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Ismét Sopronban lép fel Kokas Katalin Liszt-dí-
jas hegedűművész. Ez alkalommal a Győri Fil-
harmonikusokkal fog koncertezni Ber-
kes Kálmán vezényletével. A művész 
Brahms virtuóz hegedűverse-
nyét adja elő, amelynek ihletője 
Brahms kamarapartnere, Remé-
nyi Ede volt. Kokas Katalin már 
évek óta rendszeresen visszaté-
rő vendég városunkban, többször 
fellépett már itt férjével, Kelemen 
Barnabással is.

AerobiknapAerobiknap

Az idei évben január 31-re módosult az iskolahalasztási kérelmek benyújtásának határideje.  
Azok a szülők, akik nem szeretnék, hogy szeptemberben iskolába menjen a hatéves gyermekük, 
eddig nyújthatják be az Oktatási Hivatalhoz a szükséges dokumentumot. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Hatévesen irány az iskola!

Ellazulás az iskolában Kokas Katalin  
újra Sopronban

Fontos győzelmekFontos győzelmek

Különleges, 17. száza-
di nyomtatvány került 
az Országos Széché-
nyi Könyvtárba, amely 
a Szent Korona-kuta-
tás számára is újdonsá-
gokat hoz. A dokumen-
tumról Pálffy Gézát, a 
Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Törté-
nettudományi Intézet 
„Lendület” Szent Ko-
rona Kutatócsoport-
jának vezetőjét 
kérdeztük. 
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Heti egyszer relaxációs foglalkozáson vehetnek részt a Deák Téri 
Általános Iskola alsó tagozatos tanulói. Ezeken az alkalmakon semmi 
sem kötelező, az a lényeg, hogy legyen egy olyan hely, ahol a 
diákok kikapcsolhatnak, ellazulhatnak.

Az Euroligában és a hazai bajnokságban is fon-
tos győzelmeket szerzett a Sopron Basket. Gás-
pár Dávid együttese a spanyol Girona és a honi 
rivális Győr ellen is nyerni tudott hazai pályán.

A Szent 
Korona 
emlékei
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Sokat volt együtt a másfél éves út alatt a család 

Kaland Indiában
KÖVES ANDREA

Mesterhá-
zy Balázs 
evangé-
likus lel-

kész másfél évet töl-
tött családjával együtt 
Indiában, ahol élet-
re szóló élményeket 
szerzett. Az év eleje 
a visszailleszkedésről 
szól a család számára.

– 2018 nyarán önkéntes mun-
kára utaztunk Indiába felesé-
gemmel és két gyermekünkkel 
együtt a Kodaikanali Nemzet-
közi Iskolába – mesélte Mester-
házy Balázs. – Akkor az volt a 
tervünk, hogy egy évig mara-
dunk, ám időközben a most 12 
éves Boróka lányom és 10 éves 
Olivér fiam olyannyira beillesz-
kedett az új közösségbe, hogy 
fél évvel meghosszabbítottuk 
az ott-tartózkodásunkat.

Az evangélikus lelkész és kli-
nikai szakpszichológus felesé-
ge, Andrea nem az ismeretlenbe 
utazott, hiszen a kétezres évek 
elején már dolgoztak az indiai 
nemzetközi iskolában. Akkor 
olyan élmények, hatások ér-
ték őket, hogy elhatározták: ha 
gyerekeik születnek, akkor visz-
szatérnek a 2000 méter maga-
san fekvő csodálatos dél-indi-
ai vidékre. Azért választották a 

rugalmasabb önkéntes munkát, 
mert nem tudták előre kiszámí-
tani, hogy a gyerekeik miként 
alkalmazkodnak a teljesen új 
helyzethez. Az első hónapok bi-
zony fel is adták a leckét a család 
számára, ám szép lassan min-
den a lehető legjobban alakult. 
A legnagyobb ajándéka ennek a 
másfél évnek az volt, hogy a csa-
lád az iskolai tanórákon kívül 
sokat volt együtt. Nem rohant 
senki sehova, helyette sok-sok 
közös játék, kirándulás, indi-
ai barangolás töltötte ki a na-
pokat. Azt a pusztító ciklont is 
együtt élte meg a család, amikor 

a campus területén álló laká-
sukra rádőlt két hatalmas euka-
liptuszfa a tetőt teljesen tönk-
retéve. A család szerencsére az 
iskolában tartózkodott, annak a 
masszív épülete ellenállt a lég-
örvény támadásának.

– Négy bőrönddel vágtunk 
neki az útnak, de nem szen-
vedtünk semmiben sem hi-
ányt: Indiában nem drága az 
élet – tette hozzá az evangéli-
kus lelkész. – Tavaly december-
ben, amikor ott hathetes iskolai 
szünet volt, bebarangoltuk In-
diát, felkerestük az ország ne-
vezetességeit, a tengerparton 

pihentünk: a gyerekek és mi is 
nagyon élveztük. Ám az isko-
lába is örömmel mentek visz-
sza a második félévre, addig-
ra már teljesen beilleszkedtek, 
és angolul is jól kommunikál-
tak, számos barátot szereztek. 
Megkedvelték az ottani okta-
tási rendszert, amelynek a kö-
zéppontjában érdekes, krea-
tív projektek megoldása áll, és 
amelyben a művészetek is fő-
szerepet kapnak. Sokat kaptunk 
ettől a másfél éves kalandtól, de 
jó volt hazatérni: itthon most 
mindegyikünkre sok-sok izgal-
mas feladat vár.

Panoráma

Fába álmodott dísztárgyak
KÖVES ANDREA

Ami másnak csak egy 
darab fa, termés, csi-
gaház, tojáshéj, vagy 
éppen egy csipkeda-
rab, a soproni kötődé-
sű Kelediné Mészáros 
Ági számára valami 
egészen mást jelent. 
Meglátja ezekben az 
alkotás lehetőségét.

Találkozásunk elején egymás 
után kerülnek elő az alkotó tás-
kájából a gondosan készített fa 
dísztárgyak. A finoman meg-
munkált faforgácsokból bájos 
angyalkák, míves virágok, egye-
di faliképek, madarak, húsvéti 
tojások kelnek életre.

– Óvónőként dolgoztam egy-
kor, ma már az alkotás tölti ki az 
időmet és a nyolc unoka – me-
sélte Ágnes. – Eleinte csak a csa-
ládtagoknak ajándékba készí-
tettem dísztárgyaimat, közben 
rájöttem: ez az én utam, ez tölt 
fel leginkább. Miért éppen a fa 
ihletett meg? Egyrészt a termé-
szet nagyon fontos számomra, 
másrészt a párom asztalosként 

fával dolgozik. Gyakran figyel-
tem, s azon gondolkodtam, 
hogyan lehetne hasznosíta-
ni a munkája során keletkező 
hulladékot, forgácsot. Eleinte 
ezekkel a maradék anyagokkal 
dolgoztam, később párom ké-
zi gyaluval hasított számomra 

facsíkokat, amely tökéletes alap-
ja lett a dísztárgyaimnak. Ezt a 
papírvékony anyagot kombi-
nálom termésekkel, tojáshéjjal, 
virágokkal és más természetes 
alapanyaggal.

Az alkotó hol eltervez egy 
dísztárgyat, és azt valósítja meg, 

de talán még izgalmasabb szá-
mára, amikor egy-egy eléje ke-
rült anyag megihleti, és saját 
maga sem tudja: mi is lesz a 
végeredmény. Vannak kedvenc 
témái. Ilyen például a páva mo-
tívum, amelyet nagyon sok 
módon dolgozott már fel. Ezek 
között zsűrizett munkák is ta-
lálhatók. A népművészet, meg-
látása szerint, az a tiszta forrás, 
amelyben elmélyülve újra felfe-
dezhetjük a valós összefüggése-
ket, és ihletet meríthetünk belő-
le. Tagja a Montázs Kézműhely 
Egyesületnek.

– Nagyon szívesen foglalko-
zom gyerekekkel. Csodálatos do-
log látni, ahogy elmélyülnek az 
alkotásban, ahogy a sikerélmény 
ott csillog a szemükben. Min-
den szülőnek receptre írnám 
fel, hogy minél többet kézmű-
veskedjen a gyerekével együtt 
– vallja az alkotó. – Annak ide-
jén a gyerekek együtt gyúrták, 
formálták a tésztát nagyanyáik-
kal, édesanyjukkal, megtanultak 
tőlük varrni, kötni, horgolni. Jó 
lenne, ha minél többen vissza-
térnének ezekhez a gyökerek-
hez, mert az alkotás összehoz-
za az embereket, igazi terápia 
mindenki számára.

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Nagy összegű előleget ne fizes-
sünk semmilyen építőipari mun-
kára! A kivitelezőről előzetesen in-
formálódjunk, és csak megbízható 

szakemberrel dolgoztassunk!

Nem könnyű jó építőipari szak-
embert találni, hiszen a minő-
ségi munkát végző kivitelezők 
általában elfoglaltak. Ha vala-
ki elvállalja a rábízott feladatot, 
hajlamosak vagyunk gyorsan 
nagyobb összeg kifizetésével 
„bebiztosítani” a munkát. – Né-
ha megesik, hogy a gyanútlan 
ügyfél – előleg megfizetése után 
– nem is látja többet a kivitele-
zőt – mondta Babelláné Lukács 
Katalin, a Soproni Rendőrkapi-
tányság őrnagya, kiemelt bűn-
megelőzési főelőadó. – Legyen 
szó akár „csak” egy nyílászáró-
cseréről vagy éppen egy teljesen 
új épület kivitelezéséről, közös 
vonás az ilyen ügyeink között, 
hogy a megrendelők nagyobb 

összegű előleget fizettek a 
szakembernek. 

A főelőadó hozzátette: előle-
get csak abban az esetben ad-
junk, ha annak átvételéről írá-
sos elismervényt ad a kivitelező. 
Egyébként pedig igyekezzünk 
előzetesen információt gyűj-
teni a kiszemelt szakemberről, 
kérjük ki olyan ismerőseink vé-
leményét, akik végeztettek már 
munkát vele. Általában kisebb 
az átverés esélye, ha mi magunk 
keresünk szakembert. 

Eleve legyünk gyanakvób-
bak, ha valaki megkeres azzal, 
hogy olyan felújítási munkákat 
(például nyílászárócserét) kínál 
fel, amire mi magunk nem is 
gondoltunk.

Ne fizessen előre!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

RÖVIDEN

A Szent Margit-templom búcsúja
Az Árpád-házi Szent Margit-templom búcsújának kere-
tén belül adták át a Szent Margit-díjat. Az elismerést idén 
Bognár Istvánnak, a templom építtetőjének adományoz-
ták. – A kitüntetés mindenki érdeme, hiszen a hívek sokat 
tettek imával, anyagi támogatással vagy munkával azért, 
hogy ez a templom felépülhessen – mondta a díjazott.
Az eseményen részt vett dr. Farkas Ciprián polgármester, 
valamint Abdai Zsolt önkormányzati képviselő is.

›

Harmadik születésnapját ünnepelte vasárnap a Macska-
kő Gyermekmúzeum. Az intézményt megnyitása óta több 
mint 17 ezer gyermek látogatta meg. Az alapítók legfőbb 
célja az volt, hogy megtöltsék gyerekekkel a kiállítóterme-
ket. – A Macskakő fontos része a Soproni Múzeumnak, je-
lentős szerepet játszik abban is, hogy felkeltse a jövő gene-

rációk érdeklődését a történelem iránt – mondta dr. Tóth 
Imre, a Soproni Múzeum igazgatója. 
A Macskakő csapata folyamatosan fejleszti az intézmény 
kínálatát – így szeretnék a nagyobbakat is megszólítani. 
Az ünnepségen a gyermekeket megannyi muffin mellett 
egy kiállítás és bábszínházi előadás is várta. 

Hároméves a Macskakő Gyerekmúzeum

Mesterházy Balázs feleségével, Andreával, valamint két gyermekükkel:  Mesterházy Balázs feleségével, Andreával, valamint két gyermekükkel:  
Borókával és Olivérrel élt másfél évig IndiábanBorókával és Olivérrel élt másfél évig Indiában

Kelediné Mészáros Ágnes faforgácsból bájos Kelediné Mészáros Ágnes faforgácsból bájos 
angyalkákat is készít angyalkákat is készít FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

RÖVIDEN›
Adókedvezményekről

Célszerű januárban kitölteni az adóelőleg-nyilatkozatot, 
hogy a munkáltatók mielőbb figyelembe vegyék a mun-
kavállalóknak járó kedvezményeket. Az adóelőleg-nyilat-
kozatok hagyományos formái megmaradnak, így továbbra 
is lehetőség van a NAV honlapján az Adóelőleg-nyilatko-
zat Alkalmazással (ANYA) elkészített, kinyomtatott vagy 
a kézzel kitöltött nyilatkozatokat a kifizetőknek szemé-
lyesen átadni.
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Gyorstalpaló: városjárás havonta egyszer

Séta a belvárosban

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az új évben is folytatódnak a Sop-
roni gyorstalpaló városismere-
ti séták. Legközelebb február első 
vasárnapján a kínai emlékek nyo-

mába eredhetnek a résztvevők.

Nem titkoltan azzal a céllal 
indult másfél évvel ezelőtt a 
gyorstalpaló városismereti sé-
tasorozat, hogy közelebb hoz-
za egymáshoz a soproniakat, a 
városban élőket, s mindazokat, 
akik szeretnének többet meg-
tudni a városról. – Mára már 
ott tartunk, hogy egy-egy al-
kalommal két–háromszázan is 

megjelennek – összegzett Szeke-
res Kriszta, a program ötletgaz-
dája, a séták vezetője. – Úgy állít-
juk össze a programokat, hogy 
lehetőség szerint mindig legyen 
egy szakavatott kísérő, aki jól is-
meri az adott területet. Volt már 
vendégünk muzeológus, hely-
történész, építész. Az egyes al-
kalmak végén a több évtizede a 

városban élők, de a tősgyökeres 
soproniak is megjegyzik, hogy 
ismét újat tanultak, bővítették 
soproni ismereteiket. Baráti tár-
saságok is létrejöttek, de rend-
szeresen érkeznek részvevők 
Győrből, Szombathelyről.

