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Milliárdos fejlesztés

A Novomatic-arénában zsúfolt lelátók előtt köszöntötték a város legeredményesebb sportolóit. 
Látványos fénytechnika, színvonalas szórakoztató műsorok és jó hangulat jellemezte, illetve 
igazolta vissza a sikeres szervezést. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Jubileumi sportgála

Lírai akvarellek alkotója

– Az igazi öröm az, amikor az alkotó úgy érzi, hogy sikerült jót lét-
rehozni – vallja Gáspárdy Tibor. Az elismert festő legnagyobb ihle-
tője továbbra is szülővárosa, Sopron. Igyekszik a saját városképét 
kialakítani és azt megosztani másokkal. 

Vasútmodell-
kiállítás

Idén is népszerű volt a vasútmodell-kiállítás a 
Liszt-központban. 11. alkalommal szervezték meg 
az eseményt, amelyen a páneurópai piknik 30. 
évfordulója alkalmából kínáltak érdekességeket. 

Aki nyitott szemmel 
jár Sopronban és kör-
nyékén, az felfigyelhet 
arra, hogy egyre több 
ház tetején jelennek 
meg a napelemek. Kör-
nyezettudatos, hosszú 
távú tervezésről árulko-
dik, ha valaki a napener-
gia hasznosítása mellett 
dönt. A napelemek élet-
tartama 30, 40 vagy akár 
50 év is lehet, az egysze-
ri beruházás megtérülési 
ideje pedig a szakember 
számításai szerint körül-
belül 10 esztendő. 
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Kollányi Zsuzsi  
visszatérése
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Új dallal tért vissza Kollányi Zsuzsi, 
akinek nyáron születtek meg iker-
gyermekei. Az énekesnő egy brili-
áns együttműködésben alkotta meg 
legújabb felvételét: Lotfi Begivel és 
Kowával nosztalgiázik. Zsuzsit leg-
inkább a Majka LIVE produkciókból 
ismerhette meg a közönség, de az 
énekesnő az elmúlt két évben már 
szólódalaival és izgalmas kollabo-
rációival is borzolta a kedélyeket, 
illetve évről évre láthatjuk és hallhat-
juk a Pilvaker színpadán.
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Szinte nem múlik el 
úgy hét, hogy ne hal-
lanánk olyan baleset-
ről, amely a fiatalok 
hétvégi alkoholfo-
gyasztásához köt-
hető. 18 év alattinak 
nem szabad alkoholt 
eladni, de a törvény 
kijátszható.

– 18 év alattinak tilos alkoholos 
italt eladni. Tehát ilyen eset-
ben a törvény nem a fogyasz-
tást, hanem a forgalmazást bün-
teti – kezdte Babelláné Lukács 
Katalin, a Soproni Rendőrkapi-
tányság őrnagya, kiemelt bűn-
megelőzési főelőadó. – Azon-
ban ez kijátszható, hiszen ha a 
diszkóban az egyetlen nagykorú 
megveszi az italt, amit aztán az 
egész fiatalkorú asztaltársaság 
együtt iszik meg, sajnos senki 

nem vonható felelősségre. 
Az ittas gyerek a tettei követ-

kezményeit nem tudja ponto-
san felmérni, és esetleg olyan 
meggondolatlan dolgokba 
megy bele, amibe józanul nem. 
Például részegen vezet, vagy ha 
maga is ivott, könnyebben beül 
az ittasan vezető barátja mellé 
az autóba. Fontos tudni, hogy a 
legtöbb halálesetet okozó „drog” 
az alkohol. – Majdnem egy évig 
néztem rendszeresen az orszá-
gos kimutatást arról, hogy te-
lik-e el hét diszkóbaleset nél-
kül, de azt kellett tapasztalnom, 
hogy sajnos nem nagyon van rá 
példa – tette hozzá az őrnagy. 
– Ezen balesetek nem mind ha-
lálosak, de még így is túl sok. Vi-
szont az figyelemre méltó, hogy 
a sérültek vagy áldozatok szinte 
kivétel nélkül fiatalok. A szülők-
nek komoly felelősségük van ab-
ban, hogy a fiatalkorú fiuk vagy 
lányuk iszik-e alkoholt. A meg-
előzéssel a balesetek elkerülhe-
tőek lennének.

