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Új szakma, új kihívások
Több mint háromszázan vettek részt a doni áttörés 8️0. évfordulójára szervezett programokon szombaton Sopronban. A 2. magyar hadsereg katonái hősies helytállást 
tanúsítottak a Don-kanyarban. Róluk emlékeztek meg a II. világháborús emlékműnél, amely egyben a 35 kilométeres teljesítménytúra kezdőállomása is volt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

 Don 80 – túrával is emlékeztek

 Sopronban az olimpiai bajnok

Fejlesztések a Muckon

– A válságban is folytat-
juk Sopron fejlesztését 
– nyilatkozta dr. Farkas 
Ciprián. A polgármester  
interjút adott a Soproni 
Témának, amelyben szó 
esik a válsághelyzetről, 
a folyamatban lévő és új 
beruházásokról, és arról 
is, hogy 2023-ban hitel-
felvétel és új adók kive-
tése nélkül is működő-
képes lesz a város. 
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Illusztris társaság vendégeskedik Sopronban még ezen a héten is. Az új Lőver uszoda 
adta lehetőséget kihasználva kéthetes edzőtábort tart Virth Balázs (j2) mesteredző, 
akivel három klasszis úszó: Milák Kristóf (b2), Telegdy-Kapás Boglárka (b1) és 
Márton Richárd (j1) is városunkba érkezett. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sikeres évet zárt az Erdő Háza, elkészült a vadászati tan-
ösvény (felvételünkön), épül a 40 fős turistaház. A TAEG 
munkatársai igyekeznek folyamatosan programokat bizto-
sítani a látogatóknak a Muckon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Sopron  
új adók és 
hitel nélkül
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Dupla győzelem

A hazai bajnokságban és az Euroligában is nyert a Sopron Basket. 
A csapat először múlt csütörtökön a CBK Mersin Yenisehir Bld ellen 
diadalmaskodott 51–44-re (felvételünkön), majd szombaton a 
Szigetszentmiklós ellen nyert 80–53-ra. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Egyre többen szeretnének munka mellett új szakmát szerezni. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is 
üzennek, sugallanak, tanítanak. Megmutatják, 
merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban 
kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünk-
kel is olykor új irányokat veszünk. Tanítanak 
minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. 
Az életre. Sorozatunk szerzője is sokat tanult a 
soproni macskaköveket járva…

(19.) Mint tudjuk, az ördög 
mindig a részletekben (meg a 
szerződések apró betűs sorai-
ban) rejtőzködik. Ezúttal sem 
volt másképpen! Tanítani 
csak akkor volt lehetőségem, 
ha a szaktanárok közül vala-
ki rövidebb–hosszabb ideig 
megbetegedett. A kollégiumi 
munka időbeosztása pedig 
annyira széttagolt volt, hogy 
rendkívül megnehezítette a 
magánéletemet és kedvenc 
témám, a Franz Kafka életé-
ről és életművéről készítendő 
doktori disszertációm írását. 

A napi munkám/ fel-
adatom az alábbiak szerint 

alakult: reggel öt és fél hat 
körül keltem, majd némi hi-
deg vizes frissítés után a Tor-
na utca 6. alatti szoba–kony-
hás, komfort nélküli lakásból 
(akkori nevén) a Lenin körút, 
tehát a Nagy- és a Kisvárkerü-
let, meg a Lackner Kristóf ut-
ca érintésével a kollégiumba 
ballagtam. Szeptemberben és 
még október elején is ez akár 
kellemes reggeli sétának tűn-
hetett, később, az őszi esőzé-
sek, meg télvíz idején, amikor 
az éles északnyugati szél ka-
varta a havat (a szólásmon-
dás szerint Sopronban vagy 
harangoznak, vagy fúj a szél), 

akkor bizony a hidegtől der-
medten és könnyes szemmel 
érkeztem a kollégiumba. 

Nos, pontban reggel hat 
órakor, kiegészülve egy vagy 
két tanár kollégával, ébresz-
tettük a Csarnok és Lackner 
Kristóf utca sarkán lévő kol-
légium lakóit, majd mosako-
dás, öltözés után a tanulók 
vezetésünkkel, kettes sorok-
ban rendezve átvonultak a 
Szent György utcai menzá-
ra reggelizni, ahol felügyele-
tet láttunk el. Onnan fél nyolc 
körül, ugyancsak a felügye-
letünk mellett, átsétáltak a 
közeli iskolába, ahol aztán 
a tantermekben csendesen 
készültek az aznapi órákra. 
Reggel nyolc és déli tizenkét 
óra között szabadidőm volt, 
amivel, rövidsége miatt, nem 
sokat tudtam kezdeni, példá-
ul elmélyülni a Franz Kafká-
val kapcsolatos tematikában 
végképp nem.

Déli tizenkettő és délután 
két óra között a menzán a di-

ákok ebédeltetésekor felügye-
letet kellett ellátnom, majd 
ismét rövid szabadidő követ-
kezett. Délután négy órától 
este hét óráig, a vacsoráig a 
tanulók a tantermekben ké-
szültek a következő napi fel-
adataikra. Ekkor ugyancsak 
felügyeletet kellett ellátnom, 
adott esetben a készülésben 
kellett segítenem, tanácsot 
adnom. Mindezt kiegészítet-
te, hogy heti egy vagy két al-
kalommal a kollégiumban 
bentlakásos éjszakai ügyele-
tet adtam. Általában sok ten-
nivaló ekkor sem akadt, elte-
kintve néhány drámai esettől, 
amikor betegség vagy rosz-
szullét miatt orvosi ügyele-
tet vagy mentőt kellett hívni. 
Akkor sem értettem, később 
még kevésbé, hogy a kollé-
giumi nevelőtanári felada-
tok ellátásához ugyan miért 
van szükség tudományegye-
temi szintű tudás és ismeret 
megszerzéséhez. 
(Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  Kloss Andor 1941-ben 
született Sopronban. A Széchenyi István reálgim-
náziumban érettségizett, majd a debreceni egye-
temen magyar–történelem szakon diplomázott. 
1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti tech-
nikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 
1994 között a Kisalföld munkatársa, 198️9 és 1994 

között a lap főszerkesztője volt. 198️5 és 198️9 között az újságírói, 
szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszer-
kesztőjeként, 1994 és 1998️ között pedig egy budapesti kiadó nyolc 
megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998️ és 2005 kö-
zött a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadó-
ja tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több 
kiadásban is megjelentek. 
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MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

KARANCSI CSABÁNÉ:  Igen, 
rendszeresen, most is épp ar-
ra jelentkeztem. Életmentő-
nek tartom a rendszeres szű-
réseket, erre az én életem is 
példa. A családunkban több 
szomorú eset is volt: nagy-
mamámat méhnyakrák, míg 
édesapámat vastagbélrák mi-
att veszítettük el.

SZILVÁSI ALEX:  Egyelő-
re kevésbé figyelek erre, a 
munkám miatt viszont tüdő-
szűrésre kétévente megyek. 
A sportot, a gyakori mozgást, 
a test és lélek egyensúlyát 
fontosnak tartom. Igyekszem 
sok zöldséget, gyümölcsöt és 
kevesebb húst fogyasztani.

DR. SOMOGYI CSILLA:  Nő-
gyógyászati, labor- és fogá-
szati kontrollokra rendszere-
sen járok. Prevenciós jelleggel 
a szívemet is ellenőriztetem, 
mivel a családunkban fordul-
tak már elő szív- és érrend-
szeri megbetegedések. Figye-
lek az egészséges, vitamin- és 
rostgazdag táplálkozásra.

GACS TAMÁS:  Az biztos, 
hogy fontos szerepe van a 
szűréseknek, de én nem járok 
még. Az egészségemre azzal 
próbálok vigyázni, hogy he-
ti szinten többször is megyek 
fociedzésre és futni is. Ha te-
hetem, próbálom az étkezése-
imet egészségesen alakítani.

Jár szűrővizsgálatokra?

HUSZÁR JUDIT

Évente 250 ezer nő hal 
meg világszerte méh-
nyakrák következté-
ben, az emlőrák után 
ez a második leggya-
koribb daganat a höl-
gyeknél. A betegség 
több év alatt alakul ki 
– éppen ezért fontos az 
évenkénti szűrés, ami-
vel már a daganatot 
megelőző állapotok is 
kimutathatók. 
Január harmadik hete az eu-
rópai méhnyakrák-megelőzé-
si hét – ilyenkor a betegségre, 
illetve annak megelőzésére 
hívják fel a figyelmet. Fontos 
is, hogy beszéljünk róla, hi-
szen a méhnyakrák a nők má-
sodik leggyakoribb daganata. 

– Világszerte évente 500 
ezer új esetet regisztrálnak, 
és 250 ezer nő hal meg a be-
tegség következtében – kezd-
te dr. Peitl Szilárd, a Sopro-
ni Gyógyközpont Szülészet, 
Nőg yóg yászat Osztá lyá-
nak osztályvezető főorvo-
sa. – Magyarországon évente 
1000–1200 új eset van, 400–
450 tragikus kimenetelű. 
A fejlődő országokhoz képest 
nálunk sokkal jobbak a túlélé-
si arányok, de a finnektől pél-
dául még messze vagyunk. 
Ennek az lehet az egyik oka, 
hogy ott 80 százalék feletti a 
szűrési részvétel, míg nálunk 
ennek körülbelül a fele.

A daganat általában a 35–
40 éves nők körében fordul 
elő, illetve az 55–60-as kor-
osztályban is gyakori. A méh-
nyakrák és a HPV-fertőzés kö-
zött bizonyított a kapcsolat. 

– A HPV az egyik leggya-
koribb, szexuális úton átvitt 
fertőzés, a nők több mint fele 
átesik rajta élete során – foly-
tatta dr. Peitl Szilárd. – Az ese-
tek nagy többségében a vírus-
fertőzést legyőzi a szervezet, 
de előfordul, hogy az évek so-
rán beépül a kórokozó a DNS-
be, és átprogramozza a gaz-
dasejteket, így azok önvédő 
mechanizmusai kikapcsol-
nak. Ez még nem valódi da-
ganat, hanem az azt megelő-
ző állapot. Ezekből az esetek 
10–20 százalékában alakul ki 
5–10 év alatt daganat. 

Pont a viszonylag hosszú 
kialakulási idő miatt hangsú-
lyozzák a szűrés fontosságát 

a szakemberek. Ha P1, P2 az 
eredmény, akkor nincs elté-
rés, de mivel ennek a vizsgá-
latnak a hatékonysága körül-
belül 70–80 százalék, ezért 
célszerű évente részt venni 
szűrésen. P3 vagy rosszabb 
eredmény esetén már valami-
lyen gyulladásról, esetleg da-
ganatmegelőző állapotról le-
het szó, így ilyenkor minden 
esetben a szakorvossal kon-
zultálva folytatódik a kezelés. 

– A nőgyógyász által elvég-
zett szűrés komplex ellenőr-
zés – hangsúlyozta dr. Peitl 
Szilárd. – Nemcsak a méh-
nyakról veszünk mintát 
ilyenkor, hanem vizsgáljuk 
az egész méhet, petefészket, 

kismedencét is. Ami még na-
gyon lényeges, az a védőoltás, 
ami a leggyakoribb nagykoc-
kázatú HPV-típusok ellen véd. 
Magyarországon 2014 óta kér-
hetik a hetedikes lányok szü-
lei, 2020 óta pedig a kilenc-
komponensű vakcinát már a 
fiúk is megkaphatják ingyen. 
Az oltás 97 százalékos védett-
séget biztosít. A fiúk oltása 
nemcsak azért fontos, hogy 
ne adják tovább a fertőzést, 
náluk a HPV fertőzés miatt 
száj-, garat-, illetve végbéltáji 
daganat alakulhat ki. Fontos 
cél, hogy nőjön az átoltott-
ság, és hogy a hölgyek minél 
nagyobb arányban vegyenek 
részt a szűréseken. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Több mint háromszázan vettek részt a doni át-
törés 80. évfordulójára szervezett programokon 
szombaton Sopronban. 

A 2. magyar hadsereg kato-
nái hősies helytállást tanúsí-
tottak 80 évvel ezelőtt a Don-
kanyarban. Róluk emlékeztek 
meg a Deák téri II. világhábo-
rús emlékműnél, amely a 35 
kilométeres Matasz Don-80 
soproni teljesítménytúra kez-
dőállomása is volt.

– A magyar nép történel-
me a megmaradásért foly-
tatott harc – hangsúlyozta 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter, akinek nagyapja is meg-
járta a Don-kanyart. – Orosz-
országgal háborúzni nekünk, 
magyaroknak sosem volt kifi-
zetődő, ma sem az. A békére 
van szükségünk.