A sétasorozat az új évben is 
folytatódik, minden hónap el-
ső vasárnapján délután három 
órakor indulnak a Liszt-köz-
pont elől. Aztán egy, másfél 
óra múltán ide is érkeznek visz-
sza. Januárban Luther Márton 
nyomába eredtek, és ennek ke-
retében keresték fel az evangé-
likus templomot is.

– A következő hónapban iga-
zi különlegességgel készülünk, 

talán sokan nem tudják, de a kí-
nai művészet, a kultúra nyoma 
is fellelhető Sopronban – tette 
hozzá Szekeres Kriszta. – Hogy 
mindezek hol találhatók? Egye-
lőre legyen titok, de február 
másodikán minden kiderül. 
A tervek szerint ezen a napon a 
városban vendégeskedik egy kí-
nai zenekar. Az érdeklődök a sé-
ta után beülhetnek majd a kon-
certjükre is.

Megtudtuk, a folytatásban fel-
keresik majd a Várfal sétányt, 
illetve kirándulást tesznek a 
Kuruc dombra is, májusban pe-
dig az anyák napjához kapcsoló-
dóan a híres soproni asszonyok 
emlékét idézik fel.

A bálozás egy 
igazi életforma
KÖVES ANDREA

Elérkezett a báli szezon, amely vízkereszttől 
hamvazószerdáig, azaz a húsvét előtti 40. napig 
tart. Sopronban a hagyományoknak megfelelő-
en mulatságokban gazdag a farsangi időszak.

A városban szép hagyomány, 
hogy az összes középiskola 
megrendezi saját fényes estjét, 
mindez talán az elsőbálozók 
számára a legizgalmasabb. Kö-
zéjük tartozik Várhelyi Rebeka, 
a Fáy-szakgimnázium kilence-
dikes tanulója is. 

– Nagyon készültem életem 
első báljára, amit január első fe-
lében tartottak meg – avatott be 
a részletekbe Rebeka. – Azért is 
különleges volt az este számom-
ra, mert a nyitótáncban is sze-
repeltem, ami a többiek szerint 
is nagyon jól sikerült. Szerencsé-
re remek tánctanár: Erlitz Anita 
foglalkozott velünk. Csodaszép 
alkalmi ruhában táncoltunk, 
bár a meglehetősen magas sar-
kú cipőmtől a nyitótánc után 
rögtön megszabadultam. A la-
posabb cipőmben aztán a bált 
végig táncoltam a Repeta együt-
tes muzsikájára. 

Rebeka olyannyira belejött a 
bálozásba, hogy a farsangi idő-
szakban több iskolabálba is sze-
retne eljutni. Ugyancsak lelkes 
bálozó a soproni Németh Lajos, 
akit sokan a Csendtörők együt-
tesből ismernek.

– A tánc elsimítja a lelket, old-
ja a stresszt és fiatalít – mesél-
te Németh Lajos. – Régebben 
is szerettem a társasági ese-
ményeket, a bálokat, ám az a 
tipikus asztalnál ülős, beszél-
getős bálozó voltam sokáig. Az-
tán egy mulatságon, ahol illett 
volna a háziasszonyt megpör-
getni, és bizony én tánctudás 
hiányában nem tudtam, elha-
tároztam: ennek véget vetek. El-
mentem tánctanárhoz, és egy 
év alatt egészen jól elsajátítot-
tam az alapokat.

Németh Lajosnak azóta élete 
fontos része a tánc. Nagyon jó-
nak tartja, hogy Sopronban egy-
mást érik a hangulatosabbnál 
hangulatosabb bálok, ebben az 
időszakban öt–nyolc mulatságra 
is ellátogat. Ki nem maradhat a 
sorból a Rotary bál, az iparos bál 
és a huszárbál. Vajon mitől lesz 
igazán emlékezetes egy mulat-
ság? Mint mondja: a jól táncol-
ható, sokszínű élő zene a kulcsa 
mindennek, nem érdemes prog-
ramokkal túlzsúfolni a rendezvé-
nyeket, illetve jó asztaltársaságot 
kell választani. Meglátása szerint 
a bálozás egy igazi életforma.

A régi soproni mozik nyomába eredtek a decemberi gyorstalpaló résztvevői A régi soproni mozik nyomába eredtek a decemberi gyorstalpaló résztvevői FOTÓ: HAINER ISTVÁNFOTÓ: HAINER ISTVÁN

Kórusadomány
MUNKATÁRSUNKTÓL

Több mint 1,1 millió forint ado-
mányt osztott szét öt soproni, 
fogyatékkal élő és rászoruló gye-
rekeket gondozó intézménynek 
a Fidelissima Alapítvány és a Fi-
delissima Vegyeskar. 

Mint arról a Soproni Témá-
ban is beszámoltunk, 2019 de-
cemberében ötödik alkalommal 
tartott homokfestéssel kísért jó-
tékonysági koncertet a kórus. 
A vegyeskar tagjai múlt héten 
látták vendégül az intézmények 
képviselőit. Takács Eszter kórus-
titkár hangsúlyozta: a támoga-
tó cégek számának növekedése, 
illetve az eladott jegyek meny-
nyisége hozzájárult ahhoz, hogy 
nagyon szép összeg gyűlt össze. 
Idén a következő intézménye-
ket, egyesületeket támogatták: 

a Kozmutza Flóra EGYMI által 
működtetett Kópé Sport és Sza-
badidő Egyesület, a Doborjáni 
Ferenc EGYMI, a Sopron és Kör-
nyéke Család és Gyermekjóléti 
Ellátás Intézete Gyermekek Át-
meneti Otthona, a Cseresznye 
Sori Gyermekotthon, a Tóth 
Antal EGYMI.

Az intézmények képviselői 
köszönetüket fejezték ki a ma-
gánszemélyeknek és a cégek-
nek a támogatásért, a kórusnak 
a szervezésért és a koncertért, 
és azért is, hogy a gyerekekkel 
a koncert díszvendégei lehettek, 
mert nagyon nagy élmény volt 
számukra. 

Az adományból sportrendez-
vényeket, kirándulásokat finan-
szíroznak, de több intézmény 
gyereknap megszervezésére 
fordítja a pénzt.

Online kvíz fiataloknak
PLUZSIK TAMÁS

Hétpecsétes Sop-
ron vármegye cím-
mel online műveltsé-
gi vetélkedőt hirdetett 
a 8–12. évfolyamos 
korosztály számára a 
Perkovátz-Ház Bará-
ti Köre Egyesület és 
a Soproni Széchenyi 
István Gimnázium.

– Angliai mintára két évtized-
del ezelőtt indítottuk el azt a 
kétheti rendszerességgel meg-
rendezésre kerülő kvízjátékot, 
melyen immáron 22 csapat 
vesz részt itt, az éttermünk-
ben, esetenként közel kétszáz 
játékossal – kezdte Perkovátz 
Tamás, a Perkovátz-Ház Baráti 
Köre Egyesület elnöke, az on-
line kvízjáték egyik ötletgaz-
dája. – Amikor a Modern Váro-
sok Programjában megjelent a 
felhívás, hogy civil szervezetek 
pályázhatnak olyan innovatív 
gondolatokkal, amelyek a he-
lyi közösségeket építik és erő-
sítik, akkor a baráti körünk úgy 
döntött, hogy ezt a sikeres já-
tékot a Széchenyi-gimnázium-
mal közösen kifejezetten az if-
júság számára online formában 
is megrendezi. Célunk, hogy a 

diákok megismerjék, felfedez-
zék a szülőföldünk kincseit, 
gyönyörködjenek szépségében.

Változatos témakörű felada-
tokkal készülnek, játékosan 
ugyan, de érinteni fogják a ter-
mészettudományokat, a törté-
nelmet, az irodalmat, valamint 
a folklórt és a gasztronómiát is.

– A feladatlapok a szokványos 
internetes kvízjátékok mintájá-
ra készülnek majd, meg kell je-
lölni a lehetséges válaszok közül 
a jót, vagy ha a kérdés úgy adja, 
akkor a rosszat, illetve a kakukk-
tojást – tette hozzá Szentpáli 

Ágnes, a Széchenyi-gimnázi-
um nevelési igazgatóhelyettese. 

Egész Tamás, a gimnázium 
módszertani igazgatóhelyettese 
a Novara csapat tagjaként bará-
taival együtt maga is rendszere-
sen részt vesz a Perkovátz-Ház-
ban rendezett kvízjátékokon, így 
az ott szerzett tapasztalatok se-
gítséget nyújtottak számára az 
online játék megszervezéséhez. 

– A január 27-én kezdődő on-
line játék mögött komoly infor-
matikai háttér van, a munkának 
az oroszlánrészét e tekintet-
ben Poór Attila kollégám végzi 

– hangsúlyozta Egész Tamás. 
–  A hét fordulóból álló, for-
dulónként hét műveltségi kér-
dést tartalmazó játék nyilvá-
nos, a vetélkedőn való részvétel 
azonban regisztrációhoz kötött, 
amit az első forduló zárásáig, 
február 2-án este nyolc óráig 
kell megtenni.

A játékra regisztrálni a www.
perkovatz.hu/kviz/felhivas ol-
dalon lehet. A vetélkedőre re-
gisztrált és a hét fordulót sike-
resen kitöltő csapatok közül a 
legjobbak egy ausztriai vártúrán 
vehetnek majd részt.

Egész Tamás, a Széchenyi-gimnázium igazgatóhelyettese (szemben) a Novara Egész Tamás, a Széchenyi-gimnázium igazgatóhelyettese (szemben) a Novara 
nevű csapat tagjaként rendszeresen részt vesz a Perkovátz-Házban rendezett nevű csapat tagjaként rendszeresen részt vesz a Perkovátz-Házban rendezett 
kvízjátékokon kvízjátékokon FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A Fáy-iskola zenés mulatsága nagy élmény A Fáy-iskola zenés mulatsága nagy élmény 
volt a diákoknak – különösen az elsőbálozó volt a diákoknak – különösen az elsőbálozó 
kilencedikeseknek kilencedikeseknek FOTÓ: LOBENWEIN HARALDFOTÓ: LOBENWEIN HARALD
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EZ LESZ…
Bábos mesekuckó  
– Visszajött a répa

Január 22., szerda 10 óra, Liszt-központ 

A magyar kultúra napja
Január 22. 14 óra, Kölcsey-szobor 
Városi ünnepség

Szolga csak egy van, az Isten
Január 22. 18 óra, Soproni Egyetem 
A magyar kultúra napja alkalmából Weöres Sándor mű-
veiből Gryllus Dániel Kossuth-díjas előadóművész és 
dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök tart ünnepi elő-
adást, közreműködik a Fidelissima Vegyeskar és Molnár 
Anikó színművész

Silentium 100!
Január 22. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
A Silentium – a csendtől a szóig című, Wass Albert 
életművét bemutató összeállításnak a 100. előadását 
láthatják a nézők a soproni teátrum színházi klubjában. 
Ács Tamás és Papp Attila színművészek produkciója in-
gyen tekinthető meg, a részvétel regisztrációhoz kötött 
(szervezes@prokultura.hu).

A gyertyák csonkig égnek
Január 23., csütörtök 19 óra, Liszt-központ
További időpontok: január 24. 19 óra, január 25. 19 óra 
Színpadi játék Márai Sándor művéből 

XII. Vasútmodell Kiállítás
Január 24., péntek 9 órától, Liszt-központ
Terepasztalok, makettek és diorámák pincétől a padlá-
sig. 3 napon át 3 nagy teremben több vasútmodellező 
klub várja a látogatókat, a soproni és debreceni terep-
asztalok mellett Horvátországból, Szlovéniából is érke-
zik kiállító.
Nyitva tartás: január 24., péntek 9–18 óra, január 25., 
szombat és január 26., vasárnap: 10–18 óra

Könyvcserebere
Január 24. 10–18 óra, Széchenyi István Városi Könyv-
tár Gyermekkönyvtára 
Várják a megunt, kinőtt, elolvasott, polcon porosodó 
könyveket. Hiányos, szakadt, sérült, szennyezett köte-
teket nem fogadnak el. 

Várkonyi Attila – Dj. Dominique
Január 25., szombat 17.30, Sky Bar & Lounge

Jótékonysági bál 
Január 25. 19 óra, Ferenczy János utca 5. 
A Segítség a Mosolyodért Közhasznú Alapítvány a hát-
rányos helyzetű családok támogatására szervez jó-
tékonysági bált. A programban közreműködik a Seni-
or Örömtánc formáció, Orbán Júlia, dr. Haász Sándor, 
Kedmenecz József és a Csendtörők zenekar. 

Szarka Gyula – Szálinger Balázs: 
Zenta, 1697

Január 25. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpont: január 26., vasárnap 19 óra 

Copy Con
Január 25. 21 óra, Hangár Music Garden

Quiz Night
Január 27., hétfő 20 óra, Liszt Café

Tanulni könnyű! 
Január 28., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme
A mai világban egy életen át szükséges a tanulás, ami 
azonban sokszor nem is olyan könnyű. Gondjaid van-
nak? Elveszel a tanulnivaló között? Vagy gyermekeddel 
kell naponta háborút folytatni a tanulás miatt? Győri Edit 
tanulás-módszertani tanácsadó, a Tanulni Könnyű Tano-
da megalapítója tart előadást Tanulni könnyű! címmel.

Bábos mesekuckó – A két kicsi bocs 
meg a róka

Január 29., szerda 10 óra, Liszt-központ 

Soproni Fotóklub Kiállítása
A Soproni Fotópályázaton elfogadott képek tár-
lata – megtekinthető január 22-ig a Liszt-köz-
pont aulájában

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:

A koronázások Közép-Európa-szerte nagy figyelmet kaptak

A Szent Korona emlékei
HUSZÁR JUDIT 

Különleges, 17. századi nyomtatvány került 
az Országos Széchényi Könyvtárba, amely a 
Szent Korona-kutatás számára is újdon-
ságokat hoz. A nemzeti kincsre egy bu-

dapesti árverésen bukkantak a szakemberek. 

