessük. Való igaz, 
az ünnep tartalma könnyen be-
fogadható, hiszen a középpont-
jában egy családi esemény, egy 
gyermek születése áll. A szülők 
pedig érthető módon hálásak 
megszületett gyermekükért Is-
tennek. Így gyakran megtörté-
nik, hogy a nem különösebben 
egyházi kötődésűek is elhozzák 
gyermeküket megkereszteltet-
ni, hogy Isten házában adjanak 
hálát a kapott ajándékért.

A keresztyénség egy bölcső-
vel, a Megváltó megszületé-
sével kezdődik. Ezért az isteni 
Gyermek önkéntelenül is az 
ajándékozóra, Istenre irányítja 
tekintetünket. Amikor azonban 

Isten rábíz egy gyermeket egy 
családra, nem elég csak arról 
beszélni, hogy mennyire sze-
retjük őt: a családban lét fele-
lősséggel jár. Így bízta rá Isten 
egyszülött Fiát Józsefre és Má-
riára, akik életük veszélyezteté-
sével is mentették az őt üldöző 
Heródes elől.

Ezért karácsonykor nincs, 
nem lehet más utunk, csak egy-
más felé. Ügyeljünk azokra, akik 
2019-ben nem tudnak úgy ün-
nepelni, mint mi! 

Ha így ünneplünk, hihetjük, 
hogy heródesi szívünkből nem 
fog az égbe menekülni az isteni 
Gyermek. Itt marad közöttünk. 
Talán még ránk is mosolyog!

A közösségért dolgozik
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Harminckilenc éve 
megszakítás nélkül 
látja el négy lépcső-
ház közös képviselői 
feladatát Kéry Ferenc. 
Talán ő az egyet-
len a városban, aki 
ilyen hosszú ide-
je van ebben a „szak-
mában”, fontos neki, 
hogy segíthessen az 
embertársain.

Szépen feldíszített karácsonyfa, 
alatta pedig kis ajándékok várják 
azokat, akik betérnek a Kazin-
czy tér 4. szám lépcsőházának 
alagsorában lévő kis irodájába. 
Kéry Ferenc itt intézi a hozzá 
tartozó négy lépcsőház ügyeit. 
Mint mondja: „Fogadóórát so-
sem tartok, amikor szükség van 
rám, bármikor megkereshetnek. 
Igyekszem azonnal megoldani 
a problémát, így időben elejét 
vehetjük a további gondoknak”. 
De ne szaladjunk ennyire előre 
az időben!

– 1972 decemberében köl-
tözhettünk be családommal 
az egyik lakásba, nagyon örül-
tünk ennek akkoriban – idézte 
fel a kezdeteket. – Már akkor úgy 
éreztem, szeretnék tenni a kö-
zösségért, s meg is választottak 
a lakáskezelő szövetkezet elnök-
ségi tagjává. Majd 1980-ban let-
tem – a munkám mellett – kö-
zös képviselő: a négy lépcsőház 
hatvan lakása tartozott, tarto-
zik ma is hozzám. Kezdetben a 
néhai Schaul István társammal 

magunk végeztük el például a 
lakatos munkákat. Úgy véltem, 
sok nézeteltérést előzhetünk 
meg azzal, hogy a lépcsőfor-
dulókat nem a lakók takarít-
ják, hanem felveszünk egy ta-
karítót. Sikerült kijárnom az 
állást, így negyven évig, mind-
annyiunk megelégedésére Hor-
váth Károlyné, vagy ahogy mi 
hívtuk, Erzsi néni látta el ezt a 
feladatot. (A lépcsőházak taka-
ríttatását természetesen ma is 
megoldják.)

Tenni- és intéznivaló azonban 
mindig akadt. – 2008-ban, a vá-
rosban talán elsőként mi jelent-
keztünk a panelfelújítási prog-
ramra – tette hozzá Kéry Ferenc. 
– 2010-ben végzett is a kivite-
lező a munkával. Ennek során 

felújították a tetőt, új nyílászá-
rókat építettek be, a homlokzat 
szigetelést kapott, emellett ki-
cserélték a víz- és lefolyócsöve-
ket, valamint a villamos hálóza-
tot is korszerűsítették. A korábbi 
fűtési rendszert egy korszerű, 
egyénileg szabályozható mód 
váltotta fel.

Ezek szép eredmények, de 
a programra való jelentkezés 
nem ment könnyen: tizenöt 
lakó visszakozott. Kéry Ferenc 
egyesével kereste fel az illetőket, 
és meggyőzte őket arról, hogy 
van értelme a felújításnak, s an-
nak is, hogy a költségekhez saját 
maguknak is hozzá kell járulni-
uk. A jövőbeli haszon sokkal na-
gyobb lesz, mint a mostani be-
fektetés. Végül mindannyian 

úgy döntöttek, hogy indulhat a 
beruházás.

– Utólag elmondták nekem a 
protestálók, jól döntöttek, ami-
kor végül rábólintottak. A fűtés 
esetében például akár 40 száza-
lékos megtakarítást is jelentett a 
korszerűsítés. S nem mellesleg a 
lakások értékei is megnőttek ez-
által – részletezte Kéry Ferenc.

A közös képviselő azt vallja, 
az elmúlt 40 évben sok min-
dent köszönhet a lakóknak, ő 
pedig igyekezett eleget tenni a 
kéréseiknek. – Fontos számom-
ra, hogy a jövőben is a közössé-
gért, a lakótársaimért dolgozhas-
sam. Amíg bírom erővel, addig 
szeretnék közös képviselő len-
ni; oly sok szép emlék köt ide a 
lépcsőházba, a  Kazinczy térhez.

ROVÓ PÉTER:
Tartalmas, mozgalmas volt 
a 2019-es évem, több új ko-
reográfiát állítottam szín-
padra, s az év vége sem lesz 
kevésbé sűrű. Rengeteg al-
kotói tevékenységgel telt el 
az év, pihenni talán majd jö-
vőre jut egy kis időm.

VIGH NOÉMI:
Nagyon eseménydús volt 
számomra a 2019-es év. 
Munkahelyet váltottam, köl-
töztem. Sok idegeskedéssel 
járt mindez, s még mindig 
akad tennivaló az utóbbival 
kapcsolatban. Remélem, 
a folytatásban már eljön a 
nyugodtabb időszak.

HARIS JÁNOS:
Feleségem és jómagam is 
évek óta nyugdíjasok va-
gyunk, de év közben is min-
dig akad tennivaló. Az egyik 
gyermekem és a kisuno-
kám vidéken lakik, gyak-
ran járok hozzájuk meglá-
togatni őket.

RÁKOS SÁNDOR:
Összességében eredmé-
nyesnek tűnik ez az év. 
A céggel kapcsolatos dol-
gok rendben mennek, a 
kilátások is jók. A csalá-
di és egészségügyi hely-
zetünk is rendezett. Bízom 
benne, hogy a folytatás is 
ilyen jó lesz.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

Heinrichs Eszter Kovács Gergő Vilmos Vladár GáborHeinrichs Eszter Kovács Gergő Vilmos Vladár Gábor

Milyen volt az idei éve?

Kéry Ferenc a Kazinczy tér 4. szám lépcsőházának alagsori irodájában  Kéry Ferenc a Kazinczy tér 4. szám lépcsőházának alagsori irodájában  
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Ügyes kezek foglalkozás
December 19., csütörtök 15.30, Széchenyi István Vá-
rosi Könyvtár Gyermekkönyvtára 

Varga Gábor karácsonyi 
dzsesszkoncert

December 19. 19 óra, Liszt-központ 

Zenta, 1697
December 19. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Szarka Gyula – Szálinger Balázs rockoperája
További időpontok: december 20. 19 óra, december 
21. 19 óra, december 22. 15 és 19 óra 

Pál Feri Sopronban
December 19. 19 óra, GYIK Rendezvényház 
Hogyan válhat erőforrássá a múlt?

Karácsonyi történetek
December 19. 19 óra, Árpádházi Szent Margit- 
templom
Rákász Gergely karácsonyi hangversenye

Lord koncert 
December 21., szombat 19 óra, Hangár Music Garden 

4. Hard Christmas
December 23., hétfő 19 óra Hangár Music Garden
Fellépők: Drawing, Visionless Humanity, Stoneraw, 
Dirty Dawn, Don Gatto

Pál Utcai Fiúk koncert 
December 27., péntek, 21 óra, Hangár Music Garden 

Cursillo – hálaadás 
December 28., szombat 10 óra, Szent István-templom
A szentmisét bemutatja Csaba atya

Valahol Európában 
December 28. 15 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: december 28. 19 óra, december 
29. 15 és 19 óra, január 6. 12 és 15 óra, január 7. 12 és 
17 óra, január 8. 13 és 19 óra, január 9. 15 és 19 óra

Két legenda egy estén
December 28. 19 óra, Novomatic-aréna 
Korda György és Balázs Klári jubileumi koncertje,  
Neoton Família, Dj Dominique

CLOUD 9+ lemezbemutató
December 28. 21 óra, Hangár Music Garden

Odett koncert
December 28. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Előszilveszteri fúvóskoncert
December 29., vasárnap 18 óra, Liszt-központ 

80 nap alatt a Föld körül
December 29. 19 óra, GYIK Rendezvényház 
Fábry Sándor előadása 

Rejtő-kabaré plusz
December 31., kedd 15 óra, Soproni Petőfi Színház

Szilveszteri koncert
December 31. 16 óra, Novomatic-aréna 
Sopron Város Fúvószenekara – vendégművész: 
Kiss Zoltán 

Újévi hangverseny
Január 1., szerda 18 óra, Liszt-központ 
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar koncertje. 
Műsoron: Johann Sebastian Bach, Aram Hacsaturján és 
ifj. Johann Strauss művei, vezényel és zongorán közre-
működik: Oberfrank Péter Liszt-díjas, érdemes művész. 

Honeybeast koncert 
Január 3., péntek 19 óra, Soproni Petőfi Színház 

Hamupipőke
Január 4., szombat 15 és 18 óra, Soproni Pető-
fi Színház 
Családi musical két részben

Soproni gyorstalpaló
Január 5., vasárnap 15 óra, Liszt-központ 
Luther-séta: vízkereszt hétvégéjén a város evangélikus 
emlékei között barangolnak

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…

HOL JÁRUNK?

Pap Károly emléktáblája 
– Fegyvertár utca 5.

Ebben az egykori hitközségi házban, mely-
ben annak idején iskola is működött, szüle-
tett Pap Károly (1897–1945) író, Pollák Mik-
sának, a nagy hírű hittudósnak, a soproni 
neológ izraelita hitközség főrabbijának a 
fia. A Széchenyi-gimnáziumban érettségi-
zett, ahol iskolatársa volt Csatkai Endre, aki 
többek között ezt írta róla: „…egész iskolai 

élete alatt jeles diák volt”. 1919-ben, a Ta-
nácsköztársaság ideje alatt beállt vöröska-
tonának, majd hamarosan Murakeresztúr 
városparancsnoka lett, amiért édesapja a 
szószékről tagadta ki a fiát. A Tanácsköz-
társaság bukása után – részben koholt vá-
dak alapján, orgazdaság miatt – másfél év 
börtönbüntetésre ítélték. Első novellája a 
Pesti Naplóban jelent meg 1923-ban. Aza-
rel című, részben önéletrajzi regénye a Nyu-
gat kiadásában 1937-ben látott napvilágot: 
„Ezért a könyvért valaha nagyon nagyra fog-
ják értékelni az írót. Természetesen, mivel 
nem faji dolog a hit és a tett.” – írta a mű 
megjelenését követően Móricz Zsigmond. 
Pap Károly ezt követően felhagyott a szép-
irodalmi tevékenységgel, mindössze röpira-
tokat, pamfleteket fogalmazott. 1943-ban 
behívták munkaszolgálatra, majd 1944-ben 
Buchenwaldba, onnan 1945 februárjában 
Bergen-Belsenbe vitték, ott halt mártírha-
lált. A Fegyvertár utca 5. számú ház falán 
emléktábla őrzi emlékét, amelyet Szakál 
Ernő szobrászművész készített 1962-ben. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alko-
tásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az 
a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, 
és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok 
között, akik helyes megfejtést január 6-ig beküldik a 
Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesz-
toseg@sopronitema címre, illetve személyesen leadják 
a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján, 
ajándékot sorsolunk ki. 
Megfejtés: December 4-i rejtvényünk megfejtése: Pap 
Károly emléktáblája, szerencsés megfejtőnk: Szántóné 
Vörzsönics Erzsébet, Sopron, Vasvári Pál utca.