Az áttörés eseményeit 
dr. ifj. Sarkady Sándor hely-
történész idézte fel. 

A beszédek után dr. Far-
kas Ciprián, Barcza Attila 

országgyűlési képviselő, dr. 
Simon István alpolgármester, 
valamint több önkormányzati 
képviselő, városi szervezetek 
képviselői és civilek is elhe-
lyezték az emlékezés virágait 
és gyertyáit. A takarodó elfú-
jása után kezdődött a 35 ki-
lométeres teljesítménytúra, 
amelynek első állomása a bán-
falvi Hősi temető volt, majd a 
Károly-magaslat lábánál talál-
ható Trianoni emlékpark felé 
vették az irányt a résztvevők. 
A végállomást Sopronköves-
den alakították ki. 

– A teljesítménytúrán 250-
en vettek részt, az egyes ál-
lomásokon hagyományőrzők 
(köztük olasz egyenruhások) 
fogadták az érkezőket – mond-
ta dr. Pozsgay Péter, a Magyar 
Tartalékosok Szövetsége (Ma-
tasz) Győr–Moson–Sopron 

vármegyei szervezetének el-
nöke. – Pozitívak a vissza-
jelzések, sokan említették, 
hogy megfelelő helyen voltak 

a frissítőállomások, kürtszó-
val fogadtuk őket, ahol már 
csüggedt a lélek. Jövőre is foly-
tatjuk a kezdeményezést. 

Az oltás  97 százalékos védettséget biztosít

Életmentő szűrések

„Kürtszóval fogadtuk őket,  ahol már csüggedt a lélek”

Don 80 – túrával is emlékeztek

– Fontos, hogy nőjön az átoltottság, és hogy a hölgyek minél nagyobb arányban vegyenek részt 
méhnyakrákszűrésen – hangsúlyozta dr. Peitl Szilárd, a Soproni Gyógyközpont Szülészet, Nő-
gyógyászat Osztályának osztályvezető főorvosa. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A teljesítménytúrán 250-en vettek részt, az egyes állomásokon 
hagyományőrzők fogadták az érkezőket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Adomány a kórház gyerekosztályának
Százezer forint értékű ajándékutalványt adtak át a Sopro-
ni Gyógyközpont Gyermekosztálynak – az intézményt az idén 
harmincéves VasVilla családi kerékpártúra nevezési díjaiból 
befolyt összeggel támogatták. Az utalványt Borossay György, 
a VasVilla autószerelést oktató tanára, a sportesemény szer-
vezője adta át dr. Tóth Gergely PhD osztályvezető főorvosnak. 
A lelkes kerékpáros–tanár elmondta, 2001 óta mintegy 2 mil-
lió forint értékben támogatták a gyermekosztályt. Az osztály-
vezetőtől megtudtuk, diagnosztikai és különböző fogyóeszkö-
zök beszerzésére fordítják a hasonló adományokat. 

RÖVIDEN

Búcsúzunk…
Elhunyt Varga Alfréd
Életének 68️. évében elhunyt 
 Varga Alfréd. Frédi bácsi – ahogy 
mindenki ismerte – több mint 25 
éven keresztül (egészen nyug-
díjba vonulásáig) volt a Sopro-
ni Gárdonyi Géza Általános Is-
kola igazgatója, emellett Sopron 
város iskolai, sport- és szellemi 
életének meghatározó alakja is. Gyermekkorától kezdve a Sopro-
ni Vasutas Sportegyesület színeiben játszott, majd a ranglétrát be-
járva hosszú éveken át tevékenykedett a klub színeiben edzőként 
és szakmai vezetőként.

In memoriam  
Vránich István
Január 16-án, életének 8️0. évé-
ben elhunyt Vránich István, Pro 
 Urbe és Lackner-díjas vendéglátós 
szakember, a Deák étterem vezető-
je, majd a Lövér Szálló és Hungar-
Hotels egykori területi igazgatója. 
Ő volt a minőségi soproni vendég-

látás megújítója. Alapítója és első igazgatója volt a soproni Danu-
bius Hotels szakképző iskolának. Szakmai érdeklődésén túl szív-
ügye volt a soproni sport is, különösen a tenisz állt hozzá közel.

A HADIJÁTSZÓK IS EMLÉKEZTEK:  25 kilométeres emléktúrát 
tartott a Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör is szombaton. 
A társaság 10 éve szervez megemlékezést a doni katasztrófa emlé-
kére. Idén Fertőbozról indultak, ahonnan Hidegség és Hegykő érin-
tésével Fertődig túráztak szekérrel és lovakkal, korhű ruházatban.
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PLUZSIK TAMÁS

Hagyományosan a hű-
ség napi ünnepségso-
rozathoz kapcsolódóan 
adják át Sopron legran-
gosabb elismeréseit. 
A Civitas Fidelissima 
díjat dr. Bartha Dénes 
okleveles erdőmérnök, 
a Soproni Egyetem pro-
fesszora kapta.  
– Mit jelent önnek, profes�-
s�or úr, a hűség, e�en belül 
is a hűség egy városho�, ami 
történetesen nem a� ön s�ü-
lővárosa?

– Nyíregyházáról tizen-
kilenc éves koromban kerül-
tem ide, Sopronba, ugyanis 
felvettek erdőmérnök-hallga-
tónak. A végzést követő né-
hány évtől eltekintve azóta itt 
élek. Az elmúlt évtizedek so-
rán minden igyekezetemmel 
azon voltam, hogy jó soproni 
polgárrá váljak. Ha ez sike-
rült, reményeim szerint igen, 
akkor ezt elsősorban kiváló 
mentoraimnak, dr. Csapody 
István és dr. Kubinszky Mi-
hály professzoroknak köszön-
hetem. Hogy mit jelent szá-
momra a civitas fidelissima? 
Azt, hogy nemcsak a munka-
helyen kell helytállni, hanem 
a közéletben is, ennek meg-
felelően több olyan szegmen-
se is van a munkámnak, amit 
évtizedek óta folytatok. Ilyen 
a Soproni Városszépítő Egye-
sületben, valamint a Soproni 
Szemle alapítványának kura-
tóriumában való ténykedé-
sem, illetve amire különösen 
büszke vagyok, az a Kitaibel 
Pál Természettudományi Asz-
taltársaság, melynek 1994 óta 
vagyok a tagja. 

– Egyetemi oktatóként 
e�t a s�ellemiséget hogyan 
látja viss�atükrö�ődni a di-
ákság körében?

– Szomorúan konstatá-
lom, hogy a mostani diákélet 
nagyon más ahhoz képest, 

mint amilyen a miénk volt. 
Annak idején mi két–három 
havonként utaztunk haza, a 
mostani hallgatók pedig hét-
főn érkeznek, és csütörtökön 
már indulnak vissza. Ha kö-
tődnek valamihez, akkor az 
jó esetben az egyetem, nem 
pedig Sopron, és én ezt mód-
felett sajnálom, mert így nem 
tudnak integrálódni a város 
életébe. Ez részben köszön-
hető az oktatási rendszer vál-
tozásának is, hisz ma már 
nincsenek évfolyamok, egyé-
ni előrehaladás van a hallga-
tók életében. Mi annak ide-
jén az évfolyamtársaimmal 
együtt jártunk moziba, szín-
házba és természetesen kocs-
mákba is, ami megterem-
tette az alapot a sopronivá 
váláshoz.

– Mint a Soproni S�em-
le kuratóriumának elnöke 
hogyan látja a kö�el kilenc 
évti�edes múltra viss�ate-
kintő periodika jelenét és 
jövőjét?

– A jelen nem egyszerű, 
mert a kuratóriumnak évről 
évre elő kell teremtenie azt 
az összeget, amiből rendsze-
resen megjelenhet a Szemle. 
Ehhez hathatós segítséget ad 
Sopron városa, a Soproni Vá-
rosszépítő Egyesület, de ezek 
a támogatások mind kevesek, 
így egyéb pályázati lehetősé-
gekből kell pótolnunk a hi-
ányzó részt, és ez nagy, egyre 
nagyobb küzdelem. Sok-sok 
nehézséggel megbirkózva ezt 
eddig még sikerült megolda-
nunk, minden erőnkkel arra 
törekszünk, hogy a jövőben is 
így legyen. 

– Ön volt A� év fája mo�-
galom ke�deménye�ője. 

Melyik fa áll legkö�elebb 
a s�ívéhe�? 

– Ezen még nem gondol-
koztam… Minden olyan fa-
faj közel áll hozzám, amely 
Magyarországon őshonos, de 
ezek közül talán a kocsányos 
tölgyet emelném ki. Egyrészt 
azért, mert a honfoglalás út-
vonalán ez a fafaj végig meg-
található, így őseinket végig-
kísérte a Kárpát-medencéig. 
Másrészt a tudományos neve 
Quercus robur, a „robur” pe-
dig azt jelenti, hogy állhatatos, 
erős, szilárd, merthogy évszá-
zadokon keresztül ez a fafaj 
dacolt és dacol ma is a környe-
zeti kihívásokkal, a hazánkba 
betörő idegen fafajokkal.

PROF. DR. BARTHA DÉNES:  1956-ban született Nyíregyházán. 
Erdőmérnöki diplomáját az Erdészeti és Faipari Egyetemen 198️1-
ben szerezte meg. Okleveles gombaszakértő, erdészeti növény-
védelmi szakmérnök. Kandidátus, az MTA doktora. Nívó- és Pro 
Natura díjas. 2014-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tün-
tették ki. Számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet tag-
ja, a Soproni Egyetem professzora. 

– Az elmúlt évtizedek során minden igyekezetemmel azon voltam, hogy jó soproni polgárrá 
váljak – mondta lapunknak dr. Bartha Dénes. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Isten komédiása
Január 18., szerda 13 óra, Liszt-központ
Katona Imre – zenés játék
További időpontok: január 19. 15 és 19 óra

Régi idők dalai 
Január 18. 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Szabó Miklós (a Soproni Széchenyi István Gimnázium 
nyugalmazott igazgatója) estje 

Baba–mama klub
Január 19., csütörtök 10 óra, Liszt-központ
A kisgyermekek lelki egészsége és mozgásfejlődése. Előadó: 
Tárnoki-Makay Mihaéla masszázsterapeuta és érzelmi 
tanácsadó, stresszológus.

Rezonátor Reagens
Január 19. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Élő talk show Sopronban #4

Városi ünnepség a magyar kultúra 
napján
Január 20., péntek 10 óra, Deák tér, Kölcsey-szobor 
Ünnepi beszédet mond: Nemes András 

Életjobbító módszerek Laár Andrástól
Január 20. 19 óra, Liszt-központ
„Nyamvadásgátló Varázsszerek”

Téli madárvédelem
Január 21., szombat 10 óra, Erdő Háza
Ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozás

Misztikus Sopron – ingyenes séta
Január 21. 11 óra, Tourinform iroda 
Sopron nemcsak a kiemelkedő történelmi események városa, 
hanem van egy rejtett oldala is... Ezt mutatják be a sétán. 
Regisztráció: www.visitsopron.com

Séta nem csak „Lisztérzékenyeknek”
Január 21. 14 óra, Tourinform iroda 
Soproni különlegességek és Liszt Ferenchez kapcsolódó 
soproni emlékhelyek anekdotákkal „fűszerezve”, egy 
belvárosi sétába „összegyúrva”, könnyen emészthetően.

Soproni Cukorbetegek Egyesületének 
összejövetele
Január 21. 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 

Csaknekedkislány
Január 21. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Erjesztő kotyvasztások Katával
Január 22., vasárnap 13 óra, Bojtorina Vegan Kitchen
Bevezetés a fermentálás varázslatosan egyszerű világába

Miért nem marad reggelire?
Január 22. 19 óra, Liszt-központ
Ray Cooney – Gene Stone – vígjáték

Két úr szolgája
Január 23., hétfő 15 óra, Liszt-központ
Carlo Goldoni – komédia
További időpont: január 25. 17 óra

Tündérmese 
Január 24., kedd 19 óra, Liszt-központ
A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje.
Műsoron Mendelssohn, Strauss, Suk művek. Közreműködik: 
Balder Dendievel – oboa, vezényel: Martijn Dendievel.

EZ LESZ…  – programajánló

Dr. Fodor László professzor mellszobra
Fodor (1882-ig Mayerhoffer) László (1855–1924) a Morva 
folyó bal partján fekvő Szakolcán (Skalica) született. A pozsonyi 
Királyi Katolikus Gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti 
műegyetemen kezdte felsőfokú tanulmányait, melyeket egy év el-
teltével a bécsi műegyetemen folytatott. 18️78️-ban Bécsben, 18️8️3-
ban pedig Budapesten szerzett középiskolai tanári oklevelet meny-
nyiségtanból és ábrázoló geometriából. 