Múlt heti lapunkban már hírt 
adtunk arról, hogy milyen ér-
tékes nyomtatvány került az 
Országos Széchényi Könyvtár 
birtokába (A Szent Korona Sop-
ronban – Soproni Téma, 2020. 
január 15.). A dokumentum je-
lentőségéről Pálffy Gézát, a 
Bölcsészettudományi Kutató-
központ Történettudományi In-
tézet „Lendület” Szent Korona 

Kutatócsoportjának vezetőjét 
kérdeztük. 

– Több szempontból is ki-
emelkedő értékkel bír a nyom-
tatvány. Egyfelől az 1681 legvé-
gén néhány száz példányban 
megjelent dokumentumból 
jelenleg ez az egyetlen darab 
ismert a világon. Másfelől az 
egyik legkorábbi német nyelvű 
nyomtatott forrásunk a magyar 

Szent Korona 
történetéről. Vé-
gül jól mutatja, 
hogy a 17. száza-
di soproni koro-
názások Közép-
Európa-szerte 
milyen nagy fi-
gyelmet kaptak.

– Milyen sop-
roni vonatkozá-
sú események-
ről tudósít a 
dokumentum? 

– A nyomtat-
vány két részre 
osztható. Egy-
részt 13 pont-
ban bemutatja, 
hogy a bevett 
őrzési helyéről 
(a pozsonyi vár-
ból) Sopronba 
szállított Szent 
Korona 1681. de-
cember 5-én ho-
gyan vonult be a 

városba. Eszerint jelentős ma-
gyar–német katonai kíséret kö-
zepette érkezett meg ládájában 
a felségjelvény egy nyitott, dí-
szes császári kocsin Sopronba, 
amelyen a császár két biztosa 
és a két magyar koronaőr nagy-
úr ült. Ám a menetben ott volt 
Esterházy Pál nádor, Erdődy 
Miklós horvát bán és más ne-
ves arisztokrata családok tagjai 
is. Másrészt a röplap 26 bekez-
désben részletesen ismerteti az 
1622. és 1625. évi után immár 
harmadik soproni uralkodóko-
ronázás, Pfalz-Neuburgi Eleo-
nóra Magdolna Terézia királyné 
1681. december 9-i szertartását 
a Fő téri Kecske-templomban. 
A régi magyar hagyományok 
szerint ugyanis a Szent Koro-
nára még királynéink ceremó-
niáin is szükség volt, hiszen 
azzal jobb vállukat érintette 

a mindenkori esztergomi ér-
sek. Ez jelképesen azt fejezte 
ki, hogy a királyné támasza az 
uralkodónak a kormányzásban. 
Mindezek az információk rész-
ben megerősítik, részben kiegé-
szítik a soproni koronázásokról 
2014-ben megjelent könyvem-
ben (A Szent Korona Sopron-
ban) leírtakat.

– Hogyan dolgozzák fel a 
nyomtatványt, mi lesz a sorsa? 

– A nyomtatvány az Országos 
Széchényi Könyvtár féltve őr-
zött Apponyi-különgyűjtemé-
nyébe kerül. Míg itt a könyvtá-
ros és könyvtörténész kollégák 
feladata az impresszum nélküli 
dokumentum nyomdahelyének 
pontos megállapítása, a benne 
foglalt történeti újdonságokat 
a Szent Korona, a koronázások 
és az országgyűlések kutatói 
kamatoztathatják. 

HOL JÁRUNK?

Attila-szobor 

A József Attila-lakótelep sporttelep felőli olda-
lán álló Attila-szobrot 1935. május 4-én leplez-
ték le, melyről így írt a Soproni Hírlap: „A soproni 
Rákóczi Fiúnevelőintézet pályázatot hirdetett 
egy Attila-szoborra, a nagy hun fejedelem trón-
ra lépésének ezerötszázadik évfordulója alkal-
mából. A pályázat nyertese Vörös János szob-
rászművész lett, akinek művészi ihletésű, remek 
Attila-szobrát a Rákóczi-intézet el is készíttet-
te, és fel is állította az intézet udvarán.” Vörös 
János (1897–1963) szobrászművész a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán tanult. A ’30-as évek 
elejétől Sopronban, a II. Rákóczi Ferenc Had-
apród Iskolában tanított. Az Attila-szobor a II. világhábo-
rús bombázások során csak kisebb sérüléseket szenvedett, 
évtizedekig még az eredeti helyén állt. A ’70-es évek ele-
jén még az is szóba került, hogy Szakál Ernő restaurálja, és 
a Prinz-pihenő közelében állítják majd föl. Amikor elkez-
dődött a lakótelep építése, a műalkotás útban volt, ezért 

talapzatáról lebontották és titokban, a közvéle-
mény háta mögött eltemették, hamarosan föld 
és gaz borította a műalkotást: „…szegény Attila, 
lassan nemcsak a koporsóját, de még az egyet-
len szobrát is keresnünk kell majd…” – fogal-
mazott egy korabeli újságcikk. Az eltemetett 
szobor „feltámasztására” széles körű társadal-
mi összefogás indult, ennek ellenére dr. Erdély 
Sándor tanácselnök szájából kimondatott a ver-
dikt: „Aki az Attila-szobor ügyét feszegeti, az a 
rendszer ellensége… A szobrot össze kell tör-
ni…” (Szalay Csaba: Újkori szobortörténet – Atti-
la, Soproni Hírlap, 1990. április 13.) Mentes Imre 
építésvezetőnek köszönhető, hogy az „ítéle-
tet” nem hajtották végre. 1991. április 14-én a 

Jegenye sor 5. számú ház lakóközössége megtalálta és ki-
ásta sírjából a hun fejedelem szobrát, melyet Faragó János 
kőszobrász saját költségén restaurált, majd ezt követően 
szeptember 14-én a mai helyén, a fenti lakóközösség által 
szervezett ünnepségen ismét felavatták a hányatott sorsú 
Attila-szobrot. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be rész-
letet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az 
egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik 
helyes megfejtést január 29-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 
241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, illetve személyesen leadják a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján ajándékot sorsolunk ki.
Megfejtések: December 18-i rejtvényünk megfejtése: Attila-szobor, szeren-
csés megfejtőnk: Karsay Péter, Sopron, Machatsek Gyula utca.

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

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

Hétköznapi hősöket keresünk!

Az 1681-es nyomtatvány címlapja

A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben 
használt és mai napig épségben megmaradt beava-
tó koronája

Idén is megszervezi hagyományos jótékonysági bálját 
a Rotary Club Sopron. A zenés, táncos mulatság febru-
ár 8-án 18 órakor kezdődik a Liszt-központban. Fellép 
a Blue Cafe Band, a nyitótáncot Sopron Balett művé-
szei járják, de Bereczki Zoltán gálaműsorát is meghall-
gathatják a résztvevők, illetve jótékonysági borárveré-
sen is részt vehetnek. A rendezvény bevételét életmentő 
berendezések vásárlására fordítják. 

Rotary bál
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„…pártok küzdenek 
egymással, s az adott 
helyzetben győz a 
jobb jelölteket és 
programot adó, de 
a hatalom nem tart 
örökké, azért újra és 
újra ki kell érdemelni 
az emberek megbe-
csülését, bizalmát.”

Horváth Ferenc jegyzete

Végleges–
végzetes

Tavaly 600 kisgyerek kezdte az első osztályt

Hatévesen iskolába

Dr. Király Jenő-díjas főorvos

HUSZÁR JUDIT

Idén január 15-ről január 31-re módosult az is-
kolahalasztási kérelmek benyújtásának határ-
ideje. Azok a szülők, akik nem szeretnék, hogy 
szeptemberben iskolába menjen a hatéves 
gyermekük, eddig nyújthatják be az Oktatási 
Hivatalhoz a szükséges dokumentumot.

Felszabadultan játszanak a cso-
portban, illetve az udvaron a ku-
rucdombi tagóvodába járó kis-
gyerekek. Az óvónőkkel minden 
nap végeznek olyan tevékenysé-
geket, amelyek fejlesztik a gyere-
kek érzelmi–értelmi és szociális 
kompetenciáit. Játékos módon 
ismerkednek a számok világával 
és az őket körülvevő szűkebb és 
tágabb környezettel, sokat raj-
zolnak és vágnak. Az a cél, hogy 
azok, akik nyár végéig hatévesek 
lesznek, már felkészülten tudja-
nak menni iskolába. 

– Fontos változás a korábbi 
eljáráshoz képest, hogy 2020 
tavaszán mindenkit be kell 
íratni első osztályba, aki 2020. 

augusztus 31-ig betölti a hatodik 
életévét – tájékoztatta lapunkat 
Marek János, a Soproni Tankerü-
leti Központ tankerületi igazga-
tója. – Ez alól a kötelezettség alól 
felmentést csak az Oktatási Hi-
vatal adhat, bizonyos esetekben 
indokolt lehet szakértői bizott-
ság bevonása is. 2020-ban még 
kivételesen a január 31-ig pos-
tára adott kérelmet is elbírálja 

a hivatal (de jövőre és azután 
már csak január 15-ig lehet kér-
ni a mentességet). 

A szakemberek szerint a gye-
rekek ebben az életkorban álta-
lában készen állnak arra, hogy 
megkezdjék az iskolát. Az isko-
laérettség megállapításában 
legnagyobb tapasztalattal az 
óvodapedagógusok rendelkez-
nek, az ő véleményüket min-
denképpen ajánlott figyelembe 
venni. Ha a gyermek óvónője és 
a szülő nem értenek egyet, ak-
kor érdemes az intézmény ve-
zetőjéhez, a vezető óvónőhöz 
fordulni. 

– Az elmúlt években nagyon 
sok esetben csak azért tartot-
ták egy évvel tovább az egyéb-
ként megfelelő képességű 

gyermekeket az óvodában, hogy 
ne ők legyenek a legkisebbek 
hatévesen az első osztályosok 
között – folytatta Marek János. 
– Most fordult a kocka, az első 
osztályosok túlnyomó többsége 
várhatóan hatéves lesz, így csu-
pán ezzel az indokkal már nem 
lehet a gyermeket óvodában tar-
tani. Tavaly Sopronban mintegy 
600 kisiskolás kezdte meg ta-
nulmányait az általános iskola 
első évfolyamán. Idén a válto-
zás miatt várhatóan valamivel 
magasabb lesz a beiratkozók 
száma. A Soproni Tankerületi 
Központ az elmúlt évekhez ha-
sonlóan idén is mindent meg-
tesz azért, hogy mindenki szá-
mára nyugodtan, gond nélkül 
induljon a tanév.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Sopronban a hűség 
napján adják át a vá-
ros legrangosabb ki-
tüntetéseit. 2019-ben 
a Dr. Király Jenő-díjat 
dr. Payer Erzsébetnek 
ítélték oda. 

A Dr. Király Jenő-díjat a város 
egészségügyi ellátása területén 
végzett kiemelkedő orvosi, szak-
mai, tudományos tevékenysé-
get végző magánszemélynek 
ítéli oda minden évben a város 
képviselő-testülete. A 2019-es 
díjazott dr. Payer Erzsébet volt.

Dr. Payer Erzsébet 1977-ben 
szerzett orvosi diplomát a pé-
csi orvostudományi egyetemen, 
majd azonnal a soproni kórház 
pszichiátriai osztályának szolgá-
latába állt. Szakterületei a pszi-
chózis, a hangulati és szenve-
délybetegségek. Folyamatosan 
képezte magát, előbb egész-
ségügyi menedzser, majd or-
vos–közgazdász végzettséget 
szerzett. 1996-ban kapta meg 
főorvosi kinevezését. 2002-ben 

előbb a Pszichiátriai Osztály, 
majd 2013-tól az általa kezdemé-
nyezett és beindított Pszichiát-
riai Rehabilitációs Osztály meg-
bízott osztályvezető főorvosa 
lett. A rehabilitációs osztály 
a régió betegellátása szem-
pontjából nélkülözhetetlen, és 

elmondható, hogy a főorvos irá-
nyítása alatt rendkívül jól szer-
vezett egységgé vált. A rábízott 
betegek és a kollégák is ember-
ségéről és kitűnő vezetői egyé-
niségéről számolnak be. Elhi-
vatottságát jelzi, hogy 2011-es 
nyugdíjba vonulása óta is ellátja 

az osztály vezetését. Orvosi hi-
vatása mellett több évtizedig 
aktív közéleti tevékenységet is 
folytatott, alpolgármestere volt 
Sopronnak. Dr. Payer Erzsébet 
a díjjal járó pénzösszeget a Me-
dical Mental Alapítvány részére 
ajánlotta fel.