Lendvay Márta és családja ajánlotta fel a Fő téri fenyőt 

A város karácsonyfája
KÖVES ANDREA

A Fő téren 
magasodik 
a város ka-
rácsony-

fája, az ötvenéves, 15 
méteres lucfenyő. A 
méretes örökzöldet 
felajánló tómalmi csa-
lád még meg is siratta 
kivágását.

– Hat éve költöztünk a kistó-
malmi házunkba, amelynek a 
kertjében ott magasodott és 
terebélyesedett az árnyat adó 
óriás fenyő – mesélte Lendvay 
Márta. – Kertünk éke volt, ám 
az utóbbi időben már egy-egy 
nagyobb viharnál aggódva néz-
tem, hogy esetleg nem borul-e a 
házra: féltettem két kisgyerme-
künket. Ugyanakkor egyszerűen 
nem tudtam elképzelni, hogy 
a szeretett fánkat csak úgy ki-
vágják és feldarabolják. Ekkor 
jött az ötlet, hogy méltó búcsú 
lenne, ha ünnepi díszbe felöl-
töztetve a belvárosban maga-
sodhatna az ünnepvárás idősza-
kában. Szó, mi szó: bizony még 
a könnyeim is lejöttek, amikor 
a szakemberek kivágták a fánkat 
november végén. Ám, amikor a 
családdal kimentünk megcso-
dálni a karácsonyi vásárba, ak-
kor büszkén néztük, ahogy ott 
magasodik a mi fácskánk szere-
tett városunk Fő terén.

Márti szakmájánál fogva is 
erősen kötődik a fákhoz. Éksze-
részként dolgozik, a klasszikus 
nemesfémeket különböző fa-
fajtákkal ötvözi. Hazai kedven-
ce a jól formálható diófa, ám 

trópusi, egzotikus fafajokból 
is örömmel alkot. Hisz abban, 
hogy a fákból készült ékszerek-
ben épp olyan hatóerő lakozik, 
mint az ásványból készült tár-
saiban. A fák, az erdők iránti 
szeretete megfertőzte három 
és fél éves kislányát és tízéves 

kisfiát is, így a család gyakorta 
kirándul a Szárhalmi-erdőben. 
Az idei karácsony új szokást 
is hoz a család életébe – árul-
ta el Márti.

– Idén úgy határoztunk: nem 
állítunk az otthonunkban kará-
csonyfát, hanem a kertben egy 

földlabdás fenyőt díszítünk fel, 
és az ablakból gyönyörködünk 
benne. Vízkereszt után pedig 
elültetjük a kertben, mégpe-
dig a kivágott lucfenyőnk he-
lyére. Remélem, hogy majd ő is 
megél vagy félszáz emlékezetes 
esztendőt.

Szerkesztőségünk fenn-
állása óta elkötelezett a 
soproni emberek be-
mutatása mellett. Ezt a 
vállalásunkat szélesíteni 
kívánjuk újabb és újabb 
olvasóink megismerte-
tésével. Ezért olyan em-
bereket keresünk, akik 
kiérdemelték a körü-
löttük élők szeretetét, 
tiszteletét. Ha ismernek 
ilyen embert a környe-
zetükben, írják meg ne-
künk, hogy ki ő, hogy ér-
hetjük el, és hogy miért 
olvasnának róla öröm-
mel a  Soproni Témában!

Hősöket  
keresünk!

szerkesztoseg@ 

sopronitema.hu

ÉVÉRTÉKELŐ

Az elmúlt héten értékel-
te a 2019-es esztendőt a 
Soproni Gyógyközpont 
vezetősége. A kórház 
rangos elismerését, az 
Erzsébet-díjat idén Fe-
kete József, a műsza-
ki és fejlesztési osztály 
vezetője vette át. Az 
eseményen részt vett 
dr. Simon István alpol-
gármester is. 

›

Lendvay Márta és családja a Fő téri karácsonyfa előtt – a 15 méteres lucfenyő Lendvay Márta és családja a Fő téri karácsonyfa előtt – a 15 méteres lucfenyő 
korábban a kertjükben magasodott korábban a kertjükben magasodott FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Ismét átsuhant felettünk egy eszten-
dő. Ezekben a napokban, az ünnepi 
készülődés mellett, ki-ki számot vethet azzal, hogy 
milyen hónapokat hagyott maga mögött. Milyen éve 
volt egy közösség tagjaként és milyen magánember-
ként, családja körében. Összességében mi, sopro-
niak jó évet zárunk. Örülhetünk, hogy folytatódott a 
város fejlesztése, és a következő évben több prog-
ram is befejeződik. Jó érzés megélni, tanúja lenni, 
hogy miképp változik, formálódik városunk. A vál-

tozások gyorsan köve-
tik egymást, és persze 
az is igaz, hogy mindig 
lesznek újabb és újabb 
megoldandó felada-
tok, hiszen sohasem 
lehet pontot tenni egy 
település fejlesztésére. 
A mindenkori városve-
zetés feladata, hogy ez 
a körforgás ne szakad-
jon meg. A mi felada-
tunk pedig nem kisebb, 
mint hogy olyan veze-

tőket, képviselőket válasszunk, akik képesek meg-
felelni a kihívásoknak. Ebből a szempontból is jól 
vizsgáztunk, hiszen nem tört meg a 2006 óta tartó 
folyamat, és a következő években semmi sem gá-
tolhatja a tervek megvalósítását. Január elsejétől a 
nyugodt építkezés időszaka következik, legalábbis ezt 
remélem. Sopron – ezt tudomásul kell venni – már 
sohasem lesz az az álmos kisváros, ahol a korzón sé-
tálgatva mindenki ismeri egymást, ahol évekig, év-
tizedekig szinte semmi sem történik. E korszak már 
szükségszerűen elmúlt, de fontos, hogy a lelkekben 
megőrizzünk valamit abból, ami évszázadok óta a 
soproni polgár sajátja, cselekedeteinek mozgatója, 
amit azonban nehéz szavakkal kifejezni. Talán Kónya 
Lajos versben megfogalmazott gondolatai „Magatar-
tás ez, hit és állapot, arányérzék, bölcs önmérséklet 
és türelem-készség, folyton ihletés, s leginkább tán 
a szép imádata, a kicsiben a nagy csodálata...” tükrö-
zik a leghitelesebben, hogy mit is értünk, érthetünk 
a sokszor emlegetett soproniság alatt. 
A karácsonyi ünnepkör a megbocsájtás és a megbé-
külés időszaka is. Ezekben a napokban emelkedjünk 
felül sérelmeinken, hagyjuk magunk mögött a bé-
kétlenséget, s ha sikerül, akkor óvjuk és őrizzük meg 
a következő évre is! Legyen nyugalom és megértés 
a családoknál és a város életében is! Mert az évek 
gyorsan szaladnak, s amit elmulasztunk, azt később 
megbánhatjuk.

„A karácsonyi ünnepkör 
a megbocsájtás és a 
megbékülés időszaka 
is. Ezekben a napok-
ban emelkedjünk felül 
sérelmeinken, hagy-
juk magunk mögött 
a békétlenséget, s ha 
sikerül, akkor óvjuk és 
őrizzük meg a követ-
kező évre is!”

Horváth Ferenc jegyzete

A nyugalom éve
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Magyar Autóklub   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
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Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

December 14: átadták Sopron 2019. évi kitüntetéseit

A hűség erkölcsi erény

HORVÁTH FERENC

– A mai nap örökre ünnep lett a Civitas Fide-
lissima városában, hiszen nevünk egybeforrt a 
hűséggel – mondotta – a többi között – hű-
ségnapi köszöntőjében dr. Farkas Ciprián. A 
polgármester és dr. Simon István, valamint 
Csiszár Szabolcs alpolgármester a december 
14-i ünnepségen adta át a város kitüntetéseit.

A december 14-ei hűségnapi ün-
nepséget ezúttal is a Liszt-köz-
pontban tartották. Itt köszön-
tötték azokat a soproniakat, akik 
munkásságukkal kiérdemelték 
a közösség elismerését. Mielőtt 
sor került a kitüntetések átadá-
sára, dr. Farkas Ciprián polgár-
mester osztotta meg gondola-
tait a meghívott vendégekkel. 
Közöttük volt Barcza Attila or-
szággyűlési képviselő és több, az 
1921-es népszavazásban érintett 
település képviselője. A polgár-
mester beszédének bevezető ré-
szében kiemelte: – Olyan tiszte-
letre méltó soproni polgárokat 
köszöntünk ma itt, akik önzet-
len módon szolgálják városunk 
közösségét és tevékenységükkel 
hozzájárulnak Sopron város jó 
hírnevének öregbítéséhez. 

Majd felidézte a történel-
mi jelentőségű népszavazást, 
s az azt követő eseményeket, 
közöttük az 1922. január 10-én 
tartott diadalünnepet, amelyen 
gróf Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter a kormány nevében 
kijelentette: „Sopron kapuin a 
hűség képe lesz művésziesen 

kiképezve, s jelmondata ez: Ci-
vitas Fidelissima.”. A nemzet há-
láját még abban az évben tör-
vénybe iktatták. Nyolcvan évvel 
később a Hűség-zászlónál Orbán 
Viktor a kormány tagjai jelenlé-
tében is megemlékezett a sopro-
ni népszavazásról, és ugyancsak 
törvényben rögzítették, hogy 
december 14-e a hűség napja.

–  A mai nap örökre ünnep lett 
a Civitas Fidelissima városában, 
hiszen nevünk egybeforrt a hű-
séggel – hangsúlyozta dr. Farkas 
Ciprián, majd feltette a kérdést: 
mit jelent a hűség, amelyről kö-
zel egy évszázada tettek tanúbi-
zonyságot a soproni polgárok. 
A felelet: mindenekelőtt egy 
olyan erkölcsi erényt, mely ki-
tartással párosul, s mely kész-
ségessé tesz arra, hogy minden 
körülmények között megma-
radjunk a helyes úton. Ezt kö-
vetően a polgármester utalt 
az 1956-os és 1989-es esemé-
nyekre, amelyeknek köszönhe-
tően Sopron a szabadság váro-
sa is. – Ma Sopron valamennyi 
múltbéli megpróbáltatása elle-
nére egy virágzó, fejlődő várossá 

vált Magyarország nyugati felé-
ben. Egy olyan várossá, amely 
büszkén őrzi gazdag történel-
mét, kulturális értékeit, legfél-
tettebb szokásait, hagyománya-
it. Egy olyan várossá, amely nem 
felejti hőseit és megemeli kalap-
ját kiválóságai előtt – zárta ün-
nepi beszédét a polgármester.

Ezt követően adták át a Szé-
chenyi tanulmányi ösztöndíja-
kat és a város elismeréseit. (A ki-
tüntettek névsorát megtalálják 
olvasóink a Soproni Téma de-
cember 4-i számában.) Babos Tí-
mea, Sopron díszpolgára nem 
tudott részt venni az ünnepsé-
gen, ezért a díszpolgári címet 
már korábban átvette (Soproni 
Téma, december 11.), de videó-
üzenetben mondott köszöne-
tet az elismerésért, és tett hitet 
sopronisága mellett. Az ünnep-
ség a Hűség-zászlónál folytató-
dott. Itt Török Zoltán Pro Urbe 
díjas beszédében arra kereste 
a választ, hogy hol a saját he-
lyünk és identitásunk majd-
nem 100 esztendővel a népsza-
vazás után, ugyanazon a földön. 