Előbb a besztercebányai főgimnáziumban díszítményes rajzot 
és szabadkézi rajzot tanított, 18️8️7-ben pedig királyi bányataná-
csosként kinevezték a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Aka-
démia II. osztályú rendes tanárává. Itt ábrázoló geometriát, elem-
ző mértant, térkép- és szabadkézi rajzot oktatott. Miután 1904-ben 
az akadémia főiskola lett, a továbbiakban az intézmény élén igaz-
gató helyett a rektor állt, Fodor Lászlót nevezték ki a selmecbányai 
M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola első rektorává. Emellett 
az Atlétikai Klub ügyvezetői és a Pisztolylövészeti Egyesület elnö-
ki tisztségét is betöltötte. 

1919-ben a cseh megszállás miatt a főiskola tanári karával és 
diákságával együtt Fodor László is elhagyta Selmecbányát. 1919–
1922 között Sopronban, a Károly laktanyában működött a főisko-
la, majd 1922-ben költözött át az egykori Katonai Főreáliskola épü-
leteibe. A hazai ábrázoló geometriai oktatás úttörője harminchét 
évig vezette tanszékét, egyes tankönyveit hússzor adták ki, hosszú 
ideig használták a főiskolai és a középiskolai oktatásban. 1924-ben 

fejezte be az oktatást, és még ebben az évben meg is halt. Utód-
ja az a Stasney Albert lett, akinek szobra mindössze néhány mé-
terre található Fodor professzor mellszobrától, mely Kutas László 
szobrászművész alkotása.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Racionalizált közvilágítás
Az Európát sújtó energiaválság miatt a közgyűlés döntésének 
megfelelően részletes szakmai, műszaki, hatósági és jogi kör-
nyezet előkészítését követően január 10-én Sopronban is meg-
kezdődött a közvilágítás racionalizálása, működtetésének fenn-
tarthatóbbá tétele. A teljes várost érintő kivitelezést ütemezetten 
végzik, ez várhatóan 60 munkanapot vesz igénybe. Az üzemen kí-
vül helyezett kandelábereken figyelmeztető táblákat is elhelyez-
nek azért, hogy a hibabejelentések során ellenőrizhetővé, illetve 
megkülönböztethetővé váljanak az érintett lámpatestek. A gyalog-
átkelőhelyek kivilágítását nem érinti ez a határozat.

Újra soproni iparosbál
Két év kihagyás után új helyszínen rendezik meg a 109. Soproni 
Iparos Bált. A Sopron és Vidéke Ipartestület Elnöksége és Vigalmi 
Bizottsága rendezvénye január 28️-án lesz a Solo Restaurantban, 
zenél a Continental Show Band.

„A munkahely mellett  a közéletben is helyt kell állni”

Állhatatosan az úton



Városi hírek2023. január 18. 5CIVITAS FIDELISSIMA Soproni Téma

HORVÁTH FERENC

Dr. Farkas Ciprián inter-
jút adott a Soproni Té-
mának, amelyben szó 
esik a válsághelyzetről, 
a folyamatban lévő és új 
fejlesztésekről, és arról 
is, hogy 2023-ban hitel-
felvétel és új adók kive-
tése nélkül is működő-
képes lesz Sopron. 
– Polgármester úr, ne-
hé� hónapokon vagyunk 
túl. Miképp értékeli a 
2022-es évet?

– Kétségkívül az elmúlt 
évtized legnehezebb évén va-
gyunk túl. Még ki sem lábal-
tunk a világjárványból, jött az 
orosz–ukrán háború, amely-
nek negatív európai hatásai 
Sopront is elérték. Gondolok 
itt az energiaárak drasztikus 
emelkedésére, az inflációra 
és a gazdasági teljesítmények 
visszaesésére. Az elhibázott 
brüsszeli szankciók és a há-
ború árát az európai polgá-
rok és sajnos mi fizetjük. Eb-
ben a helyzetben nem lehetett 
más a célunk, mint a költség-
vetési egyensúly fenntartása, 
a város működőképességének 
megőrzése és az alapvető szol-
gáltatások biztosítása. Ezért 
hoztunk már szeptemberben 
számos takarékossági intéz-
kedést. Ennek és a kormány 
támogatásának köszönhető-
en talpon maradt a város.

– A� előrejel�ések s�e-
rint a� idei es�tendő sem 
les� könnyebb. Mi a�, amit 
feltétlenül s�eretne meg-
őri�ni a városve�etés, és mi 
a�, amiről kénytelenek le-
s�ünk lemondani?

– Továbbra is a legfonto-
sabb feladatunk, hogy Sopron 
megmaradjon élhető város-
nak, hogy az oktatási intéz-
mények a bölcsődékkel és az 
óvodákkal együtt magas szín-
vonalon működjenek, hogy 
a kulturális és sportélet ne 
szenvedjen helyrehozhatat-
lan károkat, hogy ne sérüljön 
a szociális rendszerünk. Nem 
szeretnénk, hogy a soproni 
emberek még több áldoza-
tot hozzanak a jelenlegi hely-
zetben, ezért ebben az évben 
nem emelünk adókat, és hitel-
felvételt sem tervezünk.

– A� elmondottak s�e-
rint a� alapvető és legfon-
tosabb kö�s�olgáltatások 
tehát a� idén is működnek. 
Mi les� a folyamatban lévő 
fejles�tésekkel?

– A már kivitelezés alatt ál-
ló beruházásokat befejezzük. 
Tavaszra elkészül a 84 férőhe-
lyes bölcsődénk. Ugyancsak 
tavaszra várjuk az inkubátor-
ház befejezését, valamint a 30 
hektáros ipari park kialakítá-
sát. Az inkubátorházat a város 

üzemelteti majd, az ipari par-
kot pedig az állam. A múze-
umnegyed is elkészül a tava-
szi nyitásra, a szakemberek 
már építik a kiállításokat.

– Nyitnak ú j feje�e-
teket a fejles�tésekben, 
vagy e� inkább illú�ió még 
2023-ban?

– Tény, építkezni béké-
ben lehetséges, háborús hely-
zetben nem. Ennek ellenére 
az idén is foly-
tatódnak a fej-
lesztések váro-
sunkban. Még 
ebben a hónap-
ban elkezdődik 
a Lenkey utcai 
rendelőintézet 
felújítása, és 
megújul a Pap-
rét is. Itt jegy-
zem meg, hogy a zsinagóga fel-
újítási tervei elkészültek, de 
egyelőre még nincs forrásunk 
a felújítására. Viszont elkez-
dődik a piac rekonstrukciója. 
Nem feledkezhetünk meg az 
M85-ös autóútról sem, hiszen 
jelenleg is tartanak a munká-
latok, hogy 2024 végére elérje 
az országhatárt.

– A� idén is folytatódnak 
a� út- és járdafelújítások?

– Reményeink szerint 
igen, várjuk a szükséges forrá-
sokat. Kész terveink vannak 
elsősorban a gyűjtőutak felújí-
tására. Közülük is prioritást 
élvez a Balfi utca rekonstruk-
ciója a Híd utcai körforgalom-
tól az elkerülőút körforgalmá-
ig. Emellett a Kisvárkerület 

felújítása is a terveink között 
szerepel.

– Mi a hely�et a Fertő-
vel? Történt-e előrelépés 
a korábbi állapotokho� ké-
pest? Mire s�ámítsanak 
a soproniak?

– A Fertő tavi beruházás 
az egyik legfontosabb fejlesz-
tés. A baloldal sajnos mindent 
megtett, hogy ne vagy ne az 
eredeti tervek szerint épüljön 

meg. Most pe-
dig amiatt kezd-
tek hangulat-
keltésbe, hogy 
érthető okok-
ból, az energia-
válság miatt fel-
függesztették a 
projektet. A Fer-
tő tavi fejleszté-
sekről többször 

tárgyaltam Lázár János mi-
niszter úrral. Mindannyiszor 
biztosított, hogy az eredeti el-
képzelések szerint, az erede-
ti tartalommal valósul meg. 
Ugyanis nincs is más lehe-
tőség – legfeljebb esztétikai 
módosítások lehetségesek 
–, mert a tervek szerint ki-
épült a terület föld alatti inf-
rastruktúrája, megépült a két 
kikötő, tehát „csak” a felépít-
ményeket kell felhúzni. Ter-
mészetesen minden sopro-
nival együtt azt szeretnénk, 
ha minél előbb elkészülne 
– ezt minden lehetséges fó-
rumon szorgalmazzuk is –, 
de látni kell, hogy a kormány 
a rendelkezésére álló erőfor-
rásokat elsősorban az eddigi 

eredmények megőrzésére, a 
család- és nyugdíjas támoga-
tásokra, a vállalkozások élet-
ben tartására és a munkahe-
lyek megőrzésére fordítja.

– Sopron hagyományo-
san iskolaváros. Mit tehet 
a� önkormány�at, hogy a� 
itt tanulók és pedagógusaik 
jól ére��ék magukat?

– Sopronban tanulni és 
tanítani véleményem szerint 
már önmagában is rangot je-
lent. A béremelés és a külön-
böző szakmai kérdések meg-
oldása a kormányzat feladata, 
de ismert az elhatározása a 
béremelésről, amely ha meg-
valósul, jelentős előrelépés 
lesz a pedagógusok életében. 
Az önkormányzat folyama-
tos tennivalója az intézményi 
feltételek megteremtése. Úgy 
érzem, és ezt a tények is alá-
támasztják, hogy iskolaépü-
leteink jó feltételeket biztosí-
tanak a minőségi oktatáshoz.

– Polgármester úr, Sop-
ron a� elmúlt évs�á�adok-
ban s�ámos válságon jutott 
túl, gondoljunk csak a „kö-
�eli” Trianon tragédiájára, 
de mindig talpra állt. Mit 
gondol, e�úttal is sikerül?

– Ebben biztos vagyok. 
A válságos helyzetekből min-
dig a polgárok egymásba ka-
paszkodása menekítette ki 
a várost. Ez most is így lesz. 
Egymás segítése és az ösz-
szefogás révén erősebbek le-
hetünk, és számíthatunk 
– ahogy eddig is – a kormány 
támogatására.

– Legfontosabb feladatunk, hogy Sopron megmaradjon élhető városnak, az oktatási, nevelési 
intézmények magas színvonalon működjenek, a kulturális és sportélet ne szenvedjen helyre-
hozhatatlan károkat, ne sérüljön a szociális rendszerünk – hangsúlyozta dr. Farkas Ciprián.

„Mást mondanak nekünk a 
képek. Nem is baj, ha nem 
a valóságot. Épp elég, ha 
megidéznek régi élménye-
ket, érzéseket, hangokat, 
ízeket. El tudunk utazni 
velük a múltba, újra együtt 
lehetünk a valóságban már 
máshol pihenőkkel.”

JEGYZET

A pillanat lenyomatai
HUSZÁR JUDIT 

Nézem a régi fényképet. 1961-ben készülhetett. 
Fiatal pár néz vissza rám a néhol megsárgult 
szélű papírról. A nő és a férfi feje összeér, a vi-
rágcsokor eltakarja az esküvői ruhájukat. Ha-
tározottságot látok a szemekben, eltökéltséget 
és nagyon halvány derűt. Nincs kicsattanó mo-

soly, nincsenek vil-
logó fogak, nincs 
míves háttér. Egysze-
rűség, tisztaság vi-
szont van.

Ha ugyanennek a 
párnak megnézem 
egy 60 évvel később 
készült képét, akkor 
más érzések jönnek 
elő belőlem. A fejek 
vagy a vállak 2021-
ben is összeértek. Lá-

tok elégedettséget és bánatot is az arcokon, 
megvívott (nyertes és vesztes) harcok nyomait.

De vajon a valóságot látom? Eszembe jutnak 
az első középiskolai magyartanárom szavai. 
Arról beszélt, hogy a fotó mindig csak egy pil-
lanat lenyomata. Ha valaki felveszi a legszebb 
ruháját, fodrászhoz, sminkeshez megy, csodás 
háttér előtt bevilágítva lefotózzák, akkor azon a 
képen ő szerepel. De ő lesz azon a fotón is, ami-
kor egy fárasztó nap után gyűrötten ül egy ren-
dezetlen asztalnál, az orra hegyére száll egy 
légy, a gép pedig azt a fintort rögzíti, amikor 
az orra mozdításával el akarja riasztani. Ezen 
a képen is kétségtelenül ő látható. De melyik az 
igazi arca? Melyik fotó mutatja a valóságot? Le-
hetséges, hogy egyik sem?

Nézem a régi fényképet. Mást jelent nekem, 
mint a lányomnak. Ő két fiatalt lát a papíron, 
nem ismeri fel bennük a dédi mamát, aki a vi-
lág legjobb nokedlijét készítette, és a dédi papát 
sem, aki mindig szerelt valamit.