Meglehetősen nagy visszhangot vál-
tott ki Orbán Viktor múlt heti évindí-
tó sajtótájékoztatója. Alig fejeződött be a nemzetközi 
sajtóesemény, máris megjelentek az első visszhan-
gok, néhány óra múlva pedig az első elemzések. 
Ahogy az ilyenkor lenni szokott, ki-ki pártállása, vi-
lágról alkotott látásmódja alapján ítélte meg az el-
hangzottakat. A „részletek” átvilágítása valóban az 
elemzők feladata. A következő hetekben nyilván sok 
szó esik majd az újabb gazdaság- és családvédel-

mi akciótervről, a kor-
mány klímastratégiájá-
ról, az egészségügyről, 
a külpolitikáról, hogy 
csak néhány témát 
emeljek ki a sok közül. 
A konkrét feladatokon 
és teendőkön kívül né-
hány fontos alapvetés 
is elhangzott. Ilyen volt 
például, hogy a követ-
kező két évben a hang-
súly a 2010 óta tartó 

országépítésre kerül, magunk mögött hagyva a di-
rekt kampányidőszakot. (Megjegyzem, véleményem 
szerint a leghatékonyabb kampány az eredményes 
és sikeres országgyarapítás, városépítés, az embe-
rek bizalmának, szeretetének elnyerése.) Számomra 
fontos mondatok voltak azok is, amelyek a mai ma-
gyar demokráciáról szóltak. 
Talán még emlékeznek olvasóink, hogy korábban 
a kormánnyal szemben állók azt (is) harsogták itt-
hon és külföldön is, hogy Magyarországon vége a 
demokráciának, Orbán egyeduralomra tör, és hogy 
ebben a választási rendszerben lehetetlen legyőzni 
a Fideszt. Az önkormányzati választások aztán meg-
cáfoltak minden korábbi kinyilatkoztatást. A minisz-
terelnök sajtótájékoztatón elhangzott mondatai is vi-
lágosak voltak, és egyértelmű demokráciafelfogást 
– demokráciaigényt – tükröztek, elfogadva és pár-
tolva azt a tényt, hogy a demokrácia egyik lényeges 
ismérve, hogy mások is vannak a küzdőtéren, akik 
adott esetben győzhetnek is. Mint ahogy győztek is 
néhány városban. (Az már más kérdés, hogy ki és 
milyen következtetéseket von le a választási ered-
ményekből.) 
Orbán Viktor idézte Winston Churchill-t, miszerint „a 
siker nem végleges, a kudarc nem végzetes”. Nyil-
ván nem véletlenül citálta éppen ezt a gondolatot 
a miniszterelnök, mert kettős értelme is lehet. Első 
olvasatra az, amit a szavak jelentenek, és amelyek 
gondolkodásra késztethetnek mindenkit, győzőt és 
vesztest is. Az átvitt értelme pedig a demokrácia lé-
nyegét tükrözi, hogy pártok küzdenek egymással, s 
az adott helyzetben győz a jobb jelölteket és prog-
ramot adó, de a hatalom nem tart örökké, azért újra 
és újra ki kell érdemelni az emberek megbecsülé-
sét, bizalmát. Számomra ezért is volt tanulságos az 
idei évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató. Világos és 
egyértelmű mondatok, programok. Ezek képezhe-
tik a következő évek alapjait.

Mentők 104
Katasztrófavédelem (Tűz-
oltóság, Polgári Védelem) 
 105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség  107 • 311-234
Általános segélyhívó  112
Előfizetői tudakozó  11818
Belföldi tudakozó  11800
Orvosi ügyelet 312-010
Soproni Gyógyközpont központi 

szám 514-200
Soproni Gyógyközpont 
előjegyzés  514-205 • 514-206
Polgármesteri hivatal 
  06-80/204-322 • 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület
 06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám

 514-600 
Közútkezelés  515-123
Soproni Szociális Intézmény 
 506-400
Gyermekjóléti szolgálat 
  524-361

Támogató szolgálat 

 06-20/395-9040

Családsegítő szolgálat 

  524-361

Családok Átmeneti Otthona 

 524-362

Pártfogó felügyelet  508-126 

 508-395 •  508-392

Telefonos lelki elsősegély-

szolgálat  116-123

Drog stop  06-80/505-678

Magyar Autóklub  188

Áramszolgáltató 

  06-80/533-533

Vízszolgáltató   519-100

Gázszolgáltató 

  06-80/440-141

MÁV 06-40/49-49o-49

GYSEV 577-212

Kisalföld Volán 313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Dr. Payer Erzsébet a hűség napon vette át a Dr. Király Jenő-díjat  Dr. Payer Erzsébet a hűség napon vette át a Dr. Király Jenő-díjat  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A KÉRELEMRŐL: Az iskolakezdés halasztását kizárólag a szülő kérheti levélben az Oktatási 
Hivatalnál (Oktatási Hivatal, Budapest 1982). Az ehhez szükséges űrlapot a tankotelezettseg.
oktatas.hu internetes oldalon lehet kitölteni, majd kinyomtatni. A szülő a kérelméhez bármi-
lyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek 
fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban 
a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményét is figyelembe veszik.

Játékos módon ismerkednek a számok világával a kurucdombi óvodába járó gyerekek Játékos módon ismerkednek a számok világával a kurucdombi óvodába járó gyerekek FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Egészségünk szempontjából sem mindegy, mivel fűtünk

Mérgező füstfelhők

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A helytelen fűtés miatt a kéményekből kiáram-
ló füst és a vele együtt távozó mérges gázok 
betegséget okozhatnak, ártalmasak az egész-
ségre, rombolják környezetünket. A festett fa, 
a műanyag, a ruha, a fáradt olaj nem a kályhá-
ba, kazánba, hanem a hulladékudvarokba való.

Egyes városrészekben még min-
dig akadnak olyan háztulajdo-
nosok, akik nem megfelelően 
fűtenek, esténként mérgező 
füsttel borítva be a környéket.

Sopronban az elmúlt időszak-
ban a szálló por mértéke több-
ször is meghaladta az egész-
ségügyi határértéket. A káros 
levegő ködös, szélcsendes idő-
ben hosszú ideig a város felett 
marad. Arra, hogy nem üres 
szavakról van szó, dr. Breining 

Ildikó tüdőgyógyász közölt egy 
szomorú statisztikát: a levegő-
szennyezés hazánkban évente 
tizenkét ezer ember idő előtti 
halálát okozza.

– Az egészségünk szempont-
jából nem mindegy, mivel fű-
tünk – folytatta dr. Breining Il-
dikó. – A különböző, levegőbe 
kerülő égéstermékek ártalmai 
sokrétűek és súlyosak: az egész-
séges embernél az enyhe nyál-
kahártya-irritációtól a súlyos 

egészségkárosodásig terjed-
hetnek, illetve súlyos esetben 
halállal is végződhetnek. Aki 
teheti, szmogos levegőben ne 
tartózkodjon a szabadban, de 
ha elkerülhetetlen, akkor hasz-
náljon porálarcot, maszkot. A la-
kások szellőztetését célszerű a 
kora délutáni órákban elvégez-
ni, mivel a légköri szennyező-
anyagok koncentrációja eb-
ben az időszakban viszonylag 
alacsonyabb.

– Az egyes tüzelőberende-
zésekben – például kazán, cse-
répkályha, kandalló – csak olyan 
anyagokat égessünk el, amelyre 
azokat megtervezték – hívta fel 
a figyelmet dr. Takács Viktor kör-
nyezetvédelmi szakember, aki 
az erdei iskola vezetőjeként ma-
ga is sokat tesz a gyerekek, fiata-
lok szemléletének formálásáért. 

– Ilyen lehet a száraz fa vagy a 
különféle fabrikettek. A festett, 
lakkozott fát, bútorlapot, építési 
hulladékot, műanyagot, autógu-
mit, használt ruhát, fáradt ola-
jat a kályhában és a szabadban 
is tilos elégetni! Ezen anyagok a 
hulladékudvarokba valók.

Mindannyiunk közös érde-
ke, hogy a városban tiszta le-
gyen a levegő. Dr. Sárvári Sza-
bolcs jegyző arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy a járási hivatal-
ban indulhat eljárás mindazok 
ellen, akik megszegik a közös-
ségi szabályokat. A bírság mér-
téke elérheti a háromszázezer 
forintot is. – A rászorulók részé-
re a város ad támogatást, illetve 
biztosít például szociális tűzifát 
is. Erről bővebb információ az 
önkormányzat szociális irodá-
jában kérhető – zárta a jegyző.

Zöld Sopron

ZÖLD HÍREK

Bővült a vándortáborprogram
Két új helyszínnel bővül az erdei vándortáborok kínálata, 
így 2020-ban már kilenc útvonalon járhatják az erdőket a 
diákok – jelentette be Zambó Péter, az Agrárminisztérium 
erdőkért és földügyekért felelős államtitkára. Újdonság-
ként a Vértesben és a Zselicben is lesznek erdei vándor-
táborok a Bakony, a Börzsöny, a Mátra, a Mecsek, a Pilis, a 
Vasi-Hegyhát és a Zemplén mellett. A gyerekek a termé-
szeti értékek mellett Magyarország kulturális örökségének 
olyan kincseit láthatják, mint a visegrádi Fellegvár és a Sa-
lamon-torony, a drégelyi és a regéci vár (a Börzsönyben, 
illetve a Zemplénben), vagy az Árpád-kori mánfai temp-
lom a Mecsekben. Révész Máriusz aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos hangsúlyozta: egyértelműen sike-
res a vándortáborprogram, melynek idén az a célja, hogy 
13 ezer gyerek jusson el az erdei, vízi és bringás vándor-
táborokba, valamint az újonnan induló zarándoktábo-
rokba. A táborok egységesen 28 ezer forintba kerülnek, 
az egyhetes turnusokat vezető pedagógusok pedig 100 
ezer forintos díjazásban részesülnek. A vándortáborok-
ra január 27-től lehet jelentkezni. További részletek és je-
lentkezés: www.erdeivandor.hu 

Nagyon meleg volt 2019
A tavalyi volt a legmelegebb év 1901 óta Magyarországon 
– állapította meg elemzésében az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat. A tavalyi év a szokásosnál kissé hidegebb ja-
nuárral kezdődött, majd a február rendkívül enyhe és szá-
raz volt. Februárban 3 fokkal alakult a sokéves átlag felett a 
havi középhőmérséklet, többször napi melegrekordok dől-
tek meg. Csak májusban volt hidegebb a sokéves átlagnál 
2019-ben, mintegy 2,5 fokkal. Ebben a hónapban az átla-
gos csapadék több mint duplája hullott, így a 2019-es a 3. 
legcsapadékosabb május volt 1901 óta. A nyár rendkívül 
meleg volt, a 2. legforróbb. Tavaly kétszer kellett hőség-
riadót elrendelni. Októberben egy szokatlanul meleg és 
hosszú vénasszonyok nyarát tapasztaltunk. 2019 decem-
bere is több mint 3 fokkal enyhébb volt a megszokottnál. 

Erdei fülesbagoly: országos felmérés 
A Magyar Madártani Egyesület idén is megtartja a telelő 
erdei fülesbaglyok téli számolását. Az önkénteseket arra 
kérik, hogy írják le, január 24–27. között hol találkoztak a 
madárral. A szervezők célja pontosabb képet kapni a te-
lelő baglyok állományáról. A programra a www.mme.hu 
internetes oldalon lehet regisztrálni.

›

BŐSZE PÉTERNÉ:
Lakótelepen élek, de érez-
zük, amikor befűtenek az 
emberek a belvárosban és a 
város külső részein a családi 
házakba. Sajnos van, hogy 
fekete, csúnya füstöt is lá-
tunk. Ez rossz és sok káros 
anyag jut a levegőbe.

KISS JÓZSEFNÉ:
Nemcsak soproni, hanem 
országos problémáról van 
szó. Rá kell döbbentenünk 
mindazokat, akik helytelenül 
fűtenek, hogy rossz dolgot 
tesznek. Fontos a szemlélet-
formálás, illetve azt tudato-
sítani, hogy mindannyiunk 
felelőssége a város levegő-
jének védelme. 

BÁRDOS ISTVÁNNÉ:
Nyugdíjasként a téli idő-
szakban keveset mozdulok 
ki, inkább otthon, a lakás-
ban vagyok. Mint minden-
ki, én is szeretek a friss le-
vegőn sétálni, ezért fontos, 
hogy ne szennyezzük még 
jobban a környezetet.

NÉMETH LAJOS:
Falun nőttem fel, és bi-
zony a közelben lakó gyak-
ran mindenfélét elégetett 
a kályhában: műanyagot, 
gumit, festett fát. Amikor 
olyan volt az idő, megre-
kedt a füst, és mi nem tud-
tunk mit tenni, ezt kellett 
belélegezni.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
Zavarja, ha szennyezik  
a környezetet a fűtéssel?

A Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgaz-
dálkodási Kft. (STKH) az internetes oldalán közzétette a 
szelektív zsákok gyűjtési napjait. Az alábbi körzetekben 
februárban ezeken a napokon mennek házhoz az STKH 
munkatársai: Sopronbánfalva: február 3., Ágfalvi lakótelep: 

február 4., Sopronkőhida, Jánostelep, Tómalom, Golgota: 
február 10., Aranyhegy, Ravazd utcai lakópark: február 11., 
Felsőlövérek: február 17., Alsólövérek: február 18., Kuruc-
domb, Pihenőkereszt: február 24., Virágvölgy: február 25.
Bővebb információ a www.stkh.hu oldalon érhető el.

Folytatódik a szelektív gyűjtés

Több tízezer nagy lilik a Fertőn
MUNKATÁRSUNKTÓL

A becslések sze-
rint akár negyvenezer 
nagy lilik is telel a Fer-
tő tónál. A madarak 
az enyhülő telek mi-
att gyakran már csak 
márciusban hagy-
ják el a mi vidékün-
ket, és ekkor indul-
nak vissza északra, a 
fészkelőhelyükre.

A Fertő tó lakatlan részének téli 
köntöse nem tűnik barátságos-
nak: hideg szél és jegesedés jel-
lemzi, ez a környezet azonban a 
nagy lilik számára teljesen ideá-
lis. – Az időjárás, amelyet nálunk 
találnak, nagyjából megfelel an-
nak, amely a költési időszakuk 
egy részén uralkodik a fészke-
lőhelyükön – mondta Pellinger 
Attila, a Fertő–Hanság Nemze-
ti Park osztályvezetője. – Ezért 
nem érinti különösebben rosz-
szul a madarakat, hogy itt gyak-
ran fagy, és csapadékos az idő. 
A nagy lilikek a Fertő esetében 

is a vízen éjszakáznak és onnan 
járnak ki táplálkozni. 

– A kilencvenes években sok-
kal kevesebb ilyen madár vonult 
át hazánkon – tette hozzá Pel-
linger Attila. – Ezek a madarak a 
vonulási útvonalukat időről idő-
re változtatják a mindenkori kö-
rülményeknek megfelelően. Az 

előbb említett évtizedben pél-
dául a vetési lúd volt nagyon 
gyakori errefelé, amelyből ma 
szinte alig bukkan fel néhány 
egyed. A nagy lilik 20–40 ezres 
példányszáma, amely jelenleg 
a Fertő tónál található, most 
már tulajdonképpen átlagos-
nak tekinthető.

Ha jelentősen hideg, havas idő 
köszöntene be, a nagy lilikek va-
lószínűleg felkerekednének az at-
lanti partvidékre – azonban az 
enyhülő telek miatt gyakran már 
csak márciusban hagyják el a mi 
vidékünket és indulnak vissza 
északra, a fészkelőhelyükre.