Az alkohol is 
veszélyes drog!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

a pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi  szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)

rendelete értelmében lehetőséget biztosít

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
IGÉNYLÉSÉRE 

2019.01.30-tól - 2019.02.27-ig.
A támogatáshoz szükséges nyomtatvány és a 

csatolandó dokumentumok letölthetők a
www.sopron.hu weboldalról, valamint 

személyesen átvehetők a
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 

ügyfélszolgálatán,
Sopron, Új u. 3., kizárólag ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 13.00-tól 17.00-ig
Szerda: 8.00-tól 12.00-ig és13.00-tól 16.00-ig
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és 

telefonon (tel.: 99/515-272; 99/515-210)

Sopron Megyei Jogú Város
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Húsz szakterületről meséltek az öregdiákok a gimnazistáknak

Személyes tapasztalatok

HUSZÁR JUDIT

Első kézből kapjanak friss, szemé-
lyes ismereteket – ez volt a Szé-
chenyi-gimnázium pályaválasztási 
rendezvényének a célja. Több mint 

50 öregdiákot hívtak vissza az iskolába, akik a 
10–11.-eseknek meséltek a saját élményeikről. 

Papp Márk már 11 éves korában 
tudta, hogy mérnök szeretne 
lenni – a családjában többen is 
ezen a területen dolgoztak. A 
fiatalember tudatosan készült a 
pályára, ugyanakkor sokat segí-
tettek neki a hasonló pályavá-
lasztási rendezvények. – Végül 
a győri Széchenyi István Egye-
temet választottam, itt vagyok 
most járműmérnök elsőéves 
hallgató, mellette pedig az 

Autolivnél veszek részt duá-
lis képzésen – mesélte lapunk-
nak Márk. – Nagyon elégedett 
vagyok az egyetemmel, az okta-
tás gyakorlatias, a cégnél pedig 
azonnal tudom is alkalmazni a 
friss ismereteket. Szerintem a 
legfontosabb, hogy mindenki 
olyan pályát válasszon, ami-
vel szívesen foglalkozna, ami-
ről örömmel tanulna. Én pél-
dául mindig is szerettem a 

matematikát, a humán tár-
gyak viszont kevésbé érdekel-
tek, ezért is egyértelmű volt a 
mérnöki szak. 

A Soproni Széchenyi István 
Gimnáziumban már ötödik éve 
tartanak hasonló pályaválasztá-
si rendezvényt, az első ötletgaz-
dája Barta Róbert volt. A prog-
ram lényege, hogy meghívják az 
előző évben érettségizett osz-
tályok tanulóit, illetve korábbi 
öregdiákokat is. Idén több mint 
ötvenen mentek el előadást tar-
tani a mostani gimnazistáknak. 
– Az, hogy ilyen sokan visszatér-
nek hozzánk, egyértelmű visz-
szajelzés, és örömmel tölt el 
minket – mondta Egész Tamás 
módszertani igazgatóhelyettes. 
– Közel húsz szakterületről me-
séltek a volt diákok, nemcsak a 

képzésekről, hanem az egyete-
mi életről, kollégiumokról is. 

– Mindig azt kérjük tőlük, 
hogy legyenek őszinték, nyu-
godtan mondják el az esetle-
ges rossz élményeiket is – tette 
hozzá Dékány Zsigmondné, az 
idei rendezvény főszervezője.  
– Az iskolánkban tizedik évfo-
lyamon kell fakultációt válasz-
tani, így ilyenkor már célsze-
rű meghatározni azt az irányt, 
amerre szeretnének továbbta-
nulni a fiatalok. Ezért is szervez-
zük már a tizedik évfolyamosok-
nak a pályaválasztási napot. 

Idén egyébként február 15-ig 
jelentkezhetnek a felsőoktatási 
intézményekbe a leendő hallga-
tók, a ponthatárokat és a felvéte-
li eredményét várhatóan július 
24-én hirdetik ki. 