Mást mondanak nekünk a képek. Nem is baj, 
ha nem a valóságot. Épp elég, ha megidéznek 
régi élményeket, érzéseket, hangokat, ízeket. 
El tudunk utazni velük a múltba, újra együtt le-
hetünk a valóságban már máshol pihenőkkel. 
Üzennek nekünk, utat mutatnak, talán segíte-
nek eligazodni a világ útvesztőiben.

Nézem tovább a régi fényképet…
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előjegyzés    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

(Tűzoltóság, Polgári Védelem) .    .    .    .    .   105, 510-672, 510-617
• Rendőrség     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107, 311-234
• Előfizetői tudakozó    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11818
• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732
• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Dr. Farkas Ciprián:  A válságban is folytatjuk Sopron fejlesztését

Új adók és hitel nélkül

„Tény, építkezni bé-
kében lehetséges, 
háborús helyzetben 
nem. Ennek ellené-
re az idén is folyta-
tódnak a fejlesztések 
városunkban.” 

DR. FARKAS CIPRIÁN

Elkészültek a megvalósítási tervek
Elkészültek az 1921-es soproni népszavazás emlé-
kére városunknak adományozott Hűségpark meg-
valósítási tervei, amelyeket be is mutatott Face-
book-oldalán dr. Farkas Ciprián polgármester. 
A Kisvárkerület érintett szakaszának felújítását 

Magyarország Kormánya adományozta városunk-
nak a centenárium alkalmából. (A park kialakí-
tásáról korábban már lapunkban is beszámol-
tunk: Park hirdeti a hűséget, Soproni Téma, 2022. 
február 9.)

Rádió 1 Sopron

Sopron TV

sopronmedia.hu
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GYŐRI-VARGA 
NÓRA

Sikeres 
évet zárt 
az Erdő Há-

za, elkészült a vadá-
szati tanösvény, épül a 
40 fős turistaház. Írá-
sunkban a Muck léte-
sítményeinek tavalyi 
évét és az idei terveket 
összegezzük.
Dolgoznak már az Erdő Háza 
táján, és tőle háromszáz mé-
terre is: készül a negyven fő 
befogadására alkalmas Muck 
turistaház. – A beruházás 
kétszázötvenmillió forint-
ból valósul meg, melyet a Té-
ry Ödön Nemzeti Turistaház-
fejlesztési Program keretein 
belül nyertünk – kezdte Bá-
náti László, a TAEG Zrt. okta-
tási és ökoturisztikai igazga-
tója. – Nyolc szobánk lesz: hat 
hatfős és két kétfős, valamint 
egy közösségi tér asztalokkal, 
székekkel, ahol étkezni lehet 
majd, vagy éppen előadáso-
kat tartani. Az épületben in-
ternet és egy kisebb konyha is 
lesz. Osztálykirándulókat, tá-
borozókat, családokat várunk 
ide, illetve bárkit, aki szeret a 
természetben lenni és kirán-
dulni. A TAEG Zrt. a létesít-
mény átadását az idei tavasz-
ra tervezi. 

Az Erdő Háza 2021 augusz-
tusában nyitotta meg kapu-
it, így a 2022-es volt az első 
„teljes” éve, amelynek végére 
több mint ötvenezer látoga-
tót fogadott. – Nagyon sikeres 
és jó évet zártunk, igyekez-
tünk folyamatosan progra-
mokat biztosítani, mert azt 
látjuk, hogy nem elég „csak” 
kinyitnunk – folytatta a szak-
ember. – Tavaly mintegy há-
romezer résztvevővel 22 hét-
végi eseményt szerveztünk, 
ezek jeles napokhoz, idő-
szakokhoz (mint például a 

szarvasbőgés) kapcsolódtak, 
de volt nálunk kutyás bemuta-
tó, és az ünnepekre is közösen 
készülődtünk.

Az Erdő Háza szorosan 
együttműködik a Soproni 
Egyetemmel: az erdőmér-
nöki, a pedagógiai és a köz-
gazdaság-tudományi karok 
egyik gyakorlati helyszíne is. 
A tavaly létrehozott keltető-
helyiség is közös munka ered-
ménye. A tanulók segítenek a 
tojások feliratozásában, a mé-
résekben, az adatok begyűj-
tésében, a keltetésben és a 

nevelésben is. Ennek köszön-
hetően több mint száz fácánt 
neveltek fel sikeresen, mely-
nek felét – a díszfácánok kivé-
telével – szabadon is engedték 
a látogatóközpont közelében.

– Sok feladat és kihívás vár 
ránk az idén is – tette hozzá 
Bánáti László. – Kül- és bel-
téren is olyan fejlesztéseink 
lesznek, melyek a gyerekek-
nek kedveznek, így például bő-
víteni szeretnénk a játszóte-
ret, foglalkoztató tanösvényt 
tervezünk, populárisabbá 
tesszük a programjainkat is.

2022-ben kialakították a 
3,5 kilométeres vadgazdál-
kodási és vadászati tanös-
vényt is, mely a Károly-ma-
gaslati parkolótól indul, és 
10 állomáson (például ma-
gaslesek, etetők) keresztül a 
Muckra, az Erdő Házához ve-
zet. Horváth Gábor helyi vál-
lalkozó kezdeményezésére 
ősszel rendbe tették a Muck 
Endre emlékművet. Tavasszal 
a felújítási munkákat folytat-
ják, szeretnék megszépíteni 
többek között a Daloskő kör-
nyezetét is.

A Muckon lévő szálláshelyet  a tervek szerint tavasszal adják át

Kényelmesen a természetben

A Muck turistaház 8 szobájában összesen 40-en tudnak majd aludni – osztálykirándulókat, táborozókat, családokat várnak tavasztól.

Karácsonyfa 
2023
A hagyományoknak megfe-
lelően 2023-ban is egy ma-
gánszemély felajánlásából 
állítják majd fel a város ka-
rácsonyfáját. Várják azok 
jelentkezését, akik szíve-
sen adományoznak Sop-
ronnak egy, a kertjükben 
vagy telkükön található, 
10–14 méter magas fenyő-
fát. A jelentkezéseket ok-
tóber 31-ig a +3699/517–
563-as telefonszámon 
vagy az advent@prokultu-
ra.hu e-mail-címen lehet 
leadni. A kiválasztott fa ki-
vágásáról és elszállításá-
ról a város gondoskodik.

Településfásítás
Folytatódik a Település-
fásítási Program. A kez-
deményezés lehetőséget 
nyújt a kistelepülések zöl-
dítésére, mindezzel pe-
dig hozzájárul a kormány 
céljához, hogy 2030-ra 27 
százalékra nőjön Magyar-
ország fával borított te-
rületének aránya. A prog-
ram előző két ütemében 
több mint 1350 települé-
sen összesen 36 000 sor-
fát ültettek már el, mely-
hez a Vidékfejlesztési 
Program Irányító Hatósága 
1,5 milliárd forint támoga-
tást biztosított. A harma-
dik ütemben, 2023 tava-
szán és őszén további 10 
ezer sorfát ültethetnek el 
a 10 ezer fő lélekszámúnál 
kisebb települések. 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Magyarországon mintegy huszonötféle ismert és 
gyakran használt fűszernövény található meg a 
természetben. Ilyenek például a zsálya-, a menta- 
és a hagymafélék, a citromfű, a kakukkfű, vala-
mint az oregánó. 

A fűszerek nagy része a me-
diterrán vidékekről érkezett 
hozzánk. Az éghajlati válto-
zások miatt már sok közülük 
otthon érzi magát, és szépen 
áttelel. 

– A fűszernövényekre ér-
demes úgy gondolnunk, mint 
napi használatban lévő gyógy-
növényekre. Ebben az eset-
ben a felhasználásuk kicsit 
szélesebb körű, mintha csak 
ételeket ízesítenénk velük 
– javasolta Hajdú Vera gyógy-
növénytermesztő. – Lehet be-
lőlük teát is főzni, de teakeve-
rékek alkotójának is kiválóak. 
A teákat többnyire forrázattal 

készítjük. A régi magyar ha-
gyományban a fűszer volt az 
étkezés „fő szere”, vele tudták 
az étel ízét, vagyis lelkét ki-
emelni, teljessé tenni. 

A fűszernövények az illó-
olajokon kívül, amelyek az illa-
tukat adják, jelentős vitamin- 
és ásványianyag-tartalommal 
is rendelkeznek. Ezért érde-
mes mindig használni őket, 
ha van rá lehetőség, akkor 
frissen. Sok fűszernövényünk 
szárítva erőteljesebb ízű, en-
nek ellenére nem ajánlott egy 
évnél tovább tárolni azokat, 
mivel veszítenek íz- és beltar-
talmi értékükből.

– Egyik kedvencem a ma-
joránna, amely tartalmaz K-
vitamint, kevés A-vitamint, 
C-vitamint és B6-vitamint, 
az ásványi anyagok közül 
pedig kalciumot, vasat és a 
mangánt – folytatta a szak-
ember. – A népi gyógyászat-
ban használták köhögésre, 
megfázásra, szájüregi fertő-
zésekre, gyomorgörcsökre, 
orrdugulásra, reumára. Több-
nyire húsételekhez adjuk, de 
nagyon jól harmonizál a zöld-
séges, babos ételekkel is. Ro-
kona az oregánó. Ez az illa-
tos kis növényke kalciumban, 
vasban, magnéziumban, cink-
ben, rézben, káliumban, bór-
ban és mangánban gazdag, 
természetes E- és B-vitamin-
forrás. Általában a bazsali-
kommal együtt 
használjuk, pél-
dául olaszos jel-
legű tészta-
ételekhez. 

Gyógyító fűszerek

A fűszernövényekre érdemes úgy gondolnunk, mint napi használatban lévő 
gyógynövényekre. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
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KÖVES 
ANDREA

A magyar 
kultúra 
napját 1989 

óta ünnepeljük január 
22-én annak emléké-
re, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban Csekén ezen a 
napon fejezte be a Him-
nuszt. A nevezetes év-
forduló kapcsán a Sop-
ron Kultúrájáért díjjal 
kitüntetett Nemes And-
rással beszélgettünk. 
– Ha�ánk kulturális érté-
kei kö�ött kiemelkedő s�e-
repet játs�anak a műem-
lékek. Milyen inspirációt 
jelent egy művés�ettörté-
nés� s�ámára egy ilyen cso-
dálatos műemléki város, 
mint Sopron?

– Eszembe jutott egy ked-
ves történet arról, hogyan 
is kerültem Sopronba. Utol-
só éves egyetemistaként egy 
tanszéki kiránduláson vet-
tünk részt télen a városban, 
esett a hó, a harangok zúgtak, 
és ahogy a Fő téren sétáltunk, 
megfogalmazódott bennem: 
milyen jó lenne itt dolgozni. 
Rá fél évvel keresett meg az 
egyetemen Askercz Éva mű-
vészettörténész, akit a mento-
romnak tekintek, hogy állást 
ajánljon számomra a Sopro-
ni Múzeumban. Így kerültem 
abba a városba, amely most az 
elmúlt több évtizedes mun-
kásságomat ezzel a szép díjjal 
ismerte el. 

– Sokrétű munkát vé-
ge� a Soproni Mú�eumban. 

Melyek a legkedvesebbek 
a műemlékekkel kapcsola-
tos feladatai kö�ül?

– Pályám elején a Stor-
no gyűjteményhez kapcso-
lódott elsősorban a mun-
kám, rajzokat, felméréseket 
tanulmányoztam, leltároz-
tam a gyűjtemény anyagát. 
A kilencvenes évektől kezdve 
megadatott számomra, hogy 
egyre több műemléki épület 
vizsgálatába kapcsolódhat-
tam be. A Kecsketemplommal 
és a mellette lévő kolostorral 
kezdődött ez a tevékenység, 
ezt a feladatot számos szép 

kihívás követte, részt vehet-
tem a bánfalvi pálos templom, 
a Kárpáti malom, a Szent Já-
nos-templom, a Tűztorony, a 
Szent Mihály-templom, szá-
mos soproni és a város kör-
nyéki műemléki lakóház fel-
újításában, a múzeumnegyed 
kialakításában.

– A� érembiennálék 
s�erve�ése is fontos feladat. 
Miért tekinti ennyire s�ív-
ügyének a kép�őművés�et-
nek e�t a� ágát?

– Az érem készítése a 
szobrászat speciális műfaja, a 
biennálénak Sopronban szép 

hagyománya van, 1977 óta tö-
retlenül működik. A páratlan 
években az országos sereg-
szemle zajlik, páros eszten-
dőkben pedig a díjazottak ki-
állítása várja a közönséget. 
Kötelességemnek érzem ezt 
a hagyományt fenntartani. 
Azoknak a szobrászoknak, 
akik éremmel is foglalkoznak, 
nagyon fontos évről évre a sop-
roni megjelenés lehetősége.