A népszavazás előzményeire 
utalva jelentette ki, hogy „ma 
is a küzdelem a kulcsszó, me-
lyet megmaradásunk érdekében 
folytatnunk kell”. Ennek a küz-
delemnek a színtere a minden-
napi életünk és a sport, amely 
lehetőséget ad a békés versen-
gésre. (A Török Zoltánnal készült 
interjút újságunk 9. oldalán ol-
vashatják.) Az ünnepségsorozat 
zárásaként dr. Farkas Ciprián, 
dr. Simon István, Csiszár Sza-
bolcs, Barcza Attila, Török Zol-
tán és Nagycenk polgármestere, 
Csorba János megkoszorúzta a 
Hűség-zászlót, de elhelyezték a 
megemlékezés virágait a külön-
böző intézmények és szerveze-
tek képviselői is.

(A Liszt-központban tartott 
ünnepség moderátora Savanyu 
Gergely, a Soproni Petőfi Szín-
ház művésze volt, közreműkö-
dött a Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekar kamaraegyüttese. A Hű-
ség-zászlónál Papp Attila és Ács 
Tamás Wass Albert műveiből ké-
szült összeállítással tette emlé-
kezetesebbé a közös ünneplést.)

KOSZORÚZÁS ÉS FŐHAJTÁS
A hagyományok szerint Sopronyi-Thurner Mihályra, a „nép-
szavazás polgármesterére” is emlékeztek a jeles napon. 
Dr. Farkas Ciprián polgármester a sírjánál, a Szent Mihály-
temetőben és szobránál, a Fő téren hajtott fejet és koszo-
rúzott. A Fő téren a Hűség-kapunál is koszorút helyezett el 
dr. Farkas Ciprián, dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester, illetve Barcza Attila, Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője. A megemlékezésen részt vettek a nép-
szavazásban érintett települések vezetői is.

Babos Tímea 1993. május 10-én született Sopronban. Ami-
kor nem valamelyik nagy nemzetközi versenyen vesz részt 
a világ különböző pontjain, Sopronba jön haza. Édesapja 
maga is kiváló teniszező volt, az ő irányítása mellett kez-
dett el Timi sportolni. Az SVSE színeiben szerezte meg első 
korosztályos magyar bajnoki címét. Ezután háromszoros 

junior Grand Slam tornagyőztes és ifjúsági olimpiai bronz-
érmes lett. Felnőtt profi játékosként a világ legjobbjai közé 
tartozik. 2017 és 2018 után idén novemberben harmadszor 
lett párosban világbajnok. Szintén párosban kétszer nyert 
Grand Slam döntőt, 2018-ban az Australian Openen, 2019-
ben a Roland Garroson győzött. 2018. július 16-án a ma-
gyar teniszsport történetében első magyarként a páros vi-
lágranglista élére került. Egyéniben három WTA és 11 ITF 
tornán győzedelmeskedett. Részt vett a 2012-es és a 2016-
os olimpiákon. 2012-ben Sopron Sportjáért díjat, 2017-ben 
Civitas Fidelissima díjat kapott Sopron önkormányzatától. 
A legutóbbi hét évben ő lett a Magyar Tenisz Szövetség leg-
jobb női játékosa, a Magyar Sportújságírók Szövetsége ál-
tal rendezett Az év sportolója szavazáson többször is a leg-
jobb 3 női sportoló közé választották. 2018-ban a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztjét vehette át, ugyanebben az év-
ben Budapest díszpolgára címet adományozott neki a fő-
városi közgyűlés. Szülővárosa szerint világbajnoki címből 
is három a magyar igazság (reméljük, sok ráadással), így 
a fővároshoz Sopron is csatlakozott, és a közgyűlés dísz-
polgári címet adományozott neki. Babos Tímea jelenleg is 
versenyre készül, így a díszpolgári címet december 7-én, 
szombaton a városháza dísztermében vette át. 

Díszpolgárunk, Babos Tímea

A hűségnapi ünnepséget követően adták át a Széchenyi tanulmányi ösztöndíjakat és a város legrangosabb A hűségnapi ünnepséget követően adták át a Széchenyi tanulmányi ösztöndíjakat és a város legrangosabb 
elismeréséit. Felvételünkön az idei díjazottak dr. Farkas Ciprián polgármesterrel. elismeréséit. Felvételünkön az idei díjazottak dr. Farkas Ciprián polgármesterrel. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Babos Tímea december 7-én vette át díszpolgári Babos Tímea december 7-én vette át díszpolgári 
címét címét FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Gangl borászat: beérett a kitartó, szorgalmas munka gyümölcse

Ezüstérmes kisbirtok
HUSZÁR JUDIT

A száz nevező kisbirtok közül az 
előkelő második helyet szerezte 
meg a soproni Gangl borászat az 
egyik szakmai magazin pályázatán. 

Gangl Szabolcs és felesége, Nikoletta évek óta 
azon dolgozik, hogy borával örömet szerez-
zen az embereknek. 

Kacskaringós szűk járatok, majd 
a nagy csarnokban több méter 
széles hordók, köztük a déd-
nagypapa gesztenyefa hordó-
ja. A Gangl család tulajdonában 
lévő pincerendszert kétszáz éve 
kezdték kialakítani, egykor a 
Szent Orsolya Rend tulajdoná-
ban volt, majd az önkormány-
zathoz került. Sokáig nem hasz-
nálták borospinceként, amikor 
1990-ben a Gangl család meg-
vette, még tele volt építési 
törmelékkel. 

– Apáról fiúra szállt a csalá-
dunkban a szőlőművelés, bo-
rászkodás szenvedélye – kezdte 
Gangl Szabolcs. – Igazi vasutas 
família volt a miénk, akik a sza-
badidejüket a szőlőben töltöt-
ték. Én is a nagyapám, apám 
mellett tanultam meg ezt a 
mesterséget. Kezdetben a test-
véremmel közösen működtet-
tük a borászatot, majd ő más 
utat választott, így öt éve a fe-
leségemmel, Nikolettával csiná-
lunk mindent. 

– Én egy igazi panellány va-
gyok, aki korábban még kapát 

sem fogott a kezében – folytat-
ta Ganglné Göndöcs Nikoletta. 
– Aztán beleszerettem Szabolcs-
ba, és később vele együtt a sző-
lőbe, borászkodásba is. Már egy 
hónap után ott voltam az első 
szüreten, azóta én is mosom a 
prést, lapátolom a törkölyt, se-
gítek, ahol tudok. A gyermeke-
ink közül nem Dávid fiunk, ha-
nem Bogi lányunk érdeklődik a 
szőlő iránt, szóval lehet, hogy az 
apáról fiúra tradíció megszakad.

A Gangl család 8,5 hektáron 
gazdálkodik, van szőlőjük a 
Fertő tó partján, Harkán, Sop-
ron körül szinte mindenhol. 
A klasszikus boruk a kékfrankos, 
de készítenek merlot-t, caber-
net sauvignont, fehér szőlőből 
Irsai Olivért, sauvignon blanc-t, 
zöld veltelinit, traminit és zeni-
tet, valamint kékrankos rosét. 

– Az én szívemnek a kékfran-
kos a legkedvesebb, ez a klasz-
szikus borunk – tette hozzá 
Szabolcs. – Fontos számomra 
a családi tradíciók ápolása, a 
szüleim a mai napig rengete-
get segítenek, az édesapámnak 

például megvannak a saját sző-
lői, amelyeket maga művel. 

A család számára óriási elis-
merés a közelmúltban elnyert 
ezüstérmes kisbirtok cím. A Bor 
és a Piac borszakmai magazin 
pályázatára a 10 hektár alatti ka-
tegóriában százan neveztek. Kö-
zönségszavazással dőlt el, hogy 
melyik három borászat került a 
legjobb három közé, majd őket 
felkereste egy nyolctagú szak-
mai zsűri, akik megnézték a bir-
tokot, a pincét, megkóstolták a 
borokat, a komplex szolgáltatást 
pedig értékelték. 

– Ez nemcsak a mi sikerünk, 
hanem a Soproni borvidéké is 
– hangsúlyozta Szabolcs. – A lap 

húszéves története során még 
soproni nevező nem jutott be 
a döntőbe, így nagyon büszkék 
vagyunk, és reméljük, hogy így 
tudjuk a borvidéket népszerű-
síteni a turisták körében. Hi-
szen valamennyiünknek ez 
az érdeke. 

A család életében fontos a kö-
zelmúltban meghirdetett Fer-
tő tavi turisztikai fejlesztéshez 
kapcsolódó pályázat. Ennek ke-
retében szeretnének a pincében 

egy melegítő konyhát kialakíta-
ni, klímát beszerelni, felújítani 
a vizesblokkot. – A konyha az én 
területem, a borkóstolókon kí-
nált valamennyi ételt magam 
készítem, így nagy előrelépés 
lenne ez a fejlesztés – mondta 
Nikoletta. 

És hogy mi adja nekik a leg-
nagyobb örömet? A válaszuk 
egyértelmű: a szakmai sike-
rek mellett a vendégek pozitív 
visszajelzése.

HÍREK

Karácsonyi 
ajándékozás

Minőségi élelmiszere-
ket és meglepetést tar-
talmazó csomagokkal, 
valamint tízezer forintos 
utalvánnyal tette szebbé 
a szerény körülmények 
között élő felnőttek ka-
rácsonyát Sopron ön-
kormányzata. Az ajándé-
kokat csütörtökön adták 
át a Széchenyi-gimnázi-
umban. Az ünnepségen 
Csiszár Szabolcs alpol-
gármester köszöntötte a 
résztvevőket, megjelent 
Barcza Attila országgyű-
lési képviselő is.
A Liszt-központban 
megtartott gyermekek 
karácsonyára közel szá-
zan mentek el. A színpa-
di vidám műsorok után 
az ajándékcsomagokat 
és az élelmiszer-utal-
ványt Csiszár Szabolcs 
alpolgármester és Péli 
Nikoletta, a népjóléti bi-
zottság elnöke adta át a 
meghívott családoknak.

Ingyenes 
parkolás 

Az idei ünnepekkor is 
ingyenes lesz a parkolás 
Sopronban. A városve-
zetés döntése értelmé-
ben a felszíni parkolási 
övezetekben december 
14., szombattól január 1., 
szerdáig nem kell fizetni 
az autósoknak. A hatá-
lyos rendelet értelmében 
a felszíni és mélygarázs 
éves bérletek 2020. ja-
nuár 31-ig érvényesek.

›

Gangl Szabolcs és Ganglné Göndöcs Nikoletta a család pincéjében.  Gangl Szabolcs és Ganglné Göndöcs Nikoletta a család pincéjében.  
A házaspár közösen dolgozik azért, hogy egyre sikeresebb legyen a borászat. A házaspár közösen dolgozik azért, hogy egyre sikeresebb legyen a borászat. 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Borvidéki borverseny
MUNKATÁRSUNKTÓL

15 arany minősítést 
osztott ki a XV. Hűség 
Napi Borversenyen a 
zsűri. A megmérette-
tést a múlt héten ren-
dezték meg.

– Az a tény, hogy idén itt, a ven-
déglátó iskolában már tizen-
ötödször tartjuk meg a hűség-
napi borversenyt, az esemény 
rangját is mutatja – mondta 
köszöntőjében Molnár Ákos, a 
Soproni Borvidék Hegyközségi 
Tanács elnöke. – A borászok is 
fontosnak tartják a versengést, 
ugyanis negyvenhárom terme-
lő százharmincegy mintát kül-
dött. A bírálat jó alkalom arra is, 
hogy a borvidék szőlészei, borá-
szai lemérhessék, hol tartanak 
a munkában.