Forrás: sopronmedia.hu

Ha jelentősen hideg, havas idő köszöntene be, a nagy lilikek valószínűleg Ha jelentősen hideg, havas idő köszöntene be, a nagy lilikek valószínűleg 
felkerekednének az atlanti partvidékre felkerekednének az atlanti partvidékre FOTÓ: SOPRONMÉDIAFOTÓ: SOPRONMÉDIA

A téli időszakban gyakran megül a köd a város felett, a helyzetet pedig A téli időszakban gyakran megül a köd a város felett, a helyzetet pedig 
tovább rontja a helytelen fűtés tovább rontja a helytelen fűtés FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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1995
Csernai távozott,  
vagy mégsem? 
Mint ismert, újabb magyaros 
időzített bomba robbant az 
elmúlt hét péntekén, mikor is 
Csernai Pál, Sopron labdarú-
gócsapatának vezetőedzője 
távozott a hűség (?) városából, 
egyes újságok szerint feldúlt 
állapotban, köszönés nélkül. 
Állítólag az áldatlan, mond-
hatni amatőr körülményeket 
elégelte meg a világhírű tréner 
(hideg vízben kell zuhanyoz-
niuk edzés után, az ukrán légiós 
már három napja nem táplál-
kozott, ami nem teszi lehetővé 
a hatalmas energiabefektetés-
sel járó munkavégzést). Nos, 
biztosra lehetett venni, hogy 
Csernai soha az életben nem 
tér vissza Sopronba, elvégre 
ő profi körülmények között 
dolgozott egészen idáig, így 
nem csoda, hogy betelt nála a 
pohár. Ezzel szemben… A táv-
irati iroda szombati közlemé-
nyében Laczó István klubel-
nök arról tájékoztatta a közvé-
leményt, hogy Csernai távozása 
után Németországból felhívta 
őt, s bocsánatot kért tőle, ami-
ért kü lönböző, halasztha-
tatlan ügyei miatt (például 
nyugdíjfolyósítás) gyorsan 
kellett Münchenbe utaznia. 
Nemsokára azonban vissza-
jön. Laczó szerint az ügy ezzel 
le van zárva, boldogan várja a 

problémáktól megszabadult 
edzőt. Ehhez azért hozzáten-
nénk: Csernai még csak üze-
netet sem hagyott, hogy bocs 
uraim, rohanok, ráadásul 
pánikszerűen pakolta össze a 
holmijait az öltözőben, s kiköl-
tözött abból a szállodából, 
amelyben lakott...

1970
Megkezdte a 
felkészülést az SVSE
A Soproni VSE labdarúgói 
január 13-án kezdték meg a fel-
készülést az egyidényes bajnok-
ságra. Az edzéseket Kummer 
(Kalocsay) Ernő irányítja, 
Rajnai János segít neki. Az ifjú-
ságiak edzéseit továbbra is 
Mátrai József vezeti. Pontosan, 
szorgalmasan látogatják játé-
kosaink az edzéseket, újságolta 
dr. Horváth Lajos szakosztály-
vezető. Eddig hetente négy 
edzést tartottunk, a gimnasz-
tika mellett labdagyakorla-
tokra is sor került. A fiúk lelke-
sek, bizakodnak az idei jó sze-
replésben, örvendetes, hogy 
végre betölthettük az első csa-
pat intézői tisztét. Egykori játé-
kosunk, Bertalan Róbert vál-
lalta ennek a feladatnak az 
ellátását. Megtudtuk a lila-fehé-
rek szakosztályvezetőjétől, hogy 
néhány poszton sikerült meg-
erősíteni az együttest. Ábrahám 
(Petőháza) egyesztendős vára-
kozási ideje lejárt és most 

igazolható lett. Átigazolták 
Kiss Bélát (AKÖV Szombathely) 
továbbá Bende Józsefet (Vasas 
Dinamó) jobbszélső, Lukesz 
Sándort (Tatabányai Építők) 
középpályás, Mezei Józsefet 
(Nyergesújfalu) kapus, Lipót 
Lászlót (Nyergesújfalu) jobb 
összekötő, Szabados Józsefet 
(Erzsébeti VTK) bal összekötő. 
Horváth Tibort a SFAC-tól iga-
zolták át. Sajnos, Pénzes Mihály 
kiadatása elől a Soproni Vasas 
vezetősége elzárkózott, így a 
csatár nem állhat rendelkezé-
sünkre, jegyezte meg a vasu-
tasok szakosztályvezetője. 
Pákozdi (S. Postás), Dezső (S. 
Postás), Bencsik (SFAC), Ikvahidi 
(AFIT Vasas), Szántó (STC) 
elment a csapattól. (Kisalföld)

1920
Antant-bizottság 
Sopronban
Vigna olasz ezredes vezetése 
alatt és báró Lehár ezredes, 
valamint Keresztessy vezér-
kari őrnagy kíséretében ma 
vegyes antant-bizottság uta-
zott Sopronba, hogy Nyugat-
Magyarország hangulatáról 
tájékozódjék. Sopronban nép-
gyűlés volt, amelyen a lakos-
ság megható lelkesedéssel adta 
bizonyítékát ragaszkodásának 
Szent István birodalmához. 
(Magyar Jövő)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Horváth Zsuzsa pályája a kaposvári színházból indult

Inspirál ez a város
PLUZSIK TAMÁS

Horváth Zsuzsa Déry-
né-, Jászai- és Aase-
díjas színésznő ne-
ve ismerősen cseng a 
soproni színházláto-
gatók körében, hisz az 
elmúlt években több 
mint tíz produkcióban 
láthatta őt a teátrum 
közönsége. 

Emlékezetes alakítása volt Ör-
kény István: Macskajáték című 
tragikomédiájában Orbánné 
szerepe, de nyilván sokaknak 
a Hippolyt, a lakáj című zenés 
vígjáték jut először az eszébe 
Horváth Zsuzsa neve hallatán. 
A darabban ő játszotta Aran-
kát, partnere Reviczky Gábor 
volt. A Peer Gynt című előadás-
ban, mely jelenleg is szerepel 
a színház műsorán, a címsze-
replő anyját, Aase anyót ala-
kítja Zsuzsa.

– Miskolcon sok-sok évvel 
ezelőtt már játszottam ebben 
a darabban, ami azért érdekes 
és különösen emlékezetes szá-
momra, mert éppen nagy po-
cakkal babát vártam abban az 
időben, ezért Csiszár Imre ren-
dező kitalált nekem egy test-
hezálló szerepet, ami valójában 
nincs is benne a műben,  Solvejg 

anyját alakítottam – kezdte Hor-
váth Zsuzsa. – A mostani elő-
adásnak is van egy pikantériá-
ja, ez pedig az, hogy Gobbi Hilda 
végrendeletileg alapított egy dí-
jat, ami Henrik Ibsen Peer Gynt 

című művének egyik alakjáról, 
Aase anyóról, Peer Gynt édes-
anyjáról kapta a nevét, ez az Aa-
se-díj. A kuratórium 2013-ban 
nekem ítélte oda ezt az elisme-
rést. Aase megformálása annak 

idején Gobbi Hilda egyik emlé-
kezetes szerepe volt a Nemzeti 
Színházban, a Pataki András ren-
dezte soproni előadásban pedig 
most én alakítom Aase anyót.

Horváth Zsuzsa pályája a ka-
posvári Csiky Gergely Színház-
ból indult, ahol gimnazistaként 
előbb stúdiózott, majd miután 
az érettségit követően nem 
vették fel a Színművészeti Fő-
iskolára, adminisztrációs mun-
kát vállalt.

– A színház közelében akar-
tam maradni, szerencsémre 
nem is kellett sokáig a teátrum 
bérszámfejtő irodájában ül-
nöm, ugyanis kaptam egy tán-
cos szerepet a Három tavasz cí-
mű operettben, melyet aztán 
egyre jelentősebb feladatok 
követtek. Büszke vagyok arra, 
hogy tevőlegesen ott lehettem 
a színház mindmáig emlege-
tett nagy korszakában, amit a 
szakma „Kaposvár-jelenség-
ként” emleget.

Horváth Zsuzsa ma már kicsit 
soproninak is vallja magát, meg-
nyugtatja őt ez a város. Ahogy 
mondja, előadások előtt, ha esik, 
ha fúj, körbesétálja a történel-
mi belvárost, megsimogatja a 
Templom utcai Bezerédj-palota 
falát, ahol annak idején Liszt Fe-
renc adott hangversenyt, majd a 
Fő téren leül néhány percre egy 
padra, így koncentrál az éppen 
előtte álló feladatra.

Lélekhangolás 
hegedűvel

KÖVES ANDREA

A zene segít önmagunk megismerésében, az 
önkifejezésben, és gyógyító erővel bír. Eb-
ben hisz a Harkán élő Gyulai Melinda hegedű-
művész, aki egy különleges terápiás módszert 
dolgozott ki az elmúlt években.

– Életem nagy ajándéka, hogy 
hétéves koromtól hegedülhe-
tek – mesélte Melinda. Nem 
egyszerű számára, ha önmagá-
ról kell beszélnie, azt szereti, ha 
a muzsikájával fejezheti ki ön-
magát, a benne rejlő érzéseket, 
a számára fontos üzeneteket. 
Így volt ez már gyermekkorá-
ban is: – Már kislányként is fel-
szabadítóan hatott rám a hege-
dülés. Nekem soha sem okozott 
gondot a gyakorlás, egyértel-
mű volt számomra, hogy a Ze-
neakadémia felé visz az utam. 
Már akkoriban is úgy szerettem 
játszani, ha természetközelben 
voltam. Különösen inspiráló 

számomra, ha a hegedűszó a 
madárcsicsergéssel, a forrás 
csordogálásnak a hangjával és 
egyéb erdei zajokkal keveredik. 
Játszottam zenekarokban is, de 
szép lassan rájöttem: nem az az 
én igazi utam. Néhány éve köl-
töztünk Harkára, ahol meghitt 
otthonra talált a családunk az 
erdő közelében. Itt fedeztem 
fel, hogy milyen csodálatos, in-
tim, ha nem a színpadon állok, 
és ott muzsikálok, hanem test-
közelben zenélek. Saját impro-
vizációkat játszok, amelyek köz-
ben sokszor természeti képeket 
is vetítek. Mindezt meditatív 
céllal teszem: ennek hatására 

csökken az agyban a stresszköz-
pont aktivitása, stabilizálódik 
az idegrendszer, és lelki–men-
tális felüdülést, élmény nyújt. 
Egy-egy zenélést jóízű beszél-
getések zárnak, hiszen ez is ré-
sze a terápiás muzsikálásnak.

Mindez óriási élmény, gyó-
gyító hatású mind a gyerekek, 
mind a felnőttek számára. Me-
linda 9 éves kisfia és 12 éves 
lánya is örömmel kóstol bele 
ezekbe a lélekhangoló muzsiká-
lásokba. A legkedvesebb alkal-
mak a hegedűművész számá-
ra, amikor hétfőnként a Hova 
Tovább Alapítvány sérültjei-
nek játszik. Öröm nézni, hogy 
mennyire kinyílnak a különbö-
ző fogyatékkal élő fiatalok a te-
rápiás zenélés során. Melinda a 
közeljövőben várandós anyu-
kák számára is indít relaxációs 
zenei kurzusokat, hiszen a mu-
zsika mind az anyukák, mind a 
babák számára nyugtatóan, fel-
szabadítóan hat.

Kultúra, művészetek

Gyulai Melinda hegedűművész természetközelben szeret játszani  Gyulai Melinda hegedűművész természetközelben szeret játszani  
FOTÓ: SOÓS ANDREAFOTÓ: SOÓS ANDREA

Horváth Zsuzsa több darabban is szerepelt Horváth Zsuzsa több darabban is szerepelt 
Sopronban, most a Peer Gyntben a címszereplő Sopronban, most a Peer Gyntben a címszereplő 
édesanyját, Aase anyót formálja meg  édesanyját, Aase anyót formálja meg  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁSFOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Jótékonysági 
buli a kicsikért

Szórakoztató jelmezekbe bújt emberek lepték 
el a Soproni Egyetem közgazdaságtudományi 
karának auláját. A mulatság nemes célt is szol-
gált: az összegyűlt összegből az idén 25 éves 
soproni koraszülött osztályt támogatják.

– Néhány hónappal ezelőtt ke-
restek meg a kórház csecse-
mő- és gyermekosztályától egy 
jótékonysági program ötleté-
vel, ekkor jutott eszembe a jó-
tékonysági retró batyus buli 
– mondta Betuker Botond fő-
szervező. – Ezt néhány évvel ez-
előtt már megszerveztem, ak-
kor nagy sikert aratott, és idén 
is rendkívül rövid idő alatt telt 
házas lett. 

A bált a szervezett formában 
megvalósuló soproni koraszü-
lött ellátás 25. születésnapjának 
előestéjén tartották. – Addig is a 
szülészet keretein belül műkö-
dött az újszülöttellátás, de a fris-
sen világra jött apróságok körül-
belül tíz százalékának szüksége 

volt sürgős ellátásra, életmentő 
orvosi kezelésre – hangsúlyozta 
dr. Gelencsér Éva neonatológus 
főorvos. – Végül 1995. január 19-
én nyílt meg az a koraszülött 
részleg, amelyen ezt a speciális 
ellátást elkezdhettük.

A rendezvény keretében be-
folyt összeget az apróságok biz-
tonságos és hatékony ellátására 
fordítják – így például infúziós 
pumpát és gyógyszeradagolót 
is vesznek majd.

A program fővédnöke 
dr. Farkas Ciprián, Sopron pol-
gármestere volt. Az eseményen 
Sopron önkormányzata nevé-
ben Juhász Adrienn képviselő 
vett részt.

Forrás: Sopronmédia
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Gáspár Dávid: Minőségi edzésmunkát tudtunk végezni

Fontos győzelmek
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az Euroli-
gában és a 
hazai baj-
nokságban 

is fontos győzelme-
ket szerzett a Sopron 
Basket. Gáspár Dávid 
együttese a spanyol 
Girona és a honi rivá-
lis Győr ellen is nyerni 
tudott hazai pályán.