– A látványos feladatok-
ról bes�élgettünk, ám egy 
mu�eológus s�ámára sok 
olyan feladat is adódik, ami 
a „s�ínfalak mögött” �ajlik…

– Sokan azt gondolják, 
hogy amikor elkészült egy-egy 
kiállítás, akkor nincs is felada-
tunk. A múzeum raktáraiban 
azonban nagyon sok tárgy, do-
kumentum található, amelyek 
között mindig akad leltározat-
lan. Nagyon fontos ezeknek a 
nyilvántartásba vétele, hiszen 
e nélkül nem lehetnének ké-
sőbb például egy kiállítás iz-
galmas, az adott korszakról 
mesélő részei. Nekünk pedig 
előre is kell gondolkodni. Már 
most be kell gyűjtenünk azo-
kat a tárgyakat, amelyekből 
ötven év múlva lesz kiállítás.

„Kötelességemnek érzem  az érembiennálé hagyományát fenntartani”

A kultúra szolgálatában

– A kilencvenes évektől kezdve megadatott számomra, hogy egyre több műemléki épület vizsgálatába kapcsolódhattam be – 
mesélte Nemes András, a Soproni Múzeum főmuzeológusa. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1988
Soproni Ruhagyár: 
dinamikus fejlődés
Rafinált egyszerűséggel sza-
bott női alkalmi ruhákkal, ízlé-
ses gyermeköltözetekkel vonta 
magára a figyelmet a Soproni 
Ruhagyár kollektívája az Ipari 
Minisztérium aulájában ünnep 
előtti, vásárlással egybekötött 
kiállításán. Az 198️6-ban az őszi 
nemzetközi vásár nagydíját, a 
múlt esztendőben pedig im-
már tizennegyedik alkalommal 
a szakma kiváló vállalata címet 
elnyerő gyár igazgatója, Hor-
váth Tibor a gazda büszkesé-
gével mutatta be e könnyűipari 
létesítményt. A másfél ezer dol-
gozót foglalkoztató ruhagyár-
ban az anyaüzemet is beleértve 
hat telephelyen folyik a terme-
lés. Ezek, megalakulásukat te-
kintve időrendi sorrendben, 
Brennbergbánya, Csorna, Csep-
reg, Szany és Fertőszentmiklós. 
A női és leányka könnyűkon-
fekció- és divatcikk-előállítás-
ra specializálódott iparvállalat 
életképességét jelzi, hogy mi-
közben a ruhagyárak sorra kény-
szerülnek a profil szélesítésére, 
addig Sopronban még nem gon-
doltak váltásra. Sőt, a piacon 

„PINGVIN” márkanéven forgal-
mazott sportruházati és síöltö-
zék-modellcsalád négy év alatt 
keresett slágercikké vált. (Ruhá-
zati Munkás)

1953
Kultúrházat avattak
Sopronban a Liszt Ferenc utca 
1. szám alatt, a volt művelődés 
háza épületében szerdán este 
ünnepélyes keretek között avat-
ták fel a soproni járási kultúrhá-
zat. Pártunk és kormányzatunk 
közel 350 ezer forintot fordított 
az épület rendbehozatalára és 
a szükséges berendezések be-
szerzésére. Ebben a kultúrház-
ban most a soproni dolgozók, 
a balfi, fertőrákosi, ágfalvi és 
más községek dolgozó paraszt-
jai találják meg második ottho-
nukat. 50 ezer kötetes könyvtár 
áll a dolgozók rendelkezésére. 
Az első emeleten 500 személyt 
befogadó nagytermen kívül 9 
kisebb helyiség van, köztük ol-
vasóterem, büfé, társalgó és 
különböző helyiségek a szak-
körök részére. Gyopár János, a 
soproni járási tanács oktatási 
osztályának vezetője a kultúr-
munkások nevében tett ígére-
tet arra, hogy olyan munkát vé-

geznek, amit ezen a téren is 
elvár tőlük a párt. (Győr–Sop-
ron Megyei Hírlap)

1918
Üzletátvétel
Van szerencsém a tisztelt kö-
zönséget értesíteni, hogy az 
eddigi Steiner Karolin-féle fod-
rászüzletet, Sopron, Templom 
utca 25. sz. alatt megvettem, és 
mai naptól kezdve saját nevem 
alatt folytatni fogom. Amidőn 
elődöm iránt tanúsított jóin-
dulatáért köszönetet mondok, 
kérem, hogy egyúttal azt reám, 
az utódra is kiterjeszteni szí-
veskedjék. Höfer Lajos fodrász. 
(hirdetés a Soproni Naplóban)

Szabadnap az orosz 
hadifoglyoknak
Az orosz kormány azzal a kérés-
sel fordult hozzánk, hogy a Ma-
gyarországban és Ausztriában 
fogságban levő orosz foglyok-
nak a cár neve napja helyett ja-
nuár 19-én, a mi időszámí-
tásunk szerint, szabadnapot 
adjunk. Az orosz kormány vi-
szont elrendeli, hogy az orosz-
országi magyar és osztrák hadi-
foglyok, mint eddig is, szintén 

szabadnapot kapjanak Károly 
király születésnapja alkalmá-
ból. Az idő rövidségére való te-
kintettel a sajtó útján is közlik 
a közönséggel ezt a viszonyos 
rendelkezést, hogy minden 
munkaadó idejében tudomást 
szerezzen erről az általános és 
feltétlenül megtartandó rende-
letről. Azokat a munkaadókat, 
kik értesülés hiányában vagy 
szándékosan nem adják meg 
a szabadnapot, az illetékes ka-
tonai hatóságok pótszabadnap 
adására fogják kötelezni. (Sop-
roni Napló)

1883
A győri színtársulat 
Sopronban? 
Fritsche, jelenlegi soproni né-
met színigazgató tárgyaláso-
kat folytat Mándoki Bélával, 
a győri színtársulat igazgató-
jával, hogy társulatát február 
hóra néhány operettelőadás-
ra megnyerje. A tárgyalások 
eredményét annál kíváncsib-
ban várjuk, mert ez lenne az el-
ső eset, hogy Sopronban a téli 
idény alatt magyar társulat ját-
szanék. (Pesti Hírlap)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
210 ÉVVEL EZELŐTT,  18️13. január 20-án hunyt el Gassner La-
jos zenész, Sopron toronyőre, aki tisztségénél fogva a korabe-
li szokások alapján a tiszteletdíjért folytatott zenélés kizáróla-
gos jogát is birtokolta.
105 ÉVVEL EZELŐTT,  1918️. január 10-én hunyt el Aradon Má-
dai Mátyás (Máder Mátyás) tanár, iskolaigazgató. Szegeden és 
Aradon a siketnéma-oktatás egyik úttörője volt. Az 18️79-ben az 
állatvédelem érdekében országos mozgalmat indított el. A ma-
gyarországi állatvédő egyesületnek ő lett az első tiszteletbeli 
tagja 18️8️4-ben. Harkán született 18️42. november 26-án.
95 ÉVVEL EZELŐTT,  1928️. január 16-án Sopronban hunyt el 
Szent-Istványi József Gyula (Szentistványi) bányamérnök, fő-
bányatanácsos, főiskolai tanár. 1902-től a selmecbányai, illet-
ve a soproni Bányászati és Erdészeti Akadémián a geodéziai és 
bányaméréstani tanszék tanára (1919–1926) volt. Gölnicbányán 
(ma: Gelnica, Szlovákia) született 18️54. április 6-án.
55 ÉVVEL EZELŐTT,  1968️. január 6-án hunyt el Vargha Vilmos 
vízépítő mérnök, a Budapesti Nemzeti és Szabadkikötő első 
igazgatója. Sopronban született 18️8️7. február 1-jén.
50 ÉVVEL EZELŐTT,  1973. január 20-án hunyt el Budapesten 
Szalay János, a soproni Szent Domonkos rend priorja. Szombat-
helyen született 18️91. július 3-án.
40 ÉVVEL EZELŐTT,  198️3. január 9-én hunyt el Veszprémben 
Pfeiffer János egyháztörténész, levéltáros, plébános, prépost–
kanonok. Sopronban született 18️97. február 14-én.
30 ÉVVEL EZELŐTT,  1993. január 12-én Sopron város köz-
gyűlése hozzájárult ahhoz, hogy a Soproni Katolikus Konvent 
a Jereván-lakótelepen plébániatemplomot építsen. A Szent 
Imre-plébániatemplom a Jereván városrész és a belvárostól 
északnyugatra lévő lakóterület hitéletét szolgálja. A templom 
felszentelésére 1997. augusztus 20-án került sor.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Nemzetközi 
fuvolasiker
Ismét első lett Varga Bor-
bála, a Hunyadi János 
Evangélikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és AMI mű-
vészeti osztályának diák-
ja. A fuvola szakos fiatal a 
Danubia Talent nemzetkö-
zi zenei versenyen állha-
tott fel a dobogó legfelső 
fokára. Az online megmé-
rettetésre a videofelvételt 
a Liszt-központ Munkácsy 
termében készítették, Var-
ga Borbálát Horváth-Szar-
ka Ábel zongoraművész 
kísérte, tanára és felkészí-
tője Jacsó Erika.

Felejthetetlen 
táncbemutató
Már próbálnak a táncosok 
a Csoportterápia című elő-
adásra. Az ünnepek után 
teljes erőbedobással kezd-
ték meg a munkát a Sopron 
Balett tagjai. A Csoportte-
rápia című darab premi-
ere február 25-én lesz a 
Liszt-központban. Hor-
váth Renáta koreográfus 
elmondta: nincs egyszerű 
feladatuk, klipekben kell 
gondolkodni, ugyanis az 
előadás jelentősen épít az 
intermedialitásra. Közben 
folyamatosan fel is lépnek 
a művészek, hiszen a Por-
ka havak újra műsoron van. 

RÖVIDEN

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

0699/517–501
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Még csak 16 esztendős, 
de máris négyszeres 
junior bajnok fallab-
dában Sáli Barnabás. 
A fiatalember ráadásul 
rendkívül eltökélt: sze-
retne két–három éven 
belül a kontinens csú-
csára jutni, azaz U19-
es Európa-bajnoki cí-
met szerezni.

– Hétévesen kezdtem el a fal-
labdát, egyre komolyabb szin-
ten játszottam – mesélte Sáli 
Barnabás. – 12–13 évesen már 
nemzetközi versenyeken is in-
dultam. Az első komoly kül-
földi sikeremet Olaszország-
ban értem el: az Italian Junior 
Open versenyben első helyet 
szereztem az U13-as korosz-
tályban. Magyarországon sem 
maradtak el az eredmények: 
különböző utánpótlás-kor-
osztályokban négyszeres or-
szágos bajnoknak mondha-
tom magam. 

Barnabás gyakorlatilag ki-
nőtte a hazai juniormezőnyt, 
így két éve már a felnőttek kö-
zött szerepel, nem is akárho-
gyan. A ranglistahelyezése 
alapján jelenleg a tizennegye-
dik legjobb felnőtt versenyző 
Magyarországon. Ez azt jelen-
ti, hogy a legmagasabb, azaz 
„A” kategóriában fallabdázhat 
a felnőttek között. A fiatal-
ember elmondta: az eddigi 

legkomolyabb versenyén idén 
januárban az angliai Birmin-
ghamben vett részt. A British 
Junior Openen hat meccsé-
ből négyet tudott megnyerni. 
Ez azt jelentette, hogy a 124-es 
mezőnyben a harmincharma-
dik helyen végzett. Barnabás 
komoly célkitűzése, hogy két 
év múlva az U19-esek között 
Európa-bajnoki címet nyer-
jen, amelyre akkor minden 
esélye meglesz.

– A fallabdának több olyan 
összetevője is van, amiben ki-
emelkedőnek kell lenni: elő-
ször is a gyorsaság, a robbané-
konyság nagyon fontos, kiváló 
állóképességgel kell rendel-
kezni – folytatta Sáli Barna-
bás. – Nagyon pontosan kell 
megütni a labdát, az ellenfél 
ütésére reagálni kell, és fej-
ben már eldönteni, hova he-
lyezem a következőt – mind-
ezt a másodperc tört része 

alatt. Rendkívül gyors játék a 
squash, ehhez a szinthez na-
ponta szükségesek a trénin-
gek: minden nap egy–másfél 
órát fallabdázok, ezt egészítik 
ki a sportágspecifikus kondi-
termi edzések.

Sáli Barnabás az Eötvös-
gimnáziumba jár, azt mondja, 
az iskola mindenben támogat-
ja, hiszen az oktatási intéz-
ményben jó szemmel nézik, 
ha valaki komolyan sportol.