A megnyitó után Barcza At-
tila, Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője elmondta, 
a kormányzat kiemelten keze-
li a várost és környékét. Ennek 

keretében nagy lehetőségek 
nyílnak a borászok számára is. 
Többek között azért is, mert 
mint ismert, egy kormányha-
tározat értelmében négyszáz 
millió forintra pályázhattak a 
régió borászai, szőlészei.

A résztvevők a bírálat meg-
kezdése előtt néma főhajtással 
emlékeztek meg a közelmúlt-
ban elhunyt Taschner István-
ról, a hegyközségi tanács ko-
rábbi elnökéről.

A zsűri összesen 15 aranymi-
nősítésre érdemes bort talált. 
A vörösborok közül Iváncsics 

Zoltán Shiraza lett a győztes. 
Ezen a kategórián belül a kék-
frankos borok külön versenyez-
tek: az első helyen Tóth Jenő 
kékfrankosa végzett. A fehér faj-
ták közül a Lövér Pince chardon-
nay-a lett az első, a rozék közül 
pedig a Vincellér MPS Kft. első 
gólya zwigelt rozéja érte el a leg-
több pontot. A szakmai zsűri há-
rom szekcióban, százpontos bí-
rálati rendszerben 46 fehér-, 36 
rozé-, illetve 49 vörösbort kós-
tolt meg – tájékoztatta lapun-
kat Mikó Gábor, a hegyközség 
hegybírója. 

BORVIDÉKI ELISMERÉS: A hűségnapi borverseny kereté-
ben Farkas Lajos, a Soproni Borvidék Fertő menti Hegyköz-
ség elnöke a Gangl borászat teljesítményének elismerésér-
ül borvidéki díjat adott át Gangl Szabolcsnak.

NEGYEDIK GYERTYA MEGGYÚJTÁSA
2019. december 22., vasárnap 18.00 – Fő tér

Ünnepi gondolatokat mond Dr. Farkas Ciprián polgármester,
Pelikán András igazgató lelkész, Stummerné Nagy Ágnes református lelkész és 

Kovács Gergő Vilmos iskolalelkész, püspöki biztos
Közreműködnek Sopron Város Fúvószenekarának tagjai

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

December 19., csütörtök
16.00 Kozmutza EGYMI és a

Csendtörők zenekar –
Dalcsokor a szeretet jegyében

17.00 SSzC Vas és Villamosipari SZKI 
karácsonyváró műsora

17.30 SSzC Handler Nándor Szakképző 
Iskola – Karácsony éjjelén

18.00 Dirty Dance Sopron –
Adventi fergeteg

19.30 Wieden Band

December 20., péntek
16.00 Halász Utcai Tagóvoda – 

Adventi gyertyagyújtás
17.00 Sopron Balett
17.30 Figure Skating Sopron
18.00 Kalimba Gyermek Gospel Kórus
19.30 Sopron Gospel

December 21., szombat
17.00 Dudora együttes – 

Aranyszárnyú angyal
18.00 Blues Hangers-koncert
19.30 Balázs Fecó koncert

December 22., vasárnap
16.00 Fajkusz Banda
17.00 Vackor zenekar gyermekműsora
18.00 Gyertyagyújtás (Fő tér)
18.30 Lilienn és Kónyai Tibor

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

VÁRKERÜLET – NAGYSZÍNPAD

Karácsonyi
vásár,

közös ünnepvárás
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Nézőpont címmel a bányászat és az emberi 
civilizáció fejlődésének egymásra hatását 
mutatja be a bányászati múzeumban a múlt 
héten megnyílt kiállítás. A megnyitón be-
szédet mondott dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, valamint dr. Faller Jenő, a Központi 
Bányászati Múzeum kurátora. Az esemé-
nyen részt vett dr. Simon István és Csiszár 
Szabolcs alpolgármester is. A fejlesztéseket 
dr. Kiss Ferenc, az Információs Társadalo-

mért Alapítvány elnöke mutatta be. A tár-
latot Fekete Péter, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának kultúráért felelős állam-
titkára nyitotta meg. A barokk épületben 
teljesen kiépítették a vezeték nélküli inter-
netet, így az egyes helyeken okostelefonnal 
vagy az odakészített táblagéppel barangol-
hatunk. Az egyik teremben egy makett Sel-
mecbányát ábrázolja, a többi információ az 
interneten keresztül érhető el.

A bányászatról újszerűen

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS



www.sopronitema.hu2019. december 18. 7

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Kovács-Gombos 
Gábor festményei 
ilyenkor, adventkor 
különösen gondolat-
ébresztően hatnak. 
A festőművész al-
kotásaiból összeállí-
tott válogatás kópiái 
a Soproni Gyógyköz-
pontban is láthatók.

Ideje egy részét Budapesten, a 
másik részét pedig Sopronban 
tölti Kovács-Gombos Gábor. 
A festőművész napjai sűrűek, 
ugyanis a fővárosban kiállítá-
sokon szerepel, tartja a kapcso-
latot a művésztársaival, alkot, 
városunkban pedig a Soproni 
Egyetemen oktat, vizsgáztat, 
könyvet ír, fest, készül a tárla-
taira. A kettő között arra is volt 
ideje, ereje, hogy Győrben, a Tri-
angulum Galériában állítson ki 
a zömében az elmúlt egy évben 
készült alkotásokból.

– Festészet közben egy konk-
rét bibliai állítást, szöveget sze-
retnék a képeken keresztül 
újrafogalmazni – mondta la-
punknak soproni otthonában 
Kovács-Gombos Gábor. – „Állíts 
magadnak útjelzőket, helyezz el 
magadnak jelzőoszlopokat! Irá-
nyítsd szívedet a kiépített útra!” 
– figyelmeztet Jeremiás próféta. 
Munkáim ilyesféle fénylő útjel-
zők kívánnak lenni. Küszöbök, 
átjárók, amelyek megnyitják 
mindennapi világunk tereit a 
transzcendens felé. Azt remé-
lem, hogy képeim olyan me-
ditációs objektumként telje-
síthetnek szolgálatot, amelyek 
mindenkori nézőiket saját bel-
ső csendjük megtalálásához és 
azon túl pedig minden létező 
Teremtőjéhez segítik. Ha a né-
zők, a befogadók nem vásznat és 

festéket, nem mértani formákat 
és homályos foltokat látnak, ha-
nem felismerik a képekben rejlő 
végtelen teret, a zárt kertet, a csil-
lagot, a templomhajót, a szen-
télyt, akkor már bent is vannak 
a mindent elborító fényesőben, 
és a felülről harmatozó egek alatt 
állva talán tisztábbnak, jobbnak 
és boldogabbnak érzik magukat.

Kovács-Gombos Gábor műve-
iből a közelmúltban egy újfaj-
ta tárlatot is berendeztek Sop-
ronban. Így mesélt minderről: 
„A gyógyközpont pszichiátri-
ai osztályán működő addikto-
lógiai rehabilitációs részlegen 
állandó kiállításon láthatóak 
festményeim kópiái. A művek 

itt nem csupán esztétikai célo-
kat szolgálnak, hanem a gyógyí-
tás részei is lehetnek. Ezzel tel-
jesült az a régi vágyam, hogy a 
festményeimmel a lélek gyó-
gyítását segíthetem. Köszönet 
illeti ezért a tárlat kurátorát, Csi-
zovszki Sándor addiktológiai 
szakembert és Gerencsér Tamás 
grafikusművészt. Külön öröm 
számomra, hogy ezeken a fala-
kon fiam, Kovács-Gombos Dá-
vid festőművész műveiről ké-
szült fotók is láthatóak.”.

– Már fényképezésre és szál-
lításra várnak a Magyarországi 
Német Írók és Művészek Szövet-
sége Székházában azok a fest-
ményeim, melyek januártól 

németországi tárlatok szerep-
lői lesznek – tette hozzá. – Köz-
ben készülök a jövőre Manfred 
Karsch és Hajdú László művész-
kollégáimmal közösen az Érdi 
Galériában rendezendő kiállí-
tásra is. Erről egy könyv is meg-
jelenik majd.

S végezetül ejtsünk szót egy 
másik soproni vonatkozásról is: 
– Szeptembertől Gergácz Berta 
(a művész fájdalmasan korán el-
hunyt felesége – a szerk.) mű-
veit tartós letétként bocsátot-
tam a Benedek Elek pedagógiai 
kar rendelkezésére, és örömmel 
rendeztem meg belőlük az ál-
landó kamaratárlatot – zárta 
 Kovács-Gombos Gábor.

Kultúra, művészetek

1999
Hórekord! 
A soproni Meteorológiai 
Szolgálat tájékoztatása szerint          
az utóbbi négy év során a de-
cember 28-án hullott hómeny-
nyiség rekordértéket jelentett. 
A huszonnyolc centiméteres hó, 
csakúgy, mint az ország más 
tájain, Sopronban és környékén 
is komoly gondokat okozott a 
közúti közlekedésben. A város 
tömegközlekedése a havazás 
ellenére kisebb fennakadások-
kal üzemelt. Az egész napos 
hóesés harmincöt milliméter 
csapadékot eredményezett. A 
közterület-felügyelet kéri a tár-
sasházak felügyelőit, a házmes-
tereket, az ingatlantulajdono-
sokat, hogy ilyenkor a járdá-
kat folyamatosan tisztítsák a 
gyalogosbalesetek megelőzése 
érdekében. (Nyugati Kapu)

1907
Karácsonyi népszokások
A nagy magyar Alföldön kará-
csony este vacsora után a szoba 

négy szögletéből a szemetet 
összeseprik középre. Azután a 
leány kiviszi a kapu elé, rááll, 
hallgatódzik, s a mely oldal-
ról először hall kutyaugatást, 
arra viszik férjhez. A Felvidéken 
karácsony este pálinkát osz-
togatnak. Az eladó leány az 
első pohárkát nem issza meg, 
hanem megmosdik vele. Ekkor 
találkozni fog kedvesével, s az 
megcsókolja őt. Sopronban azt 
mondják, hogy az ember kará-
csony estéjén ne könyököljön az 
asztalra, mert egész esztendő-
ben nagy kelései lesznek. De szo-
kás az is, hogy karácsony este a 
család minden tagja megeszik 
egy-egy diót. Az üres héjat meg-
töltik vízzel, akié pedig reggelre 
kiapad, az abban az évben meg-
hal. (Világ Krónika)

1885
Tavasz után  
tél Sopronban
Sopronból írják lapunknak de-
cember 21-i kelettel. Ma reggel 
kora hajnalban esővel vegyes 

jégeső verte végig városunkat, 
mégpedig oly erővel, hogy az 
ablaktáblák komoly veszélyben 
forogtak. Megelőzőleg pedig oly 
tavaszi meleg volt, hogy a téli 
kabátok jóformán lehetetle-
nekké váltak. Tavaszi langyos 
esőféle permetezett úgy, hogy 
Rip van Winkle tavaszra gon-
dolhatott volna, ha karácsony 
előtt néhány nappal éppen 
Sopronban ébredt volna fel 
álmaiból. (Pesti Hírlap)

Szomorú soproni 
karácsony
Harminchét évvel ezelőtt, 1848-
ban szomorú karácsonyra vir-
radt egész Magyarország, de 
különösen a határszéli Sopron 
megyére. Windischgraetz her-
ceg az osztrák császári hadse-
reg főparancsnoka pár nap-
pal előbb lépte át fényes had-
sereg élén a Lajthát, s a Görgey 
parancsnoksága alatt álló 
„felső dunai magyar hadse-
reg” komoly ellenállás nélkül 
kezdte meg visszavonulását 

Parndorftól Győr felé. Sréter 
huszár őrnagy, aki egy osz-
tály élén a fősereg oldalvédeül 
Sopronban állomásozott, szin-
tén megkapta a parancsot a 
visszavonulásra. 