Az Euroliga play off szempont-
jából nagyon fontos meccsen 
csapott össze múlt héten váro-
sunkban a Sopron Basket és a 
Girona együttese. Brooks veze-
tésével hatékonyan védekezett 
és ponterősen támadott a hazai 
csapat, amely már egy negyed 
után tizenegy ponttal vezetett. 
Utána aztán igazi örömjátékot 
láthatott a Novomatic-aréna kö-
zönsége, hiszen két olyan ne-
gyed következett, amelyben 10 
pont alatt tudta tartani ellen-
felét a Sopron Basket. January, 
Fegyverneky és persze  Brooks 
voltak a csapat legjobbjai, a 
soproni hölgyeknek ezúttal az 
is belefért, hogy az utolsó eta-
pot tizenhárom ponttal a Gi-
rona nyerje. A végeredmény: 
Sopron Basket – Spar Citylift 
Girona: 66–56.

A kiváló formát a Győr el-
leni vasárnapi meccsre is 

átmentették a lányok: csak el-
viekben volt rangadó a talál-
kozó, amelyen már az első tíz 
perc után 15 pontos volt a kü-
lönbség. Brooks mellett ezúttal 
Crvandakic és Határ Bernadett 
játszott a leginkább ponterő-
sen, a Győr a harmadik negyed-
ben mindössze 7 pontot tudott 
dobni, a találkozón pedig a sop-
roni meccskeret összes tagja 

pályára lépett. A végeredmény: 
Sopron Basket – Uni Győr Mély-
Út: 76–48.

– Az Euroliga-meccsen a vé-
gén kiengedtünk ugyan, de így 
is minden tiszteletem a lányo-
ké, külön köszönöm a közönség 
fantasztikus biztatását – mond-
ta Gáspár Dávid vezetőedző. 
– Látszott, hogy mostanában 
minőségi edzésmunkát tudtunk 

végezni. A Győr ellen kontrol-
láltuk a meccset, apróbb kiha-
gyásokkal ugyan, de mindenki a 
megbeszéltek szerint kosárlab-
dázott, örülök, hogy az összes 
játékos élt a lehetőséggel.

A Sopron Basket szerda este 
6-kor a Lyont fogadja, szomba-
ton szintén 18 órától a Szekszárd 
otthonába látogatnak a sopro-
ni hölgyek.

Sakkbajnokság
MUNKATÁRSUNKTÓL

Múlt vasárnap rendezték váro-
sunkban a Sopron városi sakk 
egyéni villámbajnokságot. Az 
önkormányzat támogatásával 
megvalósuló sporteseményre 
felnőtt sakkozók jelentkezését 
várták. A játékosoknak sok ide-
jük nem volt rágódni a lépése-
ken, hiszen a villámbajnokság 
lényege, hogy mindössze 10 

percig tart egy parti. Ha ez idő 
alatt egyik játékos sem tudott 
mattot adni, a verseny vezető-
jével áttekintették az állást, és az 
alapján dőlt el a találkozó, hogy 
ki állt jobban, illetve ki fogyasz-
tott kevesebb időt.

A villámbajnokságon tizen-
egyen vettek rész, az első he-
lyet Könczöl Tamás szerezte 
meg, Kovács Zoltán és Várnagy 
Géza előtt.

Sport

SKC: hazai siker
MUNKATÁRSUNKTÓL

Továbbra is jó formá-
ban van az SKC, amely 
december óta szépen 
gyűjtögeti a bajnoki 
pontokat. Kostas Fleva-
rakis együttese ezúttal 
a Debrecent tudta le-
győzni egy fordulatos 
mérkőzésen.

A meccs nem indult szerencsé-
sen a hazaiaknak: a DEAC játé-
kosai kapták el jobban a fona-
lat. A vendégcsapat taktikájához 
tartozott a nagyszámú három-
pontos kísérlet, ráadásul a távo-
li dobásokkal hatékony is tudott 
lenni a Debrecen, így a nagyszü-
net előtt már 12 ponttal is vezet-
tek a vendégek, ebből a pihenőre 
három egység maradt (39–42).

Aztán jött a fordulat: a Sop-
ron KC játékosai olyan negyedet 
produkáltak, amelyet ritkán lát-
ni hazai pályákon: Supola pará-
désan játszott, Rivers, Thomp-
son és Jogela is rengeteg pontot 
szerzett, a közönség pedig szinte 
extázisban buzdította a sráco-
kat. Mindennek eredménye lett, 
hogy 40 (!) pontot szerzett az 

SKC egyetlen negyed alatt. Így 
pedig már a hazaiaknál volt az 
előny, és bár a meccs hajrájára öt 
pontra feljött a Debrecen, Supo-
la és Carter büntetőből, Rivers 
pedig egy bravúros hármasból 
volt eredményes, így újabb ha-
zai győzelmet szerzett a csa-
pat. A végeredmény: Sopron KC 
– DEAC: 98–85.

– Gratulálok csapatom-
nak, erős ellenfelet tudtunk 

legyőzni – mondta Kostas Fle-
varakis vezetőedző. – Az elején 
nehezen állt össze a játékunk, 
a harmadik negyedre aztán na-
gyon feljavult a védekezés, ez 
hozta magával a jó ritmusú tá-
madásokat, amely döntő volt. 
A közönségünk ismét kitett 
magáért, köszönet érte!

Az SKC vasárnap este 6 óra-
kor a Zalaegerszeg otthonában 
lép parkettre.

Idén ötödik alkalommal rendezik meg a Hajós-Sop-
trans teremlabdarúgó tornát az egyetemi Krasznai Fe-
renc Sportcsarnokban. A verseny január 26-án, vasár-
nap reggel kezdődik, ekkor (ezúttal először) a 7–9 éves 
korosztály méri össze focitudását, a 11–13 évesek pe-
dig a következő vasárnap vehetnek részt a már hagyo-
mányos tornán. 

Újra rúgják  
a bőrt a gyerekek 

Az egyéni sportágak csapatversenyei kate-
gória győztesének járó díjat vette át a Nem-
zeti Színházban megtartott Az év sportoló-
ja gálán a soproni Babos Tímea és a francia 
Kristina Mladenovic világbajnok női tenisz-

párosa. A Magyar Sportújságírók Szövetsé-
ge idén a Nemzeti Színházban immár hat-
vankettedszer részesítette elismerésben 
a kiemelkedő sportteljesítményeit elérő 
sportolókat.

Babos is az év sportolója

Az SKC a harmadik negyedben 40 pontot szerzett Az SKC a harmadik negyedben 40 pontot szerzett 
és végül izgalmas meccsen győzött a DEAC ellen  és végül izgalmas meccsen győzött a DEAC ellen  
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Sopron Basket a Girona és a Győr ellen is (felvételünkön) sima győzelmet A Sopron Basket a Girona és a Győr ellen is (felvételünkön) sima győzelmet 
szerzett szerzett FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER

A villámbajnokságon egy parti tíz percig tartott A villámbajnokságon egy parti tíz percig tartott 
FOTÓ: NÉMETH PÉTERFOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Immár ötödször rendezték meg a Mega Ae-
robic Napot a GYIK Rendezvényházban. Az 
egész szombatot felölelő program ezúttal is 
változatos, szórakoztató sportolási lehetősé-
get nyújtott azoknak, akiknek fontos az egész-
séges életmód.

Már szombaton kora délelőtt 
több tucatnyian aerobikoztak 
a GYIK Rendezvényházban. 
A sportolni vágyók ugyan kü-
lönböző felszerelésben és célok-
kal érkeztek, de egytől egyig azt 

vallották: az aerobik fontos ré-
sze az életüknek.

A résztvevőket Csiszár Sza-
bolcs alpolgármester köszöntöt-
te, beszédében kiemelte: az ilyen, 
sportot és közösséget összekötő 

rendezvények fontosak az egyé-
nek és a város számára is. – A mai 
világban az élsporton túl a sza-
badidősport felé is nyitni kell 
– tette hozzá. – Az aerobik pe-
dig olyan mozgásforma, amely 
segítségével viszonylag köny-
nyű munkával nagyon komoly 
eredményeket lehet elérni. Sop-
ron különösen jó helyzetben van 
ilyen tekintetben, hiszen kiváló 
aerobikedzőkkel büszkélkedhet.

A szervezők szerint a ren-
dezvény népszerűsége annak 

köszönhető, hogy az aerobik 
egészséges, mindemellett szó-
rakoztató is. – Ez egy kiváló 
szabadidősport – mondta Árki 
Henriett aerobikedző, az ese-
mény szervezője. – Amikor az 
ember felnő, sok esetben ke-
res magának valamilyen szóra-
koztató sportolási lehetőséget. 
És itt megtalálhatja a kedvenc 
edzőjét vagy egy olyan mozgás-
formát, amelyet folyamatosan 
gyakorolhat. Ezzel pedig renge-
teget tesz az egészségéért.

A minden korosztályból érke-
ző résztvevők kitartóan teljesí-
tették Árki Henriett és társai 
utasításait. Ehhez kiváló alá-
festést nyújtottak a pörgős rit-
musú dalok.

A GYIK Rendezvényházban 
az érdeklődők a sporttal kap-
csolatos kiegészítőket is meg-
tekinthettek, kipróbálhattak 
és megvásárolhattak – például 
funkcionális ruházatokat vagy 
egészséges élelmiszereket.

Forrás: sopronmedia.hu

LELÁTÓ

Bowling
Január 29., szerda 14 
óra, All Star Bowling
Városi alapfokú bow-
ling csapatbajnokság 
– 4. forduló

Kosárlabda
Január 22., szerda 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket – LDLC 
Asvel Feminin

Január 29., szerda 19 
óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
Soproni MAFC 
– Békési SzSK

Terem-
labdarúgás

Január 25., szombat  
9 óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
Sopron városi téli te-
remlabdarúgó torna

Január 25., 
szombat 10 óra, 
Gárdonyi-iskola
Alapfokú városi általá-
nos és középiskolás te-
remlabdarúgó torna 

Családi  
jeges nap

Január 25.,  
szombat 13 óra,  
városi műjégpálya

Röplabda
Január 27–28.,  
hétfő–kedd 14.30 óra, 
Széchenyi-gimnázium, 
Fáy-iskola
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság – 9. 
forduló

› Aerobik: könnyű munkával komoly eredményeket lehet elérni

Szórakoztató mozgás zenére

Vízilabda: túl  
a csoportkörön

Fantasztikus 
kézilabda-eredmények

MUNKATÁRSUNKTÓL

A férfi, illetve a női vá-
logatott is túljutott a 
csoportkörön a Buda-
pesten zajló vízilabda 
Európa-bajnokságon.

A szerbek elleni papírforma 
győzelemmel fejezte be a cso-
portkört a magyar válogatott 
a vízilabda Európa-bajnokság 
női tornáján. Bíró Attila csa-
pata vasárnap a szerbek ellen 
nyert 27–0-ra. Ezt követően a 
magyarok a keddi negyeddön-
tőben a franciákkal játszottak, 
majd a világbajnoki ezüstérmes 

spanyol és a görög csapat pár-
harcának továbbjutójával csap-
hatnak össze.

Magyarország férfi vízilab-
da-válogatottja 26–0-ra verte 
Máltát az Eb csoportkörében, 
ezzel teljesítette a csoportgyő-
zelemhez szükséges célt, a leg-
alább 20 gólos különbséget. 
Märcz Tamás csapata egyből a 
negyeddöntőbe jutott. A férfiak 
szerdán a Grúzia–Oroszország 
nyolcaddöntő győztesével ját-
szanak majd.

Az olimpiai kvalifikációs Eb-n 
egyetlen tokiói indulási jog sze-
rezhető meg, azaz a magyarok 
csak aranyéremmel juthatnak 
ki erről a tornáról az olimpiára.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagy formában játszik a svédországi Európa-
bajnokságon Magyarország férfi kézilabda-vá-
logatottja. Hazánk csapata 29–28-ra legyőzte 
Szlovéniát vasárnap Malmőben az olimpiai kva-
lifikációs Eb középdöntőjének 2. fordulójában.

A magyarok az Oroszország és 
az Izland elleni győzelem, il-
letve a Dánia elleni döntetlen 
után a maximális két ponttal 
jutottak a csoportkörből a kö-
zépdöntőbe, ahol az elmúlt 
pénteken kikaptak Norvégiá-
tól. Két nappal később a válo-
gatott a szlovénokat 29–28-
ra legyőzte.

– A második félidők specialis-
tája lett a csapat, ahogy látom. 
Nem tudom, mi történik velünk 

a szünet után, csak azt érzem, 
hogy nem tudunk elfáradni, 
felszántjuk a pályát, és úgy me-
gyünk ki az öltözőből, hogy nem 
tudnak miket megállítani – nyi-
latkozta a malmői meccs után a 
mezőny legjobbjának választott 
beállós, Bánhidi Bence.

A szlovénok a szünetben 
16–13-ra vezettek, ám a folyta-
tásban a magyarok egy 8–2-es 
sorozattal fordítottak, a hajrá-
ban pedig egy gólt megőriztek 

az előnyükből, így életben tar-
tották esélyüket az elődöntő-
be jutásra, ami már minden 
bizonnyal olimpiai selejtezős 
részvételt érne.

Gulyás István szövetségi ka-
pitány leszögezte, Bánhidi Ben-
ce ismét megmutatta, hogy ko-
moly világsztár, ez a siker egyik 
fontos faktora volt. A szege-
di játékos tíz lövésből kilenc 
gólt dobott.

A magyar csapat kedden – lap-
zártánk után – 20.30-tól az elő-
ző kontinenstornán ezüstérmes 
Svédországgal, lapunk megje-
lenésének napján, szerdán 16 
órától pedig Portugáliával ta-
lálkozik a középdöntőben. Az 
első két helyezett az elődöntő-
be jut, a harmadik az ötödik he-
lyért játszhat.