Sáli Barnabás  a British Junior Openen 4 meccset nyert

Eb-címig menetelne

Sáli Barnabás gyakorlatilag kinőtte a hazai junior mezőnyt, 2 éve a felnőttek között fallabdázik. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A göteborgi középdöntőben az Európa-bajnok 
Svédországgal, valamint Brazíliával és a Zöld-
foki Köztársasággal találkozik a magyar férfi 
kézilabda-válogatott. 

A világbajnokság csoportkö-
rében először a Koreai Köztár-
saság ellen nyert a csapat 35–
27-re, majd 30–28-ra legyőzte 
Izlandot.

A mieink lapzártánk után, 
hétfőn este fejezték be a cso-

portkört Portugália ellen, de 
ennek a mérkőzésnek az ered-
ményétől függetlenül tovább-
jutottak a középdöntőbe. 

– Elképesztő, ahogyan 
nyertünk – nyilatkozta az Iz-
land elleni összecsapás után 

Rodríguez Vaquero szövetségi 
kapitány. Hozzátette, számá-
ra nagyon fontos, hogy játéko-
sai a meccs végéig küzdöttek 
és csinálták a dolgukat, akkor 
is, amikor hátrányban voltak. 
– A srácok hittek magukban és 
a csapatban, mert olyanok va-
gyunk, mint egy család – szö-
gezte le.

A magyar kézilabda-válo-
gatott célja a legjobb hét kö-
zé jutás.

A magyar válogatott tagjai ünnepelnek, miután 30–28-ra győztek Izland ellen a férfi kézilabda 
olimpiai kvalifikációs világbajnokság második fordulójában. FOTÓ: MTI – KOVÁCS TAMÁS

Sopron Megyei Jogú Város pályázatot hirdet 

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN
MEGHIRDETETT ÖNKORMÁNYZATI 

LAKÁSOK BÉRBEVÉTELÉRE
Pályázni lehet:

Sopron, Major köz 3.Sopron, Major köz 3.
fszt. 2. szám alattifszt. 2. szám alatti

(időskorúak önkormányzati lakása) 
1 szoba, előtér – konyha, fürdőszoba WC-vel,

36 m2-es, összkomfortos lakásra 
(A lakás forgalmi értékének 25%-a: 4.337.500 Ft)

A lakás megtekinthető:
2023. január 25. (szerda) 10.00–10.30 között

Pályázat benyújtási határideje:
2023. február 1. (szerda)

8.00–12.00 és 13.00–16.00 között
A pályázati kiírás átvehető a Humánszolgáltatási

Osztály Szociális Csoport ügyfélszolgálatán, 
Sopron, Új u. 3. kizárólag ügyfélfogadási időben:

hétfőnként 13.00–16.00 óráig.
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen

és telefonon (tel.: 99/515–210).

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KOSÁRLABDA
Sopron Basket – CBK Mersin 

Yenisehir Bld
Euroliga mérkőzés,  
Sopron, január 12.

51–44  
(12–11, 15–13, 12–8️, 12–12)

Sopron:  
Fegyverneky 15/3, Turner 8️, 

Kunek 4, Brooks 8️,  
Magbegor 5/3  

Csere: Stankovic 11, Czukor, 
Böröndy, Varga A.

Mersin:  
Gray 9, Yalcin, Hayes 4/3, 

Bonner 10, Hollingsworth 10 
Csere: Atas 5/3, Ozisik 3/3, 

Fitik 2, Williams 1,  
Taqkmaz

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Aydin Uguz

BKG – PRIMA NATURA Szigetszentmiklós 
– Sopron Basket

Bajnoki mérkőzés,  
Szigetszentmiklós, január 14.

53–80  
(15–20, 11–25, 18️–18️, 9–17)

Szigetszentmiklós:  
Perez 11/3, Katona 10,  
Takács 3, Degbeon 11, 

Aldazabal 7/3 
Csere: Vári 7/3, Jones 2,  

Szabó II. D. 2, Duka, Gróf, Andi

Sopron:  
Fegyverneky 4, Böröndy 

14/6, Sitku 11/3, Varga A. 7/3, 
Magbegor 12/6 

Csere: Kunek 11/3, Stankovic 9, 
Czukor 8️/3, Turner 4, Völgyi 

Vezetőedző:  
Gedei Tibor

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid 

Falco KC Szombathely – Sopron KC

Bajnoki mérkőzés,  
Szombathely, január 14.

86–75  
(26–22, 18️–15, 18️–15, 24–23)

Szombathely:  
Pot 9/3, Z. Brown 3/3,  

Kovács 7/3, Tiby 18️/9, Keller 5
Csere: Perl 24,  

Cowels 11/9, Verasztó,  
Barac 6, Krivacsevics, 

Sövegjártó, Takács

Sopron:  
Joseph 22/6, Jones 8️, Valerio 

Bodon 4, Barnett 9/3,  
J. Durham 8️

Csere: Supola 5, Csendes, 
Sitku 3/3, Molnár M. 13, 

Takács 3/3

Vezetőedző:  
Milos Konakov

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Kosárlabda
Január 19., csütörtök 17 
óra, Novomatic-aréna 
Sportdarázs-SMAFC 
– Dávid Kornél KA
Január 21., szombat 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron KC 
– Atomerőmű SE
Január 25., szerda 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– SPAR Girona

Bowling 
Január 24., kedd 14 óra, 
All Star Bowling 
Városi alapfokú lány–fiú 
bowling egyéni torna

LELÁTÓ

Két magyar 
továbbjutó
A sorsolás szeszélye miatt az 
egyesben érintett összes ma-
gyar játékos pályára lépett 
magyar idő szerint hétfőn 
reggel a Melbourne-ben zajló 
Australian Open első forduló-
jában. A férfiaknál Fucsovics 
Márton egészen elképesztő 4 
óra 18️ perces meccset nyert 
meg, a nőknél Bondár Anna 
is döntő játszmás győzelmet 
aratott, Gálfi Dalma és Udvar-
dy Panna viszont vereséget 
szenvedett.

A kézilabda-válogatott célja  a legjobb hét közé jutás

Vb-középdöntőben
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Illusztris társaság vendégeskedik 
még ezen a héten városunkban. Az 
új Lőver uszoda adta lehetőséget ki-
használva kéthetes edzőtábort tart 

Virth Balázs mesteredző, akivel három klasszis 
úszó: Milák Kristóf, Telegdy-Kapás Boglárka és 
Márton Richárd is Sopronba érkezett. 

Virth Balázs edző szerint fon-
tos, hogy Sopronban egy olyan 
kvalitású sportuszoda épült, 
amelyben huszonöt és ötven-
méteres medence is van, így 
minden adott ahhoz, hogy 
a gyerekek profi körülmé-
nyek között tanuljanak úsz-
ni. Ez azért is lényeges, mert 
az Úszó Nemzet Program sok 
fiatalt vonz.

– Itt, Sopronban gyakorla-
tilag egy alapozás veszi kezde-
tét, Milák Kristófnak ezek az 
idei évben az első edzései, a 
többiek otthon már megkezd-
ték a munkát – mondta Virth 
Balázs. – Nagyon jók az első 
benyomásaink Sopronról, ki-
váló az uszoda, és közel van 
a szállásunk, minden körül-
mény tökéletes a felkészülé-
sünk ezen szakaszához.

A 200 méteres pillangó-
úszás koronázatlan királya, 
Milák Kristóf is Sopronban 
kezdte az idei felkészülést. 
Egy nappal később érkezett, 
mint a többiek, hiszen múlt 
hétfőn még Az év sportoló-
ja díjat vette át Budapesten… 
A világcsúcstartó klasszis el-
mondta: a két ünnep közötti 
időszakban mozgott többet, 
utána pihenő jött, ezért volt 
Sopronban az idei első edzése.

– Azért érkeztünk Sopron-
ba, hogy ne legyen monotoni-
tás az edzésekben – mesél-
te lapunknak Milák Kristóf. 
– Legyen egy kis újítás, feltér-
képezhetjük, hogy milyenek 
a magyarországi felkészülé-
si lehetőségek a fővároson kí-
vül. Nagyon jók a tapaszta-
lataim, szép az uszoda, van 
szauna, merülőmedence, 

pezsgőfürdő, amiket szintén 
ki fogunk használni. A felké-
szülést most kezdtük, nyil-
vánvalóan idénre is kellenek 
a célok, de most még nin-
csenek meghatározva, nincs 
semmi feszültség emiatt. 
Azért vagyunk itt, hogy jobb 
hangulatban eddzünk, mint 
otthon, kicsit elvonultunk, 
és igyekszünk minél jobb ér-
zésekkel hazamenni innen. 
Ez egy kellemes formája az 
évkezdésnek.

Márton Richárd a Modern 
Városok Kupája elnevezésű 
versenyen járt Sopronban, és 
annyira megtetszett neki az 
uszoda, hogy az ő javaslatára 
szervezték meg városunkban 
az edzőtábort.

– Egy erdő szélén helyezke-
dik el az uszoda, nagyon han-
gulatos, hogy hegyes-dombos 
területen van, olyan, mint-
ha egy erdőben lennénk. Úgy 
gondoltam, hogy a téli han-
gulatot igazán megadja majd 
nekünk Sopron, ezért álltam 
elő az ötletemmel, hogy tart-
suk itt az idei első edzőtá-
bort – mesélte lapunknak az 
úszó. – Messze vagyunk még 
a csúcsformánktól, de dolgo-
zunk rajta, hogy minél köze-
lebb kerüljünk ahhoz.

Telegdy-Kapás Boglárka 
utoljára tinédzserként volt vá-
rosunkban, akkor is szívesen 
járt a régi uszodába.

– Gyerekként szerettem 
itt lenni, szép volt az akkori 
uszoda is, ugyanakkor ebben 
a mostani létesítményben a 
medencetér vagy a lelátó ar-
ra is alkalmas, hogy akár az 
országos bajnokságot is meg 

lehet rendezni, de nekünk is 
lehetőséget ad egy ilyen edző-
táborra. Idén világbajnokság 
lesz júliusban, előtte pedig, 
áprilisban országos bajnok-
ságot rendeznek, ez a két fő 
versenyünk. Most úgy érzem, 
egész jó formában vagyok, 

nyilván nem tudnék még ver-
senyezni, hisz a felkészülés 
kezdetén tartunk csak. Ez 
alatt a két hét alatt szeretnék 
olyan szintre kerülni, hogy a 
komolyabb, már a versenyre 
felkészítő edzésekre is alkal-
mas fizikai állapotban legyek.

Milák Kristóf:  Azért vagyunk itt, hogy jobb hangulatban eddzünk, mint otthon

Sopronban az olimpiai bajnok

VIRTH BALÁZS SOPRONBAN EDZŐ CSAPATA: 
Milák Kristóf olimpiai, világ- és Európa-bajnok, jelenleg 
is a kétszáz méteres pillangóúszás világcsúcstartója, az év 
sportolója. Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világ- és 
Európa-bajnok sportoló, a csapat harmadik tagja pedig a soproni 
edzőtábor ötletgazdája, az Európa-bajnoki címmel rendelkező 
Márton Richárd.

– Nagyon jók a tapasztalataim, szép az uszoda, van szauna, merülőmedence, pezsgőfürdő, amiket szintén ki fogunk használni – 
nyilatkozta lapunknak Milák Kristóf. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PAPP GYŐZŐ 

Egy egész focicsapatnak négy ágy 
és két egyéb fekhely, a mulatóban 
pedig pofonok és ütések – kalan-
dos zalai úton jártak száz éve a SFAC 

futballistái…

A Sopronvármegye 1923. júni-
us 3-án arról tudósított, hogy 
a SFAC labdarúgócsapata az-
nap Nagykanizsán játszik baj-
noki mérkőzést. A hazai csa-
pat revansra vágyott ellene, 
hiszen a korábbi soproni mér-
kőzésen 4:1 arányú vereséget 
szenvedett. A kanizsaiak Er-
hatics jogosulatlan szerepel-
tetése miatt ezt a meccset 
megóvták, aminek az ered-
ménye akkor még nem volt is-
mert (később az eredményt 
megsemmisítették), így a két 

együttes között nem volt szí-
vélyes a viszony. 

A zalai összecsapás is 4:1-re 
végződött, és érdekesség, hogy 
a SFAC egyetlen gólját éppen 
Erhatics szerezte büntetőből.

A megpróbáltatások azon-
ban még nem értek véget a 
pályán a soproniak számá-
ra, mindez Braun Izsónak, a 
SFAC választmányi tagjának 
sajtóhoz eljuttatott leveléből 
derült ki. 