Alig vonult ki Sopronból 
a huszárosztály, bevonult 
Petricsevics Horváth ezredes egy 
osztrák dandár élén, Rohonczy 
Ignác császári teljhatalmú biz-
tossal, kiket nyomban követtek 
az akkori kamarilla szolgálatá-
ban álló azon katonai és polgári 
egyének, akik a magyar hadse-
reg elől megfutottak, és részint 
Bécsben, részint Badenben 
kerestek és találtak menedé-
ket. A teljhatalmú polgári biz-
tos azonnal megyei közgyűlést 
hirdetett, melyre a Sopronban 
lakó nemességet és a közel eső 
községek elöljáróit meghívta. 
Meg is jelent a meghívás folytán 
50 vagy 60 ember, kiket részben 
a hatalomtól való félelem, rész-
ben pedig a kíváncsiság hozott 
össze. (Pesti Hírlap)
Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Kovács-Gombos Gábor művei a lélek gyógyítását segítik

A jelzőoszlopok fénye
Lélekmelengető  
kézimunkák
KÖVES ANDREA 

Kincsesház: találó név Márton Krisztina harkai 
hímzőműhelyére. A békés kuckóban nem csu-
pán csodálatos hímzések sorakoznak, hanem 
megannyi szemet gyönyörködtető horgolás, 
sok-sok lélekmelengető kézműves termék.

Krisztina fő mottója: „A hagyo-
mány nem a hamu őrzése, ha-
nem a láng továbbadása!”. En-
nek jegyében nem csupán saját 
maga tevékenykedik műhelyé-
ben, hanem a betérőket is alko-
tásra csábítja. 

– Palóc vidékről származom, 
dédnagymamám csodálatos 
hímzéseket készített – idézte fel 
a múltat Márton Krisztina. – Ap-
rócska lányként mellé teleped-
tem a kis sámlimmal, és néztem, 
hogy születik meg egy-egy kéz-
műves alkotás. 12 éves koromban 
már bonyolultabb matyómintá-
kat hímeztem. Miután jó pár ké-
zimunkastílust megismertem, 
rátaláltam saját, egyedi stílu-
somra: a keresztszemes hímzé-
sek világára. Munkáim egyedisé-
ge és szépsége abban rejlik, hogy 
régi motívumokat hímzek ma 
használatos, modern tárgyakra. 
A hímzések során természetes 
alapanyagokkal – lenvászonnal, 
damaszttal – dolgozom.

Krisztina hét évvel ezelőtt köl-
tözött családjával Budapestről 
Harkára gyermekei iskolaválasz-
tása miatt. Régebben az egész-
ségügyben dolgozott. A nem 
éppen zökkenőmentes beil-
leszkedés során igazi terápiá-
nak bizonyult számára a hím-
zés. Ekkor fogalmazódott meg 
benne: csak ezzel szeretne fog-
lalkozni, ez az ő útja, mert eb-
ben tud igazán kiteljesedni, és 
másoknak is adni. 

– Ha egy gyereket leültetek 
hímezgetni, akkor javul a szín-
érzéke, a koncentrációja és a 
finommotorikája, ami a ta-
nulásban nagyon nagy segít-
ségére lesz – sorolta az alkotó. 
– Már 4–5 éves kortól lehet a ki-
csikkel együtt dolgozni. Szívet 
melengető látni, hogy amikor 
itt, a műhelyben elkészül egy-
egy kicsi kéz alkotta terítőcs-
ke, azt a gyerekek milyen büsz-
kén nyújtják át anyukájuknak, 
nagymamájuknak.

– Azt remélem, hogy képeim nézőiket saját belső csendjük megtalálásához és – Azt remélem, hogy képeim nézőiket saját belső csendjük megtalálásához és 
azon túl minden létező Teremtőjéhez segítik – mondta Kovács-Gombos Gábor  azon túl minden létező Teremtőjéhez segítik – mondta Kovács-Gombos Gábor  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Márton Krisztina mottója: „A hagyomány nem  Márton Krisztina mottója: „A hagyomány nem  
a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!”  a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!”  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Elhunyt 
Hillebrand Imre
Életének 67. évében váratlanul elhunyt Hillebrand Imre 
kézműves könyvkötőmester, aranyfokozatú kiváló kis-
iparos, a Hazáért Érdemkereszt kitüntetettje. Elkötelezett 
lokálpatriótaként joggal volt büszke felmenőire, akik kö-
zött ott tudhatta Hillebrand Vince ükapját, a híres soproni 
likőrgyár megalapítóját, a soproni kaszinó megálmodóját.
Élete nagy pillanata volt, amikor a rendszerváltást köve-
tően privatizáció keretében megvásárolta a győri Széche-
nyi Nyomda soproni telephelyét, amit testvérbátyjával 
együtt 2010-ig működtetett. Szentlélek utcai könyvkö-
tőműhelyének kirakatában Gutenberg János mellszobra 
áll, mely hirdeti a tradíció, a mívesség és a Gutenberg-
galaxis diadalát. 
Temetése december 5-én volt a soproni Szent Mihály-
temetőben. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

www.sopronitema.hu
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Az egyesület élen jár az utánpótlás-nevelésben

Az SC Sopron ünnepe

Nem csupán futó barátság

PÁDER VILMOS

Az SC Sopron vezetése idén is a 
Liszt-központban tartotta karácso-
nyi évzáró ünnepségét. A rendez-
vényen köszöntötték a kiemelkedő 

sportolókat, valamint átadták az ajándékokat is. 

A város legnagyobb labdarúgó 
egyesületének elnöke, Csiszár 
Ákos köszöntötte a meghívott 
vendégeket, külön Csiszár Sza-
bolcs sportért felelős alpolgár-
mestert, Abdai Zsoltot, a sport 
és turisztikai bizottság elnökét, 
az egyesület támogatóit, labda-
rúgóit, edzőit, s nem utolsósor-
ban a sport szeretetére neve-
lő szülőket.

Köszöntőjét követően az el-
nök ismertette az elmúlt évben 
történteket. Mozgalmasabb évet 
zártak az előzőnél, az egyesület-
nek új otthona lett. A virtuális 
világban is szeretnének tovább-
ra is jól helytállni. Csiszár Ákos 
megköszönte az öregfiúk pél-
dás hozzáállását, akik játékuk-
kal erősítették a klub hírnevét, 
és bizonyították, hogy múlt 

nélkül nincs jövő. Örvendetes, 
hogy a női szekció kiemelt köz-
pontú lett, valamint az utánpót-
lás-nevelés után a felnőtt együt-
tes – amely 100 százalékban az 
utánpótlásra épült – is kiválóan 
szerepel a bajnokságban. Az el-
nök kiemelte, hogy az egyesület 
egy nagy család, amiben fontos 
szerepet játszik a szülők sport-
ra nevelő munkája, külön kö-
szönet érte.

Csiszár Szabolcs, a város 
sportjáért felelős alpolgár-
mester beszédében kiemelte, 
hogy közel 80 egyesület mű-
ködik sikeresen városunkban, 
de az aktív létszámot tekint-
ve az SC Sopron kiemelkedik 
a mezőnyből. Az egyesület az 

utánpótlás-nevelésben élen 
jár, az óvodás korosztálytól az 
öregfiúkig felöleli a labdarúgás 
teljes palettáját, valamint az e-
sport virtuális világában is ko-
moly szerepet játszik.

Az ünnepség végeztével kü-
löndíjakat adtak át: az év csapa-
ta az U14-es leányegyüttes, az év 
szakembere Finta Zoltán, az U17-
es korosztály NB III. listavezető-
jének edzője lett. A záró műsort 
már hagyományosan a női szek-
ció szolgáltatta, a legkisebb pa-
lánták bevonásával. Az ajándé-
kozást követően öröm volt látni 
a kicsik csillogó szemeit. A jelen-
lévők közül sokan megjegyez-
ték, hogy ezekért a pillanatokért 
érdemes dolgozni és élni.

HUSZÁR JUDIT

A közös sport, a kö-
zös élmények, szen-
vedések összekötnek, 
barátságokat, szö-
vetségeket szülnek. 
Megtapasztalják ezt 
nemcsak azok, akik 
valamilyen csapat-
sportot űznek, ha-
nem a futók is. 

18 soproni és a város környékén 
élő futó egyszer csak gondolt 
egyet, és elment együtt Mal-
lorcára egy versenyre. Mindezt 
azért, mert egyiküknek ez volt 
az álma, és teljesítették a szü-
letésnapján. Mesebelinek hang-
zik a történet, ugye? Na, de ne 
szaladjunk ennyire előre!

Napjainkban egyre népsze-
rűbb sport a futás – tapasztal-
ják ezt nemcsak azok, akik űzik, 
hanem azok is, akik nyitott 
szemmel járnak a városban. 
A közösségi oldalakon szám-
talan futócsoport szerveződik, 
ezeken a felületeken megoszt-
ják élményeiket, tapasztalatai-
kat egymással a futók, valamint 
közös programokat is szervez-
nek. A Soprun sportközösség és 
a Fut a Fertő csoport is aktív a 

facebookon, rendszeresen ke-
rülnek fel a beszámolók a kö-
zös futásokról. 

– Nagy az átfedés a két cso-
port között, sokan mind a ket-
tőben tagok – kezdte Mészá-
rosné Buzsáki Éva, a Soprun 
szervezője. – Mindenki ír ki kö-
zös programokat, azokra pedig 
aki ráér, el is megy. Az elmúlt 
évek, hónapok alatt pedig ko-
moly barátságok is születtek 

a csoporton belül. Rendsze-
resen megünnepeljük egy-
más születésnapját, Mikulás-
kor szaloncukrot osztogatunk, 
hallo weenkor jelmezben futot-
tunk a Fertő-parton, de gyűj-
töttünk már adományt beteg 
gyerekeknek is. 

A csoport egyik tagjának a 
közelmúltban volt a születés-
napja. Korábban már többször 
mesélte társainak, hogy az az 

álma, hogy külföldön fusson 
egy félmaratont. A „futóbará-
tok” pedig rögtön szervezked-
ni kezdtek, és be is neveztek egy 
mallorcai versenyre. 

– Csilla a születésnapján kap-
ta meg a meglepetést, a repülő-
jegyet, meg a nevezést, és talán 
mondanom sem kell, hogy na-
gyon örült neki – folytatta Évi. 
– Természetesen a férjét be-
avattuk az ajándékozásba, így 

ő is ott volt az átadáson. Any-
nyira megtetszett neki a közeg, 
hogy ő is nekiállt futni, pedig 
korábban nem szerette ezt a 
sportot. Azóta már több verse-
nyen is részt vett, családi prog-
ram lett náluk a futás. 

De hogy miért kovácsolja ösz-
sze annyira az embereket a kö-
zös mozgás? A szervező szerint 
azért is, mert a hosszú futások 
alatt van idő sokat beszélget-
ni, így jól megismerik egymást. 
Senki nem a munkával van 
ilyenkor elfoglalva, nem a tele-
fonját nyomogatja, hanem oda-
figyel a másikra. Aztán a közös 
élmények, a közös szenvedések 
nagy szövetségeket alakítanak 
ki. És talán ami még fontos – ez 
már a szerző magánvéleménye 
–, hogy tudunk örülni egymás 
sikereinek. Amikor a közelmúlt-
ban az egyik futótársunk egy 
száz kilométeres versenyen in-
dult, a csoport tagjai végig kö-
vették a futását az interneten, 
egymásnak üzengettek közben, 
együtt izgultak a futóbarátért. 
Aztán amikor Gyuri megnyerte 
a versenyt, nagyon büszkék vol-
tunk rá, meghatódtunk, és egy 
kicsit mi is magunkénak érez-
tük a sikerét. De szerintem ő ezt 
nem bánja, sok erőt ad neki az, 
hogy ott van mögötte egy ösz-
szetartó csapat…

Hűségnapi futás
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is futással emlékeztek a 
hűség napjára Sopronban. A vá-
rosi sportfelügyelet szervezé-
sében a Petőfi térről indultak 
és oda is érkeztek a gyerek és 
felnőtt résztvevők egy kiadós 
belvárosi futás után. Csiszár 

Szabolcs alpolgármester is 
részt vett az eseményen, majd 
elismeréseket adott át a futók-
nak. A városvezető hangsúlyoz-
ta: öröm számára, hogy ismét 
ilyen népszerű volt a hűségna-
pi futás, a sportolók így emlé-
keztek az 1921. december 14-i 
népszavazásra. 