Sport

Posztumusz elismerésben 
részesült az olimpiai baj-
nok úszó, Temes Judit, akit 
tavaly decemberben bevá-
lasztottak a Magyar Úszó 
Hírességek Csarnokának 
tagjai közé.
Az egykori kiváló sprinter 
1930-ban Sopronban szü-
letett és 1952-ben Helsin-
kiben szerzett olimpiai baj-
noki címet. Temes Judit a 
finnországi olimpiára a 100 
méter gyors esélyeseként 
érkezett, azonban a beszá-
molók szerint elidegesked-
te az úszását, így végül be 
kellett érnie a harmadik 
hellyel. Váltóban azonban 
vigasztalódhatott: a 4-szer 
100 méteres versenyszám-
ban másodikként úszott, 
a magyar csapat pedig vi-
lágrekorddal nyerte meg 
az olimpiai bajnoki címet. 
A kiváló úszó két évvel ké-
sőbb Európa-bajnok is lett, 
szintén váltóban.
Temes Judit a civil élet-
ben orvosként dolgozott, 
emellett diplomát szer-
zett filozófiából, sőt, het-
venévesen jogi doktori cí-
met is kapott.
Az olimpiai bajnok úszónő 
rendszeres vendége volt 
szülővárosának: a Csik Fe-
renc-emlékversenyeknek 
hosszú éveken keresztül 
volt közreműködője, rend-
szeresen részt vett a díját-
adókon. Temes Judit 82 
évesen, 2013-ban hunyt el.

A hírességek 
csarnokában

A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség szervezésé-
ben már a 2. fordulón vannak túl a teremlabdarúgó kupa 
csapatai a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban. A küzdel-
mek február végéig, csúszás esetén március elejéig tarta-
nak. A szervezők öt négyes csoportra osztották a bene-
vező csapatokat. Az első két forduló nyugodt légkörben 
zajlott, ám egy sajnálatos súlyos sérülés történt. A két hó-
napos rendezvény célja, hogy a téli időszakban is spor-
tolási lehetőséget biztosítsanak a kispályás csapatoknak. 

Városi terem-
labdarúgó kupa

A sportolni vágyók ugyan különböző felszerelésben és célokkal érkeztek, de egytől egyig azt vallották: az aerobik fontos része az A sportolni vágyók ugyan különböző felszerelésben és célokkal érkeztek, de egytől egyig azt vallották: az aerobik fontos része az 
életüknek életüknek FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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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 igazság 
nem más, mint 

amennyit amúgy 
is tudunk. (...) Az 
igazságot nem 
kíséri égzengés, 

fénye nem világítja 
át az éjszakánkat. 

Szürkén, bágyadtan, 
csaknem 

unalmasan érkezik 
közénk. Sokan 

vannak, akik észre 
sem veszik.”

Nádas Péter  
(Kossuth-díjas magyar író,  

drámaíró, esszéista)

KÖNYVAJÁNLÓ

Nádas Péter:  
Egy család-
regény vége

A koncentrikus körökben 
kibomló történet a zsidó 
múlt mélységeibe nyú-
lik vissza, és a mitikus, a 
történelmi és a politikai 
valóság szintézisére tö-
rekszik. A történetet egy 
kisfiú, Simon Péter meséli 
el, akinek legmeghatáro-
zóbb élménye a nagyap-
jához kapcsolódik. A tör-
ténet, habár utolsó szava 
a „Nem”, mégis egy ha-
gyomány végső szétesé-
séről tudósít. A kisregény 
költői–zenei egységét a 
végigkomponált, egyen-
letesen megtartott gye-
rekhang teremti meg.

›

155 évvel ezelőtt, 1865. ja-
nuár 9-én született Bécsben 
gróf Széchényi Emil közgaz-
dász, Sopron vármegye fő-
ispánja, az MTA igazgatósági 
tagja. 1922-től a Magyar Vö-
röskereszt elnöke volt. Pusz-
tazámoron hunyt el 1932. 
június 30-án, Nagycenken 
temették el. 

100 évvel ezelőtt, 1920. ja-
nuár 9-én született Sopron-
ban Kiss János evangélikus 
lelkész, az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem dísz-
doktora. 2005-ben hunyt el.

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

Ez történt 
Sopronban

„Igyekszem meghitt, intim teret biztosítani a gyerekeknek”

Ellazulás az iskolában
MADARÁSZ 

RÉKA

Heti egy-
szer re-
laxációs 

foglalkozásokon ve-
hetnek részt a Deák 
téri iskola alsó tago-
zatos tanulói. Ezeken 
az alkalmakon sem-
mi sem kötelező, az a 
lényeg, hogy legyen 
egy olyan hely, ahol a 
diákok kikapcsolhat-
nak, ellazulhatnak.

Wischyné Veszprémi Eszter 
mindig is úgy gondolta, aki 
emberekkel foglalkozik, annak 
oda kell figyelnie az egészségé-
re – nemcsak a testire, hanem 
a lelkire is. Megtanulta az au-
togén tréninget, és a módszer 
annyira magával ragadta, hogy 
folyton kereste annak a lehető-
ségét, hogy a gyerekeknek is át-
adhassa. Ekkor találkozott a Re-
laxációs és Szimbólumterápiás 
Egyesület Diákrelaxáció elneve-
zésű képzésével. A 3. B osztály 
tanító nénije immár öt éve tart 
testnevelés órák keretén belül 
diákoknak relaxfoglalkozásokat 

– jelenleg a saját osztályának és 
egy másik osztály ahhoz ked-
vet érző tanulóinak. A gyerekek-
től és a szülőktől kapott pozitív 
visszajelzések újra és újra lelke-
sedéssel és erővel töltik fel Esz-
tert. Tavaly az iskola védőnője, 
Szász Tünde is bekapcsolódott 
a kezdeményezésbe.

– Igyekszem meghitt, intim 
teret biztosítani a gyerekeknek, 
ahol a mindennapok pörgéséből 

kikeveredve, az őket érő számta-
lan stresszforrástól távol meg-
nyugodhatnak. Minden gye-
rek más: valakinek ez könnyen, 
másnak nehezebben megy, de 
semmit sem erőltetek rájuk 
– mesélte a tanítónő. – A rela-
xáció amellett, hogy a testet 
és a lelket harmonizálja, meg-
tanítja a gyerekeket önmaguk-
ra figyelni, miközben fejlődik 
a koncentrációs képességük, a 

testtudatosságuk, oldódik a szo-
rongásuk, könnyebben alszanak 
el. Olyan módszert kapnak, ami-
vel meg tudják nyugtatni magu-
kat, amihez később is bármikor 
nyúlhatnak, ha stresszhelyzet-
ben vannak.

A foglalkozások elején és vé-
gén a gyerekek körben ülnek, 
és megosztják egymással az él-
ményeiket. Elmondják, hogy mi 
váltott ki belőlük nagy izgalmat 

az elmúlt héten, az óra végén 
pedig arról beszélnek, hogy 
érezték magukat a 45 perc so-
rán, melyik játék fogta meg 
őket a legjobban. Az élmény-
megosztó körök között renge-
teg játék, mese és mozgásos fel-
adat szolgálja a napi rutinból 
való kizökkenést. Eszter pedig 
mindazokkal szeretettel fog-
lalkozik, akik azt szeretettel 
befogadják.

Soproni fiatalok

A Deák téri iskolában tartott relaxációs órák célja, hogy a gyerekek megnyugodjanak, kikeveredjenek a A Deák téri iskolában tartott relaxációs órák célja, hogy a gyerekek megnyugodjanak, kikeveredjenek a 
mindennapok pörgéséből mindennapok pörgéséből FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Vasútmodell-kiállítás

MUNKATÁRUNKTÓL

Péntektől vasárnapig 
ismét a modellvas-
útról szól minden a 
Liszt-központban. 

Három napon át három nagy 
teremben több modellező 
klub asztalai, moduljai és ma-
kettjei várják a látogatókat. Az 

idei programra debreceni, zág-
rábi és lendvai klub is meghí-
vást kapott. A soproniak aszta-
lán kettő GYSEV-állomás, Pinnye 
és Rábatamási is szolgálatban 
lesz, de dolgoznak majd a mini 
tűzoltók is. 

A kiállítás egyik érdekessé-
ge, hogy a most épülő M85-ös 
gyorsforgalmi út egyik felül-
járója is látható lesz. A sopro-
ni klub terepasztalán abban az 

állapotban készült el az épít-
ményt, ahogyan tavaly a Sop-
roni Témában is szerepelt: a híd-
elemeket nagy darukkal emelik 
be a helyükre, körötte munká-
sok, félig elkészült útszakasz. 
A makettezők megjelenítik 
ezen kívül az „alapkőletétel” 
pillanatát is, úgyhogy nemcsak 
térben, hanem időben is izgal-
mas utazás várja a látogatókat 
a hétvégén.

Életre kelt 
legendárium
HUSZÁR JUDIT 

Életre kelt a családi legendárium – a Macskakő 
Gyermekmúzeum tavaly már másodszor írta ki 
irodalmi pályázatát. A megmérettetés célja az 
volt, hogy a gyerekek minél többet beszélges-
senek az idősebb rokonokkal, gyűjtsenek ösz-
sze érdekes sztorikat a család életéből.

A pályázat 2019-ben is sikeres 
volt, a szervezők pedig egy érde-
kes megállapítást tettek.

– Több esetben is azt tapasz-
taltuk, hogy a diákok egy csa-
ládi traumát dolgoztak fel, 
mondhatjuk azt is, hogy kiír-
ták magukból ezeket a történe-
teket – mondta Martos Virág, 
a Soproni Múzeum közműve-
lődési munkatársa, a pályázat 
szervezője. – Volt olyan kisfiú, 
aki dédapja hadifogságának em-
lékeit mutatta be. Az idős férfi 
nem beszélt családjának az őt 
ért borzalmakról, de a naplójá-
ban leírta azokat. A dédunoka 
pedig a napló alapján készített 
egy prezentációt, azt illusztrálta.

Érdekesség, hogy a soproni 
család féltett kincse lett a déd-
papa naplósorozata, a hadifog-
ságról szóló részhez például 
egy saját karácsonyi szertartás 
is kötődik.

Egy másik diáklány a déd-
anyja történetét vetette pa-
pírra, aki 1944-ben elveszítette 
egyetlen lányát. A pályázat zsű-
rije szerint az alkotás hiánypót-
ló abból a szempontból, hogy az 
apa–lánya viszonyban a lány 
szemszögét mutatja be, a nők 

halálfélelmét egy férfiak uralta 
hagyományos társadalomban.

– Arra döbbentünk rá, hogy a 
pályázat nemcsak az eredeti cél-
ját érte el: tehát elindított egyfaj-
ta kommunikációt a különböző 
nemzedékek között, és a családi 
traumák feldolgozásának is ha-
tékony eszköze lett – tette hozzá 
Martos Virág. – Éppen ezért fon-
tosnak tartjuk azt, hogy folytas-
sák a fiatalok a történetek gyűj-
tését és újraalkotását, mert a mi 
történeteinkből formálódik a kö-
zösség megélt tudása. A család-
ban a szülőktől, nagyszülőktől 
hallott jó és rossz élethelyzetek 
sztorijai éppúgy segítséget nyúj-
tanak az életünkben felbukka-
nó nehéz szituációkban, mint a 
történelmi múltunk eseményei, 
történetei. A múzeum hiteles 
történelmi helyként a tárgyain 
keresztül mesél, segít eligazod-
ni az életben, tereiben tetten 
érhető a múlt bölcsessége. Így 
örömmel bábáskodik a családi 
legendák világra hozatala felett 
is, összekapcsolva a személyes 
történelmet a tágabb közössé-
gével, hogy mindkettő bölcses-
ségéből meríthessen az, akinek 
szüksége van rá.

Szombaton írták meg a központi középfo-
kú felvételi vizsgát a 9. évfolyamra, a 6 és a 
8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint az 
Arany János Tehetséggondozó Programba 
jelentkező diákok – közölte az Oktatási Hi-
vatal. A 9. évfolyamra felvételizők írásbe-
lijére több mint 57 ezren jelentkeztek. A 6 

évfolyamos gimnáziumok írásbeli vizsgáin 
több mint 9300-an, a 8 évfolyamosok vizs-
gáin mintegy 5800-an vettek részt. A tanu-
lók magyar nyelvből és matematikából vizs-
gáztak – több mint százan Sopronban is.
Központi írásbeli vizsgát csak a gimnázi-
umok és a szakgimnáziumok írhatnak elő.

Felvételit írtak a kisdiákok

Az idei kiállításon a kilátogatókat nemcsak térben, hanem időben is izgalmas Az idei kiállításon a kilátogatókat nemcsak térben, hanem időben is izgalmas 
utazás várja utazás várja FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUMFOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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MINDEN NAP TEGYEN...

Minden nap tegyen vala-
mit önmagáért! A testi, lel-
ki, szellemi egészségéért a 
legtöbbet önmaga teheti. 
Dobja sutba a török időkből 
ránk ragadt kesergést és… 
cselekedjen! 
Először talán állítson össze 
egy amolyan leltárt! Vizsgál-
ja meg, akár írja össze, ed-
dig mi minden történt önnel! 
Határozza meg a céljait! Fi-
gyelje meg, hogyan telnek 
a napjai! 
Kezdheti például azzal, hogy 
hogyan alszik és alszik-e 
egyáltalán eleget? Ha ön-

maga is úgy látja, hogy ke-
veset alszik, ezen a ponton 
biztosan változtatnia kell. Az 
alvást nem tudja büntetlenül 
megspórolni. Ha eleget al-
szik, de nem jól, annak pe-
dig oka van. Na, azt az okot 
meg kell találni. Sajnos az al-
vászavarok zöme nem testi, 
hanem sokkalta inkább lelki 
bajokra utal. Ezeket is meg 
lehet, sőt – ha hosszú távon 
testi-lelki egészségre vágyik, 
akkor – meg is kell oldani. 
Aztán, majd haladjon 
tovább...!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

JANUÁR 22–28.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 29-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, illetve személyesen is leadhatják azokat a 
Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel fog-
lalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

December 18-i rejtvényünk megfejtése: Szép karácsonyt olvasóinknak! Szerencsés megfejtőnk: Szabó Imréné, Sopron, 
Vas Gereben utca. 