A soproniak éjjel fél 3-kor 
utaztak haza, emiatt a csapat 

vezetője, dr. Kopstein Aladár 
ügyvéd, a SFAC ügyvezető al-
elnöke szállodapénzt kért a 
házigazda NTE vezetőségétől. 
Ennek megfizetését azonban 
megtagadták azzal az indok-
lással, hogy a csapat elszállá-
solásáról már gondoskodtak. 

„Tényleg, egy ötödrangú 
szállodában összesen négy (4) 
ágyat és két (2) egyéb fekvőhe-
lyet bocsájtottak rendelkezé-
sünkre, amit mi természete-
sen nem vettünk igénybe. Így 
csapatunk az éjszakát egy ká-
véházban töltötte el. A játé-
kosok egy része az én kísére-
temmel egy mulatóba ment, 
ahol az NTE két játékosa, név 
szerint Windisch és Bakonyi 
egy Kollarits nevezetű bor-
bélymesterrel, aki Nagyka-
nizsa birkózó bajnoka, tar-
tózkodott. Mikor a mulatóba 

léptünk, nevezett egyének 
SFAC jelvényeinket látva, rep-
rodukálhatatlan kifejezések-
kel illettek bennünket. Kolla-
rits két könyökével arcomba 
vágott, a bátor Windisch tor-
kon ragadott, Bakonyi pedig 
folytonosan orrom előtt ha-
donászott. Utána pedig min-
den ok nélkül Németh József 
nevű játékosunkra vetették 
magukat, és ugyanolyan mó-
don bántak el vele is, mint 
velem. Mi nem akartunk to-
vábbi verekedést provokálni, 
és különben is a birkózó baj-
nok robusztus termetét és 
agresszív viselkedését látva, 
nem is gondolhattunk véde-
kezésre. Csakis a mulatóhely 
tulajdonosa tudott rendet 
teremteni.”

A soproniaknak így duplán 
fájt a kanizsai kaland.

Vereség a pályán, verés a mulatóban

SOPRONITEMAHIVATALOSKERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS:

A BAJNOKI CÍMVÉDŐ Szombathely 11 ponttal (8️6–75-re) le-
győzte a vendég Sopront a férfi kosárlabda NB I. szombati játék-
napján. – Elsősorban a szervezett, jó védekezésünknek köszön-
hetően a 3. negyed végéig partiban voltunk a bajnokcsapattal, 
de a záróetapra „elfogytunk”, így végül egy feszült légkörű, ki-
állítások tarkította találkozón biztosan nyert a bajnok, de a tar-
tásunk végig megmaradt – értékelt honlapján a soproni csapat. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A CÍMVÉDŐ NYERT
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„A világot úgyse 
tudod megvál-
toztatni, hogy 
jobban megfe-
leljen az igénye-
idnek! (...) Ne-
ked kell egy kis 
belátással len-
ned…, egy ki-
csit kevesebbet 
várnod az embe-
rektől…, és el-
fogadnod, hogy 
ami lehetetlen, 
az lehetetlen!”
Rakovszky Zsuzsa  
(1950–) Kossuth-díjas ma-
gyar író, költő, műfordító; 
a Digitális Irodalmi Aka-
démia alapító tagja

MOTTÓ

KÖVES ANDREA

Sosem késő új karrier-
célokat kitűzni! Ezt a 
trendet támasztja alá, 
hogy egyre többen sze-
retnének felnőtt fej-
jel, munka mellett 
új szakmát szerezni. 
A képzési rendszer vál-
tozásairól is kérdeztük 
a szakembereket. 
Év végével végleg búcsúzott 
az Országos Képzési Jegy-
zék, ismertebb nevén az OKJ, 
aminek a helyébe a Szakma-
jegyzék, illetve a programkö-
vetelmények léptek. 

– Alapszakmát felnőtt fej-
jel is már csak szakképző in-
tézményekben lehet szerezni, 
és vizsgáztatni is csak állami 
vizsgaközpontokban lehet 
– mondta Králik Tibor, a Sop-
roni Szakképzési Centrum 
kancellárja. – Sokan nem tud-
ják, hogy felnőtt fejjel is az el-
ső két szakma, illetve az első 
szakképesítés megszerzése 
ingyenes. Összesen 174 szak-
ma közül választhatnak a je-
lentkezők, a kínálat bőséges, 
piacorientált. Érettségivel 
bármely szakma tanulásába 
bele lehet vágni, illetve egyéb 
szakmai végzettséggel is.

Az oktatás ideje az utób-
bi években csökkent: átlago-

san egy–másfél év alatt lehet 
megszerezni az új szakmát 
esti képzésen. Kuntár Csa-
ba, a szakképzési centrum 
főigazgatója szerint a felnőtt-
ként való tanulásnak három 
fő oka lehet: van, aki már dol-
gozik egy területen, de nincs 
meg a végzettsége hozzá, ezt 
szeretné megszerezni. Mást a 
munkahelyváltás motivál, és 
olyanok is akadnak, akik egy-

szerűen csak szeretnének új 
információkat szerezni az 
élet olyan területéről, amely 
hobbiszinten érdekli őket. 
A Soproni Szakképzési Cent-
rum felnőttképzési palettá-

ja széles, jelenleg a legnép-
szerűbbek a kínált szakmák 
közül a cukrász, a szakács, 
a villanyszerelő, az asztalos, 
az ápoló, a dekoratőr, a gra-
fikus és az informatikai és 

távközlési ágazatba tartozó 
képzések. Az érdeklődők bő-
vebb információt a Soproni 
Szakképzési Centrum hon-
lapján (www.soproniszc.hu) 
találhatnak. 

Februártól  ács-, bádogos-, kőműves- és keramikusképzés is indul Sopronban

Új szakma, új kihívások, új élet

A FELNŐTTOKTATÁS KÉPZÉSEINEK TÖBBSÉGE   szeptemberben indul, ám februártól is lehető-
ség nyílik új szakmákat elsajátítani. Ács, bádogos, kőműves és keramikus szakmákra jelentkezhet-
nek az érdeklődők. Mindemellett részszakképesítés keretében hő- és hangszigetelő szakirány is in-
dul a SSzC Handler Nándor Technikumában.

A Soproni Szakképzési Centrum felnőttképzési palettája széles, a cukrász szakma a legnépszerűbbek közé tartozik. 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN 

MADARÁSZ RÉKA

Méltán érdemelte ki 
a Sopron Ifjú Tehetsé-
ge díjat Moser Barna-
bás. A fiatal zongorista 
folyamatosan verse-
nyekre jár, és sikert si-
kerre halmoz.

Mióta Moser Barnabást bemu-
tattuk újságunkban (A zongo-
ra vonzásában, Soproni Téma, 
2022. február 23.), meglehető-
sen mozgalmasan alakult a 
zenei pályafutása. Áprilisban 
elnyerte a XXXI. Régiós „Lan-
tos Magda” Zongoraverse-
nyen az aranynál is magasabb 
nagydíj fokozatot. Ezután kö-
vetkezett a sok szempontból 
meghatározó nyári mester-
kurzus Budapesten.

– Eckhardt Gábor Liszt Fe-
renc-díjas zongoraművészhez 
kértem magamat, akitől hat 
napon keresztül vettem órá-
kat – mesélte. – Rengeteget ta-
nultam a többiek játékából is, 
és hatalmas élmény volt szá-
momra, hogy részt vehettem 
a gálakoncerten, ahol három 
Bartók-művet adtam elő.

Barnus itt kapott meghí-
vást a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem Rendkívüli 
Tehetségek Képzőjébe, ahova 
csak az igazán kivételes gye-
rekek kerülnek.

– Most vagyok hatodikos 
a Soproni Német Nemzetisé-
gi Általános Iskolában – foly-
tatta. – Eddig úgy terveztem, 

hogy követem a nővéremet a 
Széchenyi-gimnáziumba, és 
a 7. osztályt már ott kezdem, 
de inkább a tehetségképzőbe 
fogok majd felvételizni, ami 
mellett még egy megfelelő 
középiskolát is kell választa-
nunk Budapesten.

A fiú novemberben külön-
díjat kapott a IX. Farkas Fe-
renc Zongoraversenyen, majd 
városunkban is fellépett a 
Soproni Pedagógusok Műve-
lődési Házának 70 éves jubi-
leumi megemlékezésén. Ez-
után kapta meg a hűség napi 
ünnepségen a Sopron Ifjú Te-
hetsége díjat, versenyered-
ményeit kottautalvánnyal 
jutalmazták.

– Az elismerés teljesen vá-
ratlanul ért, először nem is 

tudtam, hogy mit jelent ez, 
de óriási megtiszteltetés szá-
momra – mondta mosolyog-
va. – Szeretném megköszönni 
a zeneiskola igazgatónőjének, 
Lampert Tündének, hogy je-
lölt engem erre a díjra, és re-
mek tanáromnak, Bencsik Er-
zsi néninek, aki velem együtt 
vesz részt a fellépéseken, a 
kurzusokon, és harmadik 
nagymamámként támogat.

Barni folyamatosan verse-
nyez, ám a darabokat valami-
kor meg is kell tanulni. Erzsi 
nénivel most gőzerővel ké-
szülnek egy bécsi és egy grazi 
fellépésre, ahol a fiú egy Bee-
thoven-szimfóniát ad elő. Jú-
liusban pedig egy újabb, már 
magasabb szintű mesterkép-
zés következik.

MADARÁSZ RÉKA

Néhány év kihagyás 
után ismét működik 
írói önképzőkör a Sop-
roni Széchenyi István 
Gimnáziumban.

Annak idején még az iskola 
volt tanára, Holpár Gabriella 
indította el az írói önképző-
kört, ahol rendszeresen hir-
dettek irodalmi pályázatot is.

– Rendkívül fontos volt szá-
momra, hogy Holpár tanárnő 
szellemiségében élesszük új-
já az önképzőkört, az ő vezér-
elveit kövessük, és az ő hu-
mánus, emberbarát módján 
vigyük tovább – tudtuk meg 
Nárayné dr. Tóthfalussy Zsó-
fiától, a kör vezetőjétől. – Min-
den most alakul ki, még csak 
négy állandó résztvevőnk van, 
ők viszont igazi nagyágyúk: 
hihetetlenül kreatívak és 
termékenyek. 

A kör tagjainak neve isme-
rősen csenghet olvasóinknak, 
ugyanis a lírai alkatú Deák 
Mátét, az élet- és formamű-
vész, a város „zöldítése” mel-
lett elkötelezett Kónya Mátét, 
a sci-fi témákért rajongó Tár-
kányi Tircát már bemutattuk 
újságunkban. Rajtuk kívül 

még a mélyen vallásos, a mű-
vészet érzelmi oldalát megra-
gadó Bene Balázs tartozik az 
állandó tagok közé.

– Heti egyszer, nyolcadik 
órában gyűlnek össze a kör 
tagjai a rajzteremben – foly-
tatta Nárayné dr. Tóthfalussy 
Zsófia. – A kapott feladat alap-
ján készült munkáját minden-
ki felolvassa, beszélgetnek 
róla, és javaslatokat tesznek 
egymásnak arra vonatkozóan, 

hogy mit lehetne még kihozni 
az adott írásból. 

Deák Máté most küldte el 
hat költeményét egy pályá-
zatra, és úgy érzi, sokat fejlő-
dött az önképzőkör hatására, 
ráadásul még új műfajokkal 
is kísérletezik. Tirca moti-
vációt kap ahhoz, hogy írjon, 
Kónya Máté pedig a görcsös 
mindennapokat igyekszik 
egy tető alá hozni az alkotói 
önkifejezéssel. 

Sopron ifjú tehetségeHeti egyszer,  a 8. órában gyűlnek össze a kör tagjai 

A betűk világában

– Az elismerés teljesen váratlanul ért – mondta lapunknak 
Moser Barnabás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Tárkányi Tirca, Kónya Máté és Nárayné dr. Tóthfalussy Zsófia az 
írói önképzőkör egyik összejövetelén. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

Rakovszky Zsuzsa: 
Az idők jelei
Münster városában az 
1530-as évek elején egy-
re nagyobb lett a felekeze-
ti feszültség. A forradalmi 
változásokat, a terror min-
dennapjait egy szemta-
nú visszaemlékezésén ke-
resztül ismerhetjük meg: 
Liza, a néma cselédlány 
mindent lát és mindent 
hall, s mivel nem tud be-
szélni, előtte őszintébbek 
az emberek. 

KÖNYVAJÁNLÓ
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Több szem többet lát(hat)
Vannak egyszerű helyzetek, amikor a mit kell tenni nem is kér-
dés. Például, ha valakinek vakbélgyulladása lesz, akkor azt meg 
kell operálni, mert a tétlenkedésbe belehalhatunk. 