LELÁTÓ

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

December 20., péntek, 
19 óra, Krasznai 
Ferenc Sportcsarnok
Soproni MAFC 
– Bonyhádi KSE

December 22., 
vasárnap 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC – Naturtex–
SZTE-Szedeák

December 29., 
vasárnap 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC 
– Alba Fehérvár

Terem- 
labdarúgás

December 21., 
szombat 8 óra, 
Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
III. Advent Kupa

Futás
December 31., kedd 
10 óra, Csik Ferenc 
uszoda – Lövér körút
Szilveszteri futás

›

Az SC Sopron legifjabb sportolói izgatottan várták az idei ajándékozást Az SC Sopron legifjabb sportolói izgatottan várták az idei ajándékozást FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A mallorcai futócsapat női szekciója – Benkéné Dukai Mónika, Irmes Henrietta, A mallorcai futócsapat női szekciója – Benkéné Dukai Mónika, Irmes Henrietta, 
Molnár Csilla, Mészáros Judit, Gyimesi Henriett, Füleki Claudia, Giglerné Judit, Molnár Csilla, Mészáros Judit, Gyimesi Henriett, Füleki Claudia, Giglerné Judit, 
Mészárosné Buzsáki ÉvaMészárosné Buzsáki Éva

Soproni siker  
az ökölvívóknál
A decemberi országos bajnokságon a  hölgyek 
60 kilogrammos súlycsoportjában arany-
érmet nyert a soproni Gyevát SE bokszolója, 
 Pribojszki Kata, aki harmadszor szerezte meg  
a bajnoki címet.
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A soproni női kosárlabdázás és 
 Török Zoltán neve az elmúlt két  
és fél évtizedben szinte összeforrt. 
Bajnoki és kupagyőzelmek sora, 

Ronchetti Kupa elsőség, soproni rendezésű 
 Final Four, Euroliga-döntő – nehéz lenne fel-
sorolni a klub eredményeit. 

A sikeres klubmenedzserről ta-
valy derült ki, hogy komoly be-
tegséggel küzd, és élete legne-
hezebb mérkőzését vívja. Török 
Zoltán tevékenységét a hűség 
napján Pro Urbe kitüntetéssel 
ismerte el városunk.

– Meg kell kérdeznem: 
hogy van?

– Küzdök, ahogy mindig is!
– Az utóbbi időben egy sor-

ral hátrébb lépett a klub irá-
nyításában. Milyen feladato-
kat lát el jelenleg?

– A klub életével kapcsolatos 
stratégiai döntéseknél eddig is 
itt voltam, legyen szó szemé-
lyi vagy pénzügyi kérdésekről. 
Most pedig olyan időszakba lép-
tem, amikor talán ismét többet 
tudok hozzátenni a stábom fan-
tasztikus napi munkájához.

– Milyen évet zár a Sopron 
Basket 2019-ben?

– Ha 2018-ban azt mondtuk, 
hogy álomszerű volt, akkor 
most azt kell mondanom, hogy 
még nem ébredtünk fel ebből 
az álomból. Ugyan a tavalyi év-
hez képest még több energiát és 
pénzt mozgósítottunk, de úgy 
hiszem, a Final Fourba jutás és a 
hazai, sikeres rendezés együtte-
sen azt mutatja, hogy ez nagyon 
is megérte. Jól illik ebbe a sorba 
a bajnoki és kupagyőzelem, de 
azt is látni kell, hogy mindennek 
ára van. Hogy konkrét legyek: az 
idei, őszi sérüléshullám kiküszö-
bölésére hozható játékost már 
jóval korábban leigazoltuk – a 
tavalyi és az azt megelőző sze-
zonban, amikor hasonló hely-
zet lépett fel. Költségvetésünk 

pedig véges, így sajnos az idei 
ősz fiatal csapata és szakmai 
stábja kellett, hogy elszenved-
je a korábbi nagy sikerek böjt-
jét. A 2019-es év ezzel együtt is 
gyémántbetűkkel íródott bele a 
klub történetébe.

– Az idei évben az egyik leg-
magasabb rangú városi ki-
tüntetést, Pro Urbe díjat sza-
vazott meg önnek a soproni 
közgyűlés. Hogy fogadta az 
elismerést?

– Óriási megtiszteltetés ez ne-
kem, melyet köszönök. 25 éve 
kezdtem el dolgozni a soproni 
kosárlabdában, számomra min-
dig a közösségteremtés és -épí-
tés volt a legfontosabb, így nincs 
is annál nagyobb öröm, mint 
amikor a közösségtől kapok visz-
szajelzést a munkámat illetően.

– Közeleg a karácsony, 
hogy zajlik az ünnep a Török 
családban?

– December 23-án már együtt 
van a három gyermekem, ne-
kem onnantól karácsony van… 
Utána sok utazással és ünnep-
léssel telnek a napjaink, indul a 
családi csillagtúra Héreg és Bu-
dapest érintésével. A szentestét 
mindig édesanyámnál töltjük.

Sopron Basket: két győzelem
MUNKATÁRSUNKTÓL

Győzelmekkel folytat-
ta szereplését a Sop-
ron Basket: a csa-
pat az Euroligában az 
olasz Familia Schiót, 
a bajnokságban pe-
dig a PINKK-Pécset 
győzte le.

Az Euroliga-mérkőzésen fontos 
volt nyerni, hogy megmarad-
janak a csapat továbbjutási re-
ményei. Aleksandra Crvendakic 
vezetésével óriásit küzdött a 
Sopron Basket, nagyon szigo-
rúan védekeztek a soproni höl-
gyek, aminek köszönhetően 
nagyszünetig mindössze 22 
pontot volt képes szerezni az 
olasz együttes. Határ Bernadett 
ez alkalommal is nagyon fon-
tos pontokat szerzett, a csapat 
viszont kisebb hullámvölgy-
be került a harmadik negyed-
ben. A hajrá azonban ismét a 
Sopron Basketé volt, így fontos 
győzelmet szereztek a lányok 
az Euroligában. A mérkőzés 

végeredménye: Sopron Basket 
– Familia Schio: 59–51.

Szombaton a sereghajtó 
PINKK Pécsi 424 otthonában 
könnyed győzelmet aratott a 
soproni együttes, amelyben 
villogtak a fiatalok: Dubei De-
bóra 22, Varga Alíz és Határ Ber-
nadett 15, Weninger Virág pedig 

11 pontot szerzett. A végered-
mény: PINKK Pécsi 424 – Sop-
ron Basket: 54–96.

– Az Euroliga-meccsen nagy 
öröm volt, hogy ismét győzni 
tudtunk, keményen védekez-
tünk, a közönségnek pedig nagy 
köszönet, hiszen a legnehe-
zebb pillanatokban átsegítettek 

bennünket a holtponton – ösz-
szegzett Gáspár Dávid vezető-
edző. – A PINKK ellen a fiatalok 
bizonyították, hogy lehet rá-
juk számítani, sokat fejlődött 
a játékuk.

A Sopron Basket szerda este 
6-kor a francia BLMA csapatát 
fogadja az Euroligában.

„A legnagyobb öröm, amikor a közösségtől kapok pozitív visszajelzést”

Pro Urbe díjas Török Zoltán

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
licittárgyalást hirdet a

tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére

Sopron, Széchenyi tér 5. 
 Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése 
 2823/A/7 276 m2 üzlethelyiség (pince)

Induló ár: 27.821.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. január 22. 8.30 

A helyszínen megtekinthető: 2020. január 10. 9.00 

 Sopron, Bányászfürdő u. 4. fszt. 3. 
 Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése 
 9153/8/A/3 36 m2 rendelő

Induló ár: 7.776.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. január 22. 9.30 

A helyszínen megtekinthető: 2020. január 10. 10.30 

 Sopron, Hidegvízvölgy u. 1. sz. alatti ingatlan
2/4 tulajdoni hányada 

 Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése 
 9819 380 m2 beépítetlen terület

Induló ár: 880.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. január 22. 10.30 

A helyszínen megtekinthető: 2020. január 10. 11.00 

 Sopron–Balf, Fürdő soron található ingatlan 
 Helyrajzi száma alapterülete rendeltetése 
 8921/2 1738 m2 beépítetlen terület

Induló ár: 15.000.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. január 22. 13.00 

A helyszínen megtekinthető: 2020. január 10. 13.00 

A licittárgyalások helye: Polgármesteri Hivatal
Sopron, Fő tér 1. II. em. Városgazdálkodási Osztály

A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató,
illetve további információ a

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok 

menüpont alatt olvashatóak.

Sopron Megyei Jogú Város

LICITTÁRGYALÁS

Pécsen szakadt meg az SKC nyeretlenségi so-
rozata. Kostas Flevarakis együttese meglepően 
nagy különbséggel győzte le a PVSK együttesét. 

A csapat kimondottan jól kezdte a pécsi találkozót, a pont-
felelősök közül Carter, Thompson és Kinney is hamar beta-
lált. Takács Norbert a hárompontos vonatról volt eredmé-
nyes, a csapat pedig egy negyed alatt 29 egységig jutott. 
A folytatásban Werner Viktor is szép kosarat szerzett, a csa-
pat pedig tartotta az előnyét, nagyszünetben tizenegy pont 
volt a vendégelőny. Nagyszünet után aztán ismét villámraj-
tot vett az SKC: Carter, majd Thompson villant, és máris 19 
pontra nőtt a különbség a két csapat között. A két soproni 
légiós az egész mérkőzésen kiemelkedően játszott,  hiszen 

Carter 26 pontot, mellé 15 (!) lepattanót gyűjtött, Bernard 
Thompson pedig 29 pontot és négy hármast szerzett. A csa-
pat a második félidőben is kézben tartotta a mérkőzést és 
végül magabiztos, 18 pontos előnnyel tudott győzni Pé-
csett. A végeredmény: PVSK-Veolia – Sopron KC: 73–91.
– Örülök, hogy a csapat ismét megérezte a győzelem ízét, 
a siker kulcsa a pontos védekezés volt, de támadásban is 
mindenki tudta és teljesítette a feladatát – mondta Kostas 
Flevarakis vezetőedző. – Supola Zoltán hiányában is kont-
rolláltuk a meccset, az pedig külön öröm, hogy két fiatal 
játékosunk, Fazekas Csaba és Werner Viktor is kivette ré-
szét a győzelemből.
Az SKC december 22-én a Szeged, 29-én pedig az Alba Fe-
hérvár csapatát fogadja, mindkét meccs 18 órakor kezdődik.

SKC: végre nyert a csapat!

Várjuk leveleiket!
Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 

szerkesztoseg@sopronitema.hu

Török Zoltán a hűségnapon dr. Farkas Ciprián polgármestertől és dr. Simon Török Zoltán a hűségnapon dr. Farkas Ciprián polgármestertől és dr. Simon 
István, valamint Csiszár Szabolcs alpolgármestertől vette át a Pro Urbe díjat  István, valamint Csiszár Szabolcs alpolgármestertől vette át a Pro Urbe díjat  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A Sopron Basket az Euroligában is győzni tudott A Sopron Basket az Euroligában is győzni tudott FOTÓ: FIBA.COMFOTÓ: FIBA.COM
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

„Az élet értelme 
maga az élet.  
Az élet pedig: 

világot teremteni  
és szeretni.”