KERESZT-
REJTVÉNY

Január 22.,  
szerda 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Január 23.,  
csütörtök 

PatikaPlus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17.,  
Interspar 

99/505–472

Január 24.,  
péntek 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6. 

99/311–732

Január 25.,  
szombat 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Január 26.,  
vasárnap 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Január 27.,  
hétfő 

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Január 28.,  
kedd 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te 
lelkünk él-
tető láng! 
Hű őr az 

ősi végeken” – hang-
zanak Sarkady Sán-
dor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt 
azok, akik már nemze-
dékek óta itt élnek, és 
azok is, akik elszakad-
tak Soprontól.

Huszonegy év igazgatóság után 
tavaly év végén vonult nyugdíj-
ba a Tanulmányi Erdőgazdaság 
Zrt. vezetője, dr. Jámbor László. 
A címzetes egyetemi docens, az 
Országos Magyar Vadászkama-
ra elnöke egyetemista korában 
Sopronban töltötte a nyári gya-
korlatot, majd friss diplomás-
ként a Magyar Nemzeti Bank 
soproni fiókjában dolgozott. Ezt 
követően a járási hivatalban, a 
városházán, az Erdészeti Tudo-
mányos Intézetben és a Sopro-
ni Egyetemen folytatódott szak-
mai pályafutása.

– A Hajdú-Bihar megyei Ko-
mádiból származom – mesélte 
dr. Jámbor László. – Édesapám 
1939-ben vette át gyógyszerész 
diplomáját, majd behívták ka-
tonának. 1951-ben a debrece-
ni Gyógyszertári Központból 
mindössze néhány hónap he-
lyettesítésre küldték Komá-
diba, aminek az lett a vége, 
hogy lényegében ott élte le 
az életét, ott ismerte meg az 

édesanyámat, ott alapított csa-
ládot, 75 éves koráig dolgozott 
ott gyógyszerészként. Öcsém-
mel együtt mi is ott nőttünk 
föl, bár a középiskolát, kollégis-
taként, én már a Hajdúböször-
ményen végeztem el. Zoltán 
öcsémmel gyakran mi is be-
mentünk édesapámhoz a pa-
tikába. A testvéremből, ahogy 
viccesen mondani is szoktuk, 
„méregkeverő”, vagyis növény-
védő szakmérnök lett, én pe-
dig Pécsett, a közgazdaságtu-
dományi egyetem kihelyezett 
tagozatán közgazdász diplomát 

szereztem. Itt ismertem meg a 
feleségemet, évfolyamtársak 
voltunk, aki viszont tősgyöke-
res soproni, így neki köszönhe-
tem, hogy ma már én is sopro-
ninak vallom magam.

– Szinte napra pontosan 33 
éve, 1987-ben kerültem a Ta-
nulmányi Erdőgazdasághoz 
közgazdasági osztályvezető-
nek, vezérigazgatónak 1998-
ben neveztek ki – folytatta 
dr. Jámbor László. – Annak ide-
jén a soproni erdőket sújtó szú-
károsítás miatt rendkívül nehéz 
helyzetbe került gazdaságot 

munkatársaimmal együtt si-
került egyenesbe hozni. Jelen-
tős eredménynek tartom, hogy 
megvalósítottuk az erdőgazda-
ság közjóléti fejlesztési tervét, 
így ma a Soproni Parkerdő az or-
szág második leglátogatottabb, 
területegységre vetítve pedig a 
legfelszereltebb parkerdeje, me-
lyet évente mintegy egymillió 
ember keres fel. A legbüszkébb 
arra vagyok, hogy a Tanulmá-
nyi Erdőgazdaságot sikerült 
egy nagy családdá összeková-
csolni, és ez reményeim szerint 
továbbra is így marad.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1952-ben született Berettyóújfaluban. Édesapja gyógyszerész 
volt, édesanyja pedig bérszámfejtőként dolgozott. Felesége közgazdász, a Soproni 
Postaigazgatóság gazdasági igazgatóhelyetteseként ment nyugdíjba. A szülők 
példáját követve László fiuk szintén közgazdász, Erzsébet lányuk pedig dietetikus.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Családdá kovácsolta az erdőgazdaságot

Az erdő az élete

Dr. Jámbor László Dr. Jámbor László FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 
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KÓCZÁN BÁLINT

Kokas Katalin Liszt-díjas hegedű-
művész ismét Sopronban lép fel 
a Győri Filharmonikus Zenekarral. 
A január 30-i est különlegességét 

az is adja, hogy a világ-
szerte ismert Berkes Kál-
mán vezényel.

Nem akármilyen vendéggel 
folytatódik a Liszt Ferenc Hang-
versenybérlet január 30-án 19 
órától a Liszt-központban. Ko-
kas Katalin Liszt-díjas hege-
dűművész tulajdonképpen 
már évek óta rendszere-
sen visszatérő ven-
dég a leghűségesebb 
városban. 

A budapesti Ze-
neakadémia ta-
nárát hallhatta a 
közönség több 
alkalommal fér-
jével, a szintén 
hegedűművész 
Kelemen Bar-
nabással,  de 
csellista húgá-
val, Kokas Dó-
rával is fellépett 
már a Liszt-
központban.

Ez alkalom-
mal a Győri 
Filharmoniku-
sokkal fog 

koncertezni a dekoratív zenész 
Berkes Kálmán vezényletével. 
A művész Brahms virtuóz he-
gedűversenyét adja elő, amely-
nek ihletője Brahms magyar 
származású kamarapartnere, 
Reményi Ede volt.

A Győri Filharmonikus Ze-
nekar soproni hangversenyé-
nek műsorát egyébként két 
nagyszabású kompozíció al-
kotja: Johannes Brahms 1878-
ban, alig néhány hónap alatt 
készült D-dúr hegedűversenye 
a hegedűirodalomban jelentő-
ségét tekintve csak Beethoven 
versenyművéhez mérhető. 

A koncert második félidejé-
ben az 1803–04-ben keletke-

zett, eredetileg Bonaparte 
Napóleonnak dedi-

kált Esz-dúr „Eroi-
ca” szimfóniát, a 

zenekari reper-
toárjának egyik 

legfontosabb, 
a szimfónia-

műfajnak új 
irányt szabó 

mesterda-
rabját hall-

hatják az 
érdeklő-

dők. 

Mindenkivel előfordult már, 
hogy egy kicsit túltolta a bulit… 
Pont erről az állapotról szól a 
Holychicks zenekar új dala.

A négytagú csajbanda, amely 
a Pillangóhatás című szerze-
ménnyel A Dal 2020-as mező-
nyében versenyez, klipet forga-
tott új szerzeményéhez.

– A nap már fent van, a leg-
többen hazamentek, de mi még 
maradnánk, hiszen a legvicce-
sebb dolgok, legizgalmasabb 

találkozások, legmélyebb be-
szélgetések ilyenkor történnek. 
Ez a klasszikus túltolás – me-
sélte Hunyadkürti Éva. – A dal 
érdekessége, hogy nincs ref-
rénje, ugyanaz a téma fokozó-
dik, míg végül a katarzis után 
jön az elcsendesedés, és végre 
hazamegyünk. 

A kisfilmben a lányok úgy bu-
liznak, ahogy szoktak. A felvétel 
egyébként a 2019-ben kiadott 
Ezmáraz lemez utolsó trackje. 

MADARÁSZ RÉKA

Az ünnepek alatt fel-
szedett kilók és az új-
évi fogadalmak való-
színűleg mind-mind 
szerepet játszanak ab-
ban, hogy az évnek eb-
ben az időszakában a 
konditermek zsúfolá-
sig megtelnek, a dié-
tás ételeket árusító cé-
gek forgalma pedig az 
egekbe szökken.

Január az a hónap, ami-
kor még tart a lelkesedés, 
amelynek hatására újévkor 
eltökéltük, hogy gyökere-
sen változtatunk az élet-
vitelünkön. Szeptember 
mellett ilyenkor kezdenek 
a legtöbben fogyókúrába 
és életmódváltásba. Ha azt 
szeretnénk, hogy a kitűzött 
céljaink valóban megvaló-
suljanak, rendkívül fontos, 
hogy reális elképzeléseket 
fogalmazzunk meg, más-
részt pedig, hogy olyan 
módszert válasszunk, ami 
nem ígér hirtelen, draszti-
kus változást.
– A javasolt, hosszú távon 
tartható súlyvesztés heti 
fél–egy kilogramm – tudtuk 
meg Hodvogner Katalin die-

tetikus és személyi edzőtől. 
– Fel kell készülnünk arra, 
hogy az életmódváltás min-
dig áldozattal jár. Ha például 
úgy döntünk, hogy ezentúl 
magunk készítjük el az éte-
leinket, akkor a főzésnek he-
lyet kell szorítanunk a napi 
teendőink között. 
Kati azt ajánlja, a lépé-
sek megvalósításához ké-
szítsünk tervet, amely ka-
paszkodóként szolgálhat 
az utunk során. A fegyelem 
és kitartás mellett szakmai 
iránymutatásra is szüksé-
günk lehet. Korrekt étrend 
kialakításához kérjük diete-
tikus segítségét, a testmoz-
gással kapcsolatos kérdé-

seinkkel pedig forduljunk 
személyi edzőhöz. A szak-
emberek figyelembe veszik 
aktuális állapotunkat és a 
már kialakult betegségein-
ket. Ha valaki most szeret-
ne elkezdeni sportolni, a bi-
kiniszezonra remek formába 
hozhatja magát, sőt a moz-
gás még a téli depressziónak 
is remek ellenszere. Heti két 
alkalom kezdetnek éppen 
elég, ehhez azonban tart-
suk magunkat hosszú távon.
A dietetikusnál lehetőség 
van étrendi tanácsadás-
ra csoportos formában is. 
Megfelelő számú érdeklődő 
esetén Kati tavasszal tervezi 
a foglalkozások elindítását. 

sarok

Életmódváltás tudatosan

Hazánk legnépszerűbb rockze-
nekara, a háromtagú Tankcsap-
da a hármas szám jegyében a 
tavalyi 30 éves jubileuma után 
idén három részletben vonultat-
ja fel eddigi életművét a Buda-
pest Park közönségének. 

A debreceni Tankok sok régen vagy 
élőben talán sohasem játszott dalt 
vesznek elő, de egyéb meglepetések-
kel is készülnek. A Tankcsapda törté-
nete 1989 februárjában indult: a kezde-
ti punkos hangzást egyre keményebb 
riffek és súlyosabb szövegek váltot-
ták fel, a keményvonalas zene kedve-
lői közt pedig egyre nagyobb bázist 
építettek maguknak a srácok. A Tank-
csapdát övező rajongás a három év-
tized alatt mit sem változott. A zene-
kar azóta már körbeturnézta a világot, 
és összesen tizennégy nagylemezzel 

örvendeztette meg rajongóit. A több 
tagcserén átesett formáció reperto-
árjában számos generációs, korszak-
alkotó sláger kap helyet. A zenészek 
ezeket dolgozzák fel és gyűjtik egybe 
három – időrendben tematikus – kon-
certen a Budapest Parkban, ahol má-

jus 1-jén, július 31-én és október 2-án is 
egymástól eltérő, teljesen más műsor-
ral készülnek. A fennállásának 30. szü-
letésnapját tavaly ünneplő Tankcsapda 
három évtizedre bontja fel munkássá-
gát, így mindegyik esemény egy-egy 
korszakot idéz majd meg.

Tankok: a hármas bűvöletében

RÖVIDEN

Vekonyz érzelmes dala
Ismét egy érzelmes dance-slágert 
írt Vékony Zoli. A producer egy 
amerikai énekesnőt kért fel, hogy 
elénekelje a dalt, a hozzá készült 
videót pedig Mosolykával és férjé-
vel, Sándorral álmodta meg.
– Épp a készülő Mosolyka film utó-
munkáján dolgoztunk, mikor mind-
hármunkat egyszerre csapott fejbe 
a felismerés: már megint a telefo-
nunkat nyomkodjuk egymás társaságában. Ekkor fogal-
maztuk meg a gondolatot, hogy telefon nélkül sokkal 
kommunikatívabb a világ – kezdte Vekonyz.
A Closer To Me című dalhoz készült klipben azt mutat-
ják meg, mennyire groteszkül néz ki, mikor valaki a sze-
relme, családja vagy barátai társaságában nyomkodja a 
telefonját. A videóval tükröt tartanak azok elé, akik nem 
egymással vannak elfoglalva. Egy mosoly, egy meghitt 
beszélgetés, egy önfeledt nevetés vagy egy érintés any-
nyira sok örömet tud okozni.
A zeneszerző–producer Gelencsér Tímeát választotta 
női főszereplőnek, a férfi főszereplő megkeresésénél pe-
dig nagyon ügyelt arra, hogy profi és karakteres arcú szí-
nész legyen.
Zoli nemcsak előadóként volt jelen a forgatáson, de ren-
dezője és operatőre is az anyagnak, ahogy a korábbi szer-
zeményeinek is.

Szuperdal két gigasztártól
Muévelo címmel új dallal indította 
az évet Nicky Jam és Daddy Yankee. 
A fülbemászó felvételhez különle-
ges videoklip is készült, amely alig 
pár nap alatt több mint 30 milliós 
nézettséget generált a YouTube-on.
Nicky Jam napjaink egyik legnép-
szerűbb amerikai reggaeton éneke-
se és dalszövegírója, akinek tizen-
négy évesen indult pályafutása. Népszerűségre leginkább 
az Enrique Iglesias-szal közös duettjével, az El Perdónnal 
tett szert, de azóta számos slágerrel jelentkezett.
Daddy Yankee Latin Grammy-díjas Puerto Ricó-i raggae-
ton előadó, aki a Despacitóval és Louis Fonsival meghó-
dította az egész világot.

›Túltolták a bulit a lányok

Kokas Katalin  
újra Sopronban

Hodvogner Katalin dietetikus és személyi edző Hodvogner Katalin dietetikus és személyi edző 
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁSFOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Kokas Katalin Brahms virtuóz hegedűversenyét Kokas Katalin Brahms virtuóz hegedűversenyét 
adja elő városunkbanadja elő városunkban

Holychicks zenekarHolychicks zenekar