Bajaink zöme azonban nem ilyen, sőt… A tartós betegsége-
ink sokáig panaszt sem okoznak. Sokszor tévesen gondoljuk, 
hogy egy-egy panaszunk a vérnyomásunktól vagy a szívünktől 
van. Persze becsapós a dolog, mert sok panaszt vérnyomás-
emelkedés kísér, illetve amikor a mellkasunkban a szívünk tá-
ján érzünk valamit, az ugye… Nem, ez sem biztos. 

Nehéz az orvos élete (is), ha azzal szembesül, hogy pácien-
sének rossz irányba mennek a dolgai, mert nem azzal foglalko-
zik, vagy nem foglalkozik azzal, ami a megoldás kulcsa lenne.

Ráadásul ilyenkor idővel már az egyik baj jön a másik után. 
A félelem pedig vonzza a félelem tárgyát. 

Ha nem alakul ki „közös nevező”, bátran javasolható, hogy 
kérjék ki több szakember véleményét is. És bizony az egymás-
nak ellentmondó vélemények között is rendet kell tenni. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 25-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között könyvet sorsolunk ki, melyet a 
szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

December 21-i rejtvényünk megfejtése: „Itt vagy közel, óh, szép Karácsony, rajtad csüng lelkem, semmi máson.”. 
Szerencsés megfejtőnk: Dr. Udvarvölgyi Zsolt.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 18-tól január 24-ig. Az ügyeleti idő este 8️ órától más-
nap reggel 8️ óráig tart.

Január 18.,  
szerda 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

Január 19., 
csütörtök 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–249

Január 20.,  
péntek 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

Január 21., 
szombat 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–08️4 

Január 22., 
vasárnap 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508️–242 

Január 23.,  
hétfő 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–8️65 

Január 24.,  
kedd 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 99/508️–614 

Sokoldalú sportember
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Gmeiner István

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 

láng! Hű őr az ősi vége-
ken” – hangzanak Sarka-
dy Sándor sorai a város 
himnuszában. Vallják 
ezt azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, és 
azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.

Gmeiner István a Széchenyi-
gimnáziumban érettségizett 
1964-ben. Villamosenergia-ipa-
ri technikusi végzettsége mel-
lett a villanyszerelő mestervizs-
gát is letette. A technikustól az 
építésvezetőig különböző mun-
kakörökben csaknem három 
évtizedig a Győr–Sopron me-
gyei Állami Építőipari Vállalat-
nál dolgozott, majd annak meg-
szűnését követően Ausztriában, 
sportüzletekben kamatoztat-
ta tudását. A sí és a vitorlázás 
mellett repülőmodellezésben is 
kiváló eredményei voltak. 1974-
től vezetője volt és ma is tiszte-
letbeli elnöke a Soproni Építők 
Sportkörnek. Komoly sikereket 
ért el az utánpótlás-nevelés-
ben, elismert versenyrendező 
és versenybíró. A közelmúlt-
ban a Magyar Vitorlás Szövet-
ség tiszteletbeli örökös taggá 
választotta. 

– Ma már nagyon sajnálom, 
hogy amikor még lehetőség 
lett volna kitől kérdezni, nem 
éltem vele, így viszonylag ke-

veset tudok a felmenőimről 
– kezdte Gmeiner István. – Vél-
hetőleg Feketevárosból (Pur-
bach) telepedtek Sopronba a 
dédszüleim. A Soproni Napló 
1906. szeptember 16-án meg-
jelent számában az olvasható, 
hogy Gmeiner József fekete-
városi ács iparigazolványt vál-
tott ki. Egyébként maga a Gmei-
ner családnév gyakori a német 
nyelvterületen. A vezetéknevek 

írásában sok pontatlanság volt 
az elmúlt évszázadokban, ezzel 
együtt családunk számára per-
döntő bizonyítékot az Osztrák–
Magyar Monarchia közös had-
seregében szolgáló Gmeiner 
József nagyapám fennmaradt 
míves porcelánpipája szolgál-
tatta, melybe világosan és egy-
értelműen a Gmeiner név van 
bevésve. Nagyszüleim (Gmei-
ner József és Lederer Teré-

zia) házasságkötéséről szintén 
a Soproni Napló 1908️. szeptem-
ber 30-án megjelent számának 
anyakönyvi rovata ad hírt. Eb-
ből a házasságból született az 
édesapám 1914-ben. Apámat 
a második világháborúban tar-
talékos őrvezetőként egy mű-
szaki alakulathoz osztották be, 
ahol hidászként teljesített szol-
gálatot. Szovjet hadifogság-
ba esett, de sikerült megszök-
nie, majd a szüleivel együtt egy 
alsó-ausztriai kisváros vendég-
lőjének a padlásán vészelték át 
a háború utolsó időszakát.

– Anyai nagyszüleim, Kern 
Pál és Feigl Zsuzsanna erede-
tileg ágfalviak voltak – foly-
tatta Gmeiner István. – Nagy-
apa erdőőr volt, úgyhogy az 
édesanyám 1914-ben a Fáber 
rét szélén lévő erdészházban 
született, majd a család 1927-
ben Sopronba költözött, és itt 
építettek házat. Sok csapás ér-
te a családunkat, kezdve a ki-
telepítésektől az egyéni sors-
tragédiákig. Hálás vagyok az 
édesapámnak, aki megszeret-
tette velem a sportot, elsősor-
ban a síelést és a vitorlázást. 
Sok örömet és számtalan si-
kert adott nekem ez a két sport-
ág, és bizony szomorúan élem 
meg, hogy manapság nincs sí-
pálya Sopronban, igaz, hogy 
évek óta már hó sincs…

– Hálás vagyok az édesapámnak, aki megszerettette velem 
a sportot – nyilatkozta Gmeiner István. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1946-ban született Sopronban. Szülei a soproni Pamutnyomóipari Vállalat-
nál dolgoztak, édesapja szövőmester, édesanyja pedig szövőnő volt. Felesége, Preklet Mária a 
Vegyesipari Vállalatnál üvegfúvó volt, később adminisztratív munkakörben dolgozott. István fi-
uk autószerelő–karosszérialakatos, emellett édesapjához hasonlóan kiváló sportember, a kalóz 
magyar bajnokságon 2021-ben Kő Tamással aranyérmet szereztek, és ebben a hajóosztályban vé-
gig vezették a hazai ranglistát. Renáta lányuk kozmetikus.
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Váczi Esz-
terrel ké-
szül nagy-

szabású kurzusra 
Kónyai Tibor február-
ban. A soproni zongo-
rista a dzsesszzene rej-
telmeibe kalauzolja el 
a résztvevőket, de há-
rom formációjával idén 
is több jelentős fellé-
pésre készül itthon és 
külföldön egyaránt. 
– Szerencsére a 2022-es évem 
is eseménydúsan telt, nincs 
okom panaszra. Februárban 
még Liliennel töltöttük meg 
a Budapest Jazz Clubot, aho-
va már szinte hazajárunk 
– kezdte Kónyai Tibor. – Ez-
után nagyon impozáns he-
lyen, a Pesti Vigadóban a Real 
Estate Awards díjátadó ese-
ményen léptünk fel. Szeren-
csére a fővárosban is felfedez-
tek minket.

Tény, a soproni zongora-
művészt évről évre egyre 
több helyre hívják Magyaror-
szágon és külföldön is, három 
formációval is koncertezik. 

Annak különösen örült, hogy 
a soproni közönségnek is 
játszhatott.

– Igazán felemelő érzés 
volt, hogy négy év után újra 
Sopronban, a leghűségesebb 
és legkedvesebb városom-
ban léphettem fel a Jazz és 
Bor programsorozat kereté-
ben – folytatta Kónyai Tibor. 
– A Kórus Spontánusz és Ko-
csis Zoltán karnagy vezetésé-
vel egy izgalmas zenei kalan-
dozásban vehettünk részt. 
A KeszthelyFest ugyancsak 
emlékezetes marad, ahol Da-
mu Renátával és Vázsonyi 
János szaxofonművésszel 

adtunk remek hangulatú 
koncertet. 

Kónyai Tibor hálás a sors-
nak, hogy ennyit zenélhet, és 
ilyen helyeken fordulhat meg. 
Az adventi időszak sem telt 
tétlenül, hiszen folytatódtak a 
koncertek, de már az idei esz-
tendőre gondol. Nincs nagyon 
megállás számára, és különö-
sen boldog, hogy Váczi Eszter-
rel újra együtt dolgozik.

– Eszterhez régi munka-
kapcsolat fűz, jól megértjük 
egymást a zenében – tette 
hozzá a zongorista. – Az el-
múlt évben pont a születés-
napomon adtunk koncertet, 

és már most készülünk egy 
különleges programra. Egy 
dzsesszkurzust tartunk közö-
sen, amelyet Zsubrits Katalin, 
az Opera Stúdió Sopron igaz-
gatója szervez Sopronban feb-
ruár 25–26-án. Ez egy nagyon 
érdekes képzés lesz, amelynek 
célja a stílusjegyek, az impro-
vizáció és az egyéni hang meg-
találása a dzsesszéneklésben.

Tibor idén is szeretne eljut-
ni minél több helyre. Néhány 
hónap múlva Németországba, 
Stuttgartba készül, de a zala-
karosi Karos Korzóban a Jazz 
és a klasszikusok randevúja 
című projektet is bemutatják. 

Sztárok itt és ott

HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

Nagy dobásra készül  Kónyai Tibor és Váczi Eszter

A dzsessz bűvöletében

Kónyai Tibor boldog, hogy Váczi Eszterrel újra együtt dolgozik. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

A szempillaspirál a 
sminkelés egyik kulcs-
szereplője, amelyet szin-
te mindennap haszná-

lunk. Gyakran még azok a hölgyek 
is kiemelik a pillájukat, akik egyéb-
ként nem jártasak az arcfestés 
rejtelmeiben.

Bár apróságnak tűnik, a szempillafestés ha-
talmas változást tud eredményezni a megje-
lenésünkben: a sötét, dúsabb, hosszabb pillák 
hangsúlyozzák a szemünket, üdévé teszik a te-
kintetünket, feltéve, ha a spirált jól választjuk 
meg és helyesen alkalmazzuk.

– Az üzletekben a termékek óriási kínála-
ta áll a rendelkezésünkre – tudtuk meg Pfeif-
fer Marianna kozmetikusmestertől. – Az átlag-
nál is nehezebb helyzetben vannak azok, akik 
hajlamosak az allergiára. Akiket ez érint, min-
denképp ügyeljenek arra, hogy a spirál hipoal-
lergén legyen! 

A szempillaspirálokat alapvetően két cso-
portba sorolhatjuk: vannak köztük vízállóak és 
nem vízállóak. A vízálló spirál nagyon prakti-
kus lehet nyaralások alkalmával, illetve ha este 
szórakozni megyünk, ugyanis a meleg hatásá-
ra elkenődhet a sminkünk. Azonban nem alkal-
mas mindennapos használatra, tartósabb alkal-
mazás esetén ugyanis a pillák megritkulhatnak, 
letöredezhetnek.

– A pillák formázásánál fontos szerepet tölt 
be a szempillaspirál keféje is – folytatta a szak-
ember. – Minél sűrűbb a kefe sörtéje, annál 
szebben választja szét a pillákat. A festéket ér-
demes több rétegben felvinni, kevés száradási 
időt hagyva a rétegek között. Lényeges a szem-

pillák ápolása is. Alapvető, hogy a nap végén 
mindig távolítsuk el a spirált, így megelőzhe-
tő a pillák töredezése, de még a szem gyulla-
dása is. Az sem túl előnyös, ha másnap a „ma-
radék” spirálra visszük fel az újabb rétegeket. 

Heti két–három alkalommal olajokkal, spe-
ciális hidratáló zselékkel is érdemes ápolnunk 
a pilláinkat. Végül arról se feledkezzünk meg, 
hogy a spiráloknak is van szavatossági idejük: 
a felbontás után maximum hat hónapig hasz-
náljuk azokat!

– A vízálló spirál praktikus nyaraláskor, de 
nem alkalmas mindennapos használatra – 
mondta Pfeiffer Marianna kozmetikusmester.

Válasszunk szempillaspirált!

BULI VAN!  – zenei ajánló
Kardos-Horváth János Sopronban
2023. január 20., péntek 19 óra, Búgócsiga 
2023 első koncertjén a Búgócsi-
ga színpadán lesz látható és 
hallható Kardos-Horváth Já-
nos, aki így vezeti fel sopro-
ni koncertjét: – Immár ötödik 
alkalommal Sopronban kezd-
hetem–folytathatom újra az idő 
körbeéneklését! „Legjobb” Ka-
ukázus dalok akusztiku-
san, újdonságok, régi-
ségek – magyarul!
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