Nyírő József 
(erdélyi magyar író,  
politikus, újságíró )

KÖNYVAJÁNLÓ

Nyírő József: 
Karácsony  
a havason

A Nyírő József karácso-
nyi elbeszéléseiből fel-
táruló székely világban 
az ünnep egyszerű, tisz-
ta, sallangoktól mentes és 
páratlanul gazdag a maga 
nyersességében is. Amint-
hogy az emberek is ilyes-
félék. Végtelenül egy-
szerűek az örömeik, ám 
megingathatatlan a ra-
gaszkodásuk a karácsony-
hoz, néha még pokolra is 
mennek, hogy a kitartás 
végül mégis ünnepet te-
remtsen. Akkor is, ha ép-
pen rászabadul a havasra a 
pusztító hóvihar, tajtékos, 
tomboló, fehér lovaival, és 
akkor is, ha látszólag a lel-
küket kell eladniuk érte.

›

330 évvel ezelőtt, 1689. 
december 4-én földrengés 
volt Sopronban. A jelenség-
ről Bruckner Gottlieb króni-
kaíró számolt be.

180 évvel ezelőtt, 1839. 
december 14-én született 
Pozsonyban gróf Széche-
nyi Ödön, Széchenyi István 
fia, török pasa, a magyar és 
a török hivatásos tűzoltóság 
megszervezője. Konstanti-
nápolyban hunyt el 1922. 
március 24-én. 

75 évvel ezelőtt, 1944. de-
cember 6-án hunyt el Sop-
ronban Tomosovszky (To-
masovszky) Lajos vegyész, 
főiskolai tanár. Selmecbá-
nyán a Bányászati és Erdé-
szeti Akadémián tanított, 
majd a főiskola áttelepülé-
se után Sopronban a kohó-
mérnöki osztályon oktatott, 
dékán is volt. Fő kutatá-
si területe a szervetlen és 
elektrokémia volt. Bomba-
támadás áldozata lett. Tisza-
újlakon született, 1869-ben.

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

Ez történt 
Sopronban

Remekül sikerült a soproni széchenyisek rekordkísérlete

Élő periódusos rendszer 
MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Széche-
nyi István Gimnázium 
is részt vett abban a 
rekordállítási kísérlet-
ben, amelyben a pe-
riódusos rendszer va-
lamely változatának 
megjelenítése volt a 
feladat. A szervezők 
versenyt is hirdettek, 
melyre ugyancsak be-
nevezett az iskola.

Az Egri Eszterházy Károly Egye-
tem és a Magyar Kémikusok 
Egyesületének Kémiataná-
ri Szakosztálya hirdette meg a 
nagy „Periódusos Rendszer Per-
formansz Guinness Record és 
Magyar Rekordállítás-kísérlet 
2019”-et. A periódusos rendszer 
nemzetközi évéhez kapcsolódó 
országos eseménybe több mint 
hetven iskola és négy egyetem 
kapcsolódott be. Az indítási jel 
a Kossuth Rádióban hangzott el 
pénteken 10:57 perckor.

– A periódusos rendszer ele-
meit 118 diák jelenítette meg, 
egy tanuló pedig Mengyele-
jevet, a rendszer kidolgozó-
ját képviselte. Ő irányította a 
többieket – tudtuk meg Kiss-
Huszta Pálmától, a Széche-
nyi-gimnázium kémia sza-
kos tanárától. – Találtunk egy 

remek periódusosrendszer-
dalt, és miközben ez szólt, a 
guggoló helyzetben lévő diá-
kok – fejük felett egy vegyjelet 
és egy rendszámot tartalma-
zó lappal – egyenként feláll-
tak. Mivel erre összesen két és 
fél perc állt a rendelkezésükre, 

jól összehangolt munkára 
volt szükség. 

Az emeletről figyelő nézők 
számára egy óriási periódu-
sos rendszer bontakozott ki, 
melyet videóra is rögzítettek. 
A leleményes ötlet megvalósí-
tásában az iskola öt osztálya, a 

természettudományos munka-
közösség tagjai és a kémia sza-
kos tanárok vettek részt, a kore-
ográfiában pedig a testnevelés 
szakos kollégák segítettek.

– Mind a szervezők, mind 
a résztvevők szerint reme-
kül sikerült az egyedülálló 

kezdeményezés – tette hozzá a 
tanárnő. –  Versenyt is hirdettek 
a performanszok között, amely-
re másfél perces videó beküldé-
sével lehet benevezni. A három 
legjobbat szakmai zsűri választ-
ja ki, a közönségdíjról pedig sza-
vazás dönt.

A licittárgyalás időpontja: 2020. január 24. 9.00 
A helyszínen megtekinthető: 2020. január 13. 13.00 

A licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1. II. em.

A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató, illetve
további információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán

A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Pető�  tér 2. szám alatti 
ingatlanok értékesítésére
 Helyrajzi szám Alapterület Rendeltetése Induló ár

 243/A/1 200 m2 légóhelyiség 10.212.000 Ft
 243/A/26 12 m2  tároló 612.720 Ft
 243/A/28 18 m2  tároló 919.080 Ft
 243/A/30 14 m2  tároló 717.840 Ft

MADARÁSZ RÉKA

Három éve működik sikeresen a kortárs cso-
port a Soproni SzC Handler Nándor Szakkép-
ző Iskolájában. Amióta a diákok lehetőséget 
kaptak arra, hogy megbeszéljék egymással és 
szakemberekkel a nehézségeiket, az intéz-
ményben jóval kevesebb a fegyelmi probléma.

A kortárs csoport ötlete Kassai-
né Schmuck Vivientől szárma-
zik, aki a diákönkormányzat ve-
zetőjeként mindig is közel állt 
a diákokhoz. Később, amikor 
nevelési igazgatóhelyettes lett, 
szembesült azzal, hogy rengeteg 
a fegyelmi tárgyalás, és sok ta-
nulót bocsátanak el az iskolából.

– Főiskolás koromban vol-
tak hasonló csoportok, melye-
ken közösen próbáltuk megol-
dani a magánéleti gondjainkat 
– mesélte az igazgatóhelyet-
tes. – A diákok kifejezetten él-
vezik a személyiségfejlesztő, 

önismereti játékokat, és plusz 
motivációt jelent számukra az 
is, hogy azokat, akiknél látvá-
nyos javulás tapasztalható, év 
végén elvisszük kirándulni.

A foglalkozásokat általában 
hetente egyszer tartják – Své-
ger Nikolett szociális segítő és 
Gergácz Orsolya iskolapszicho-
lógus részvételével. A csoport 
tagjai többnyire kilencedikesek: 
azokat hívják meg, akiknek fe-
gyelmi problémái, viselkedési 
zavarai vannak. A csoport veze-
tője Horváth Bettina, aki renge-
teg energiát fektet a közösség 

működésébe. Kezdetben önkén-
tes előadásokat tartott az osztá-
lyoknak a csoport működéséről, 
sőt már egy győri előadássoro-
zaton is beszélt ugyanerről.

– Kassainé Schmuck Vivien 
tanárnő azért engem válasz-
tott a csoport vezetőjének, 
mert kilencedikben hihetetle-
nül mogorva és elutasító vol-
tam az osztálytársaimmal, az-
óta viszont – az ő segítségével 
– nagyon megváltoztam – me-
sélte Betti. – Én vagyok az élő 
példa arra, lehet tenni azért, 
hogy valaki az iskolában ma-
radjon. Beszélgetéseink hatá-
sára rájöttem ugyanis, hogy le 
szeretnék érettségizni, idővel 
családot is alapítanék, és ezért 
tennem is kell. 

Az igazgatóhelyettes és Betti 
minden alkalomra készülnek: 
ha kell, szerepjátékkal, ha kell, 
az akutális problémák megfe-
lelő megoldási lehetőségeivel.

Két soproni diák is képviselheti Magyarországot az Euro-
Skills 2020 Graz versenyen. A szakmák Európa-bajnok-
ságának is nevezett megmérettetésnek a közelmúltban 
tartották a hazai válogatóversenyét. A kétnapos megmé-
rettetésen a Roth-szakgimnáziumot Sajtos Dániel képvi-
selte. A diáknak egy négyszögletes kisasztalt kellett ké-
szítenie, melyhez kapcsolódott egy sokszögletű fiók. 
Dániel a versenyt nagy fölénnyel megnyerte, így bútor-
asztalos szakmában ő képviseli az országot a grazi meg-
mérettetésen. Mint arról korábban beszámoltunk, az is-
kola másik volt diákja, Fekete Martin korábban már kivívta 
az Eb-n szereplés jogát, ő épületasztalos kategóriában 
indul. Mind a két diák felkészítőtanára Viasz-Kádi Tibor.

Asztalos Eb-n 
a rothosok

Egymást segítő diákok

A periódusos rendszer elemeit 118 diák jelenítette meg a soproni középiskola udvarán A periódusos rendszer elemeit 118 diák jelenítette meg a soproni középiskola udvarán FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Mivel a kérdés a koleszterin-
re vonatkozik, a válasz: is-is. 
A vérünkben keringő ko-
leszterin nagyobb részét mi 
magunk készítjük, és a min-
dennapi „vegyes” táplálkozás 
mellett körülbelül a harmada 
származik csak táplálékaink-
ból. Emiatt, ha valaki vegán 
étrendet tart (és így semmi-
lyen állati eredetű terméket, 
és ezzel koleszterint sem fo-
gyaszt), még élhet magas 
koleszterinszinttel. 
Ez az igazság. Szóval a „majd 
a táplálkozásommal megol-
dom, ha magas” az esetek 
többségében nem fog mű-

ködni. Akkor pedig biztosan 
nem jutunk megfelelő ered-
ményre, ha már igazolható 
valamilyen érbetegségünk. 
Mivel az érelmeszesedés fo-
lyamatában a koleszterin-
szintünknek fontos (de nem 
egyedüli!) szerepe van, így az 
alacsony szint elérése és tar-
tása az egyik sarokköve az 
érbetegség megállításának 
és... visszafordításának. 
Ha kell, éljen a tudomány 
adta lehetőségekkel, és 
ne hallgasson a rémhír-
terjesztőkre!

Dr. Tschürtz Nándor

Tallózó

MEGESSZÜK  
VAGY MI GYÁRTJUK? 

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

DECEMBER 18–24.

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

›

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 6-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 
Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a Liszt-
központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó 
különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

December 4-i rejtvényünk megfejtése: Adventi tárlat. Szerencsés megfejtőnk: Szalai Ernőné, Sopron, Juharfa út.

KERESZT-
REJTVÉNY

December 18.,  
szerda 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

December 19.,  
csütörtök

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

December 20.,  
péntek 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

December 21.,  
szombat 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

December 22.,  
vasárnap 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

December 23.,  
hétfő 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

December 24.,  
kedd 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak 
Sarkady Sándor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt azok, akik már 

nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Bedőcs Lajos közismert alakja 
a városnak. Sokan emlékeznek 
még rá Sopron bútorboltjaiból, 
melyekben eladóként dolgozott, 
utoljára az Ikva Áruházban. Ha 
páncéltőkés zongorát kellett csi-
galépcsőn fölvinni a harmadik 
emeletre, akkor is őt keresték. 
Szüleitől vallásos nevelést ka-
pott, ahogy mondja, nem volt 
se kisdobos, se úttörő. Munkája 
mellett huszonöt évig Fürsten-
felder Mihály esperes mellett 
volt kántor Ágfalván, két évti-
zede pedig a Széchenyi téri do-
monkos templom sekrestyése.  

– Apai felmenőim budapes-
tiek voltak, édesapám fiatal ko-
rában, katonaidejének letöltését 
követően került Balassagyar-
matra, ahol fegyőrként dolgo-
zott az ottani börtönben, amely 
arról híres, hogy ez az ország el-
ső olyan fegyintézete, mely ki-
mondottan erre a célra épült 
– mesélte Bedőcs Lajos. – Édes-
anyám szülei földművesek vol-
tak, egy Balassagyarmathoz kö-
zeli kis faluban, Bercelben éltek. 
Édesapámat az esküvőjüket 
követően hamarosan Sopron-
kőhidára vezényelték. A hábo-
rús évek sok megpróbáltatás-
sal jártak, elsősorban a szüleim 
számára, de néhány halvány 
emlékem nekem is van erről az 

időszakról. Már nagyobbacska 
fiú voltam, amikor apám arról 
mesélt, hogy a háború végén go-
nosztevők helyett tábornokok-
kal, magas rangú politikusokkal, 
miniszterekkel, sőt miniszterel-
nökökkel teltek meg a cellák. Is-
tenfélő család volt a miénk, így 
különösen az jelentett komoly 
lelkiismereti kérdést és megpró-
báltatást az édesapámnak, ami-
kor 1944 karácsonyán a börtön 
falai között felismerte Mind-
szenty József veszprémi püspö-
köt, a későbbi tragikus sorsú bí-
borost, akit kispapjaival együtt a 
nyilasok vittek Sopronkőhidára.

– Később Sopronba költöz-
tünk, kertes családi házunk a 
mostani Jereván-lakótelep kö-
zepén volt, ezért mindmáig, 
ha az ottani OTP-fiókban vagy 
a postán van dolgom, lelki sze-
meim előtt megjelenik fiatal 
édesanyám, amint a kertből 
hozta be nekünk, gyerekeknek 
a zsíros kenyérhez a friss para-
dicsomot, meg a zöldpaprikát 

– folytatta Bedőcs Lajos. – Nyol-
can voltunk testvérek, nagyon 
szerény körülmények között él-
tünk, ráadásul 1950-ben meg-
halt az édesapám. Abban az 
időben az volt a jelszó, hogy 
asszonynak szülni kötelesség, 
lánynak pedig dicsőség, mon-
danom sem kell, hogy nem 
ezért volt nálunk nagy a csa-
lád, ennek ellenére anyám ka-
pott egy dicsérő oklevelet Rá-
kosi Mátyástól, amit azonnal 
a tűzbe is dobott. Sokan segí-
tettek bennünket, közülük is 

kiemelném dr. Lányi János ka-
nonok urat, aki abban az idő-
ben az Isteni Megváltó Leányai 
Kongregáció templomában, 
ahogy a soproniak nevezték, 
a „szürkéknél” volt plébános. 
Hálás vagyok a közelmúlt-
ban elhunyt Barna Máté atyá-
nak, ugyanis annak idején ő 
kért fel engem sekrestyésnek. 
A sok megpróbáltatást, ami ért 
az életben, feledteti velem az 
a szeretet, ami körülvesz itt, a 
templomban, úgy a hívők, mint 
a domonkos atyák részéről.

CSALÁDI HÁTTÉR:  1940-ben született Sopronkőhidán. Édesapja fegyőr volt, 
édesanyja pedig a háztartást vezette és nevelte a nyolc gyermeket. Felesége 
ápolónő, a soproni kórház sebészeti osztályán dolgozott. Két lányuk közül 
Emőke kereskedelmi végzettségű, az egyik soproni nagyáruház lottózójában, 
Renáta pedig Ausztriában dolgozik.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Bedőcs Lajos: Istenfélő család volt a miénk

Az éltető szeretet erejével

Bedőcs Lajos Bedőcs Lajos FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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Az albán származású énekes a szerelemről dalol 

Tüzes hangú Ava
KÓCZÁN 

BÁLINT

Ava Max 
kétségte-
lenül az 

utóbbi időszak egyik 
legnagyobb felfede-
zettje. A popherceg-
nő megállíthatatlan 
– újabb fenomenális 
számmal bombázza a 
közönséget.

Sokadik slágerével rukkolt elő a 
nemzetközi popélet új felfede-
zettje, Ava Max. A Torn fülbe-
mászó dallama és vokálja igazi 
csemege, míg lüktető hangsze-
relése azonnal a táncparkett-
re hívja a hallgatóságot. Már 
most a rádiók és a közönség 
nagy kedvence.

– A szerelem és a gyűlölet a 
két legerősebb érzelem, amit egy 
kapcsolatban érzünk. A szám 
pontosan ezt a harcot tárja fel, 
amivel mindenki tud azonosul-
ni – mesélte a szőke előadó.

A 25 éves énekesnőnek óri-
ási slágereket köszönhetünk 
már: az itthon is kirobbanóan 
népszerű, a Spotify-on pedig 

világszerte több mint 766 mil-
liós hallgatottságot generáló 
Sweet but Psychót vagy a szin-
tén toplistás So Am I-t.

Ava Max igazi egyéniség, 
akinek karrierje folyamato-
san ível felfelé, és úgy tűnik, 
megállíthatatlan.

Az albán felmenőkkel rendel-
kező tehetség 1990-ban hagyta 

el az országot családjával az ak-
kori belpolitikai helyzet miatt. 
Ava ezt nem felejti el, sőt büsz-
kén vallja, hogy szülei bátorsá-
ga és származása inspirálja a 
munkában. Az Amerikában ne-
velkedett előadó már kiskora óta 
borzolja a kedélyeket élénk, tü-
zes hangjával, és ma már igazi 
sztárként ünneplik. 

MADARÁSZ 
RÉKA

A szilvesz-
te r  re -
mek alka-
lom arra, 

hogy a legújabb ru-
hakölteményünkben 
tündököljünk, ám ha 
szolidabb szettben ké-
szülünk átlépni az új 
esztendőbe, nem ma-
radunk le semmiről, hi-
szen január 6-án meg-
kezdődik a báli szezon.

Néhány éve jellemző már az 
a tendencia, hogy a báli ru-
hának nemcsak gyönyörű-
nek, hanem kényelmesnek is 
kell lennie. Egyre több a ru-
galmas alkalmi anyag. Egy-
szerű szabásvonalak teszik 
lehetővé, hogy az alakhoz 
jól illeszkedjen az öltöze-
tünk. A túldíszítettség he-
lyett a klasszikus elegancia 
került előtérbe.
– Az alkalmi trenden be-
lül több irányzat figyelhe-
tő meg: az egyiket görög 
istennős stílusnak hívom 
– tudtuk meg Szilágyi Ka-
talin divat- és stílustervező-
től. – Ezek a darabok lágy, 
puha kelmékből készülnek, 
melyeket drapériaként hasz-
nálnak a tervezők. A ruha 
vonalát redőzések, ráncok 
adják meg. Ezek a viseletek 
többnyire melegebb pasztell 
színekben – halványsárgá-
ban, drappban, fáradt terra-
kottában – láthatóak a di-
vatpalettán.
A gótikus stílus éppen az 
előző ellentéte. Kemény, 

vastag, ropogós anyagból 
– például taftból – készítik a 
’80-as évek hangulatát idé-
ző darabokat, amelyek szi-
gorúan fekete színben mu-
tatnak jól. Idén ugyancsak 
közkedveltek a szaténru-
hák, amelyek ráadásul még 
hordhatóak is. Fényes, erős 
anyagok, klasszikus szabás-
vonalak jellemzik őket. Aud-
rey Hepburn viselt ilyen szép 
vonalvezetésű, nemes anya-
gokból készült öltözeteket. 
Ezeknél is fontos a szín: do-
minálnak a mély tónusok, 
különösen a zöldes árnyala-

tok, a mélykékek, a meggy-
piros. Nagy sláger idén az 
arany és árnyalatai, főként 
a rózgold, a púderes arany 
és az óarany.
– Azt hiszem, hogy itthon 
elég kevesen fogják követni 
a negyedik irányzatot – tet-
te hozzá Kata. – A nyári ru-
hatrendekből vándorolt át 
a báli repertoárba a min-
tás hosszú ruha. A nyomott 
mintás selyemanyagok és a 
drámai hatást keltő fazonok 
a nem feltétlenül hétközna-
pi embernek való extrém, el-
vont vonulathoz tartoznak.

sarok

Letisztult ünnepi trend

December 23-án lesz 
negyedik alkalom-
mal Hard Christmas a 
Hangárban. Az esten 
többek között fellép a 
Drawing is.

– A 2019-es évünk sem telt 
unalmasan – mesélte lel-
kesen Nagy Balázs, a Dra-
wing egyik tagja. –Egy kivá-
ló szlovén bulival kezdtünk 
Mariborban, ahol igazi szi-
kár hardcore partiban volt 
részünk. Közben már dol-
goztunk a legújabb leme-
zünk címadó dalának vi-
deoklipjén. Komoly munka 
volt a minifilm elkészítése, 
ahol mi magunk játszottuk 
el a négy karaktert.
A soproni csapat ebben az 
évben kezdett dolgozni a 
Drawing akusztik formá-
ción is, amelyben rappes, 
latinos hangulatban adták 
elő dalaikat a Sopron Zenél 
fesztiválon, de természete-
sen a VOLT sem maradt ki.
– Rengeteg tervünk van 
2020-ra is. Folyamatosan 

készülnek mind a hardcore 
nóták, mind az akusztikus 
szerzemények, és mindket-
tőből tervezünk lemez ké-
szítését. A jövő év elején 
várható tőlünk egy Jimmy 
Hendrix átdolgozás sop-
roni hardcore hangulat-
ban, és még egy videoklip 

is tervben van a Harcban 
élve lemezről.
A Drawing az évet a szo-
kásosnak mondható Hard 
Christmas-szel zárja a Han-
gárban december 23-án. 
A bulin fellép még a Vision-
less Humanity, a Stoneraw 
és a Don Gatto is.

Hard Christmas idén is
RÖVIDEN

Észt csoda
Az észt származású Ma-
dison Mars ismét egy 
igazi dance bombával 
kápráztatja el a műfaj 
szerelmeseit. 
Az idei évben már olyan 
dalokkal jött ki, mint a 
Back To You vagy a Lu-
cas & Steve-vel kö-
zös Lunar című mesteri 
kollaboráció.
A legfrissebb single igazi 
csemegének ígérkezik: 
a track ezúttal funky-s 
beütéssel és a nyolc-
vanas évek egyik örök-
zöld dallamával operál. 
A New Vibe Who Dis-t 
ezúttal Little League vo-
kálja tette teljessé.
– Ez egy merőben más 
dal tőlem. Yazoo híres 
Don’t G” témáját hasz-
náltam, amit rapszerű 
férfivokállal mixeltem. 
Az eredmény valami 
váratlan, egy átmenet a 
pop és a house között. 
Nagyon kíváncsi va-
gyok, milyenek lesznek 
a reakciók! – mesél-
te Madis Sillamo, azaz 
Madison Mars.

›

David Guetta 2019 végéhez közeledve sem lassít, újabb 
bombadallal jelentkezett. Guetta slágerekben gazdag, si-
keres évet tudhat maga mögött. Idei megjelenései között 
olyan trackek szerepelnek, mint a Spotify-on 98 milliós 
strea met generáló Better When You’re Gone vagy a Raye 
fantasztikus vokáljával fémjelzett Stay (Don’t Go Away), ami 
sorra hódította meg a slágerlistákat hazánkban is.
A többszörös díjnyertes előadó ezúttal Mortennel és is-
mét Raye-jel közösen készül felrobbantani a slágerlistá-
kat. A dal újító drop elemei és a kiállások is zseniálisan ad-
nak teret a kivételes hangú énekesnőnek.

Nem lassít a sztár dj

A legújabb trendek szerint a báli ruhának A legújabb trendek szerint a báli ruhának 
nemcsak gyönyörűnek, hanem kényelmesnek is nemcsak gyönyörűnek, hanem kényelmesnek is 
kell lenni kell lenni FOTÓ: SZITA MÁRTONFOTÓ: SZITA MÁRTON

Ava Max igazi egyéniség, dalai pedig egyre Ava Max igazi egyéniség, dalai pedig egyre 
népszerűbbeknépszerűbbek