RÖVIDEN

Adomány a szemészetnek 
Egymillió forintot adományozott a Soproni Gyógyköz-
pont szemészeti alapítványának egy soproni vállalkozó. 
Göncz József a lépésével szeretné arra buzdítani a te-
hetős üzletembereket, hogy ők is támogassák a gyógyí-
tó munkát. A mostani adományból kézi műszereket, va-
lamint optikai eszközöket is vásárolnak majd – mondta 
dr. Cseke István osztályvezető főorvos, a szemészeti ala-
pítvány kuratóriumának elnöke. 

›

In memoriam 
Dávid Ferenc

Január 21-én, életének 79. 
évében Budapesten elhunyt 
Dávid Ferenc Pro Urbe Sop-
ron díjas művészettörté-
nész. Bár budapesti szü-
letésű volt, és immáron 
évtizedek óta ott is élt, sop-
roninak is vallotta magát. 
„Nagyon nehéz megfogal-
maznom, hogy valójában 
mit is jelent számomra Sop-
ron, hisz nem vagyok tős-
gyökeres soproni, ma sem 
itt élek. Aki ismeri ennek a 
városnak a történetét, az jól 
tudja, hogy mindig is voltak 
olyan polgárai, akik nem ide 
születtek, ide »csak« dol-
gozni, alkotni jöttek, majd 
oly szenvedéllyel szerették 
meg Sopront, hogy annak 
szerves részévé váltak. Ma-
gamat közéjük sorolom.” – 
vallott Sopronhoz való vi-
szonyáról. Sok munkája 
között az Új utcai közép-
kori Ózsinagóga feltárásá-
ra volt talán a legbüszkébb, 
aminek fontos szerepe volt 
abban, hogy Sopron 1975-
ben elnyerte a Műemlékvé-
delmi Európa Díjat. Óriási 
szakmai tekintélynek ör-
vendett, 73. születésnapja 
alkalmából nyolcvanöt ma-
gyar és osztrák szerző tol-
lából kétkötetes könyv je-
lent meg munkásságáról 
Kő kövön – Stein auf Stein 
címmel. „Sok mindent kap-
tam ettől a várostól, de úgy 

gondolom, hogy magam is 
hozzájárultam ahhoz, hogy 
Sopron városképe vissza-
kaphassa azt a középkori 
ízű karaktert, azt a kontinu-
itást, amit már-már elvesz-
teni látszott” – nyilatkoz-
ta egy alkalommal a maga 
halk szavú szerénységével. 

Ha Te sok mindent kaptál 
Soprontól, drága jó Feri, 
akkor mi annak a sokszo-
rosát kaptuk vissza Tőled! 
Isten Veled, s ha valami ki-
fürkészhetetlen okból oda-
fentről is lenne lehetőséged 
Sopronon tartani vigyázó 
szemed, akkor ne feledkezz 
meg rólunk, mi sem felej-
tünk Téged!  

FOTÓ ÉS SZÖVEG: 
PLUZSIK TAMÁS

A korábbi széchenyisták közül több mint ötvenen mondták el saját élményeiket a mostani diákoknak  
– felvételünk előterében Egész Tamás és Dékány Zsigmondné FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Az influenza elleni védekezés leghatáso-
sabb formája a védőoltás. Azonban ha nem 
oltattuk be időben magunkat, akkor is sokat 
tehetünk a megbetegedés ellen. A tüsszen-
tési etikett betartása és az alapos kézmosás 
már fél siker.

Az influenza vírus által oko-
zott fertőző betegség, mely 
magas lázzal, légúti tünetek-
kel, végtagfájdalmakkal és ele-
settséggel jár. A járványra min-
den évben lehet számítani. 
Idén is január közepén növe-
kedett meg olyan mértékben 
az influenzaszerű tünetek-
kel orvoshoz fordulók száma, 
hogy több kórházban – köztük 
a Soproni Gyógyközpontban 
is – látogatási tilalmat rendel-
tek el a fekvő betegek védelme 
érdekében.

Az influenza specifikus 
megelőzése csak védőoltás-
sal lehetséges, mely minden 
évben már ősszel rendelke-
zésre áll. Érdemes ezt időben 
beadatni, hiszen a védettség 
nagyjából két hét alatt alakul 
ki, és ha már járvány idején 
kapjuk meg az oltást, köny-
nyen lehet, hogy időközben 
megfertőződünk. Évről évre a 
vírus más és más altípusa okoz 
járványt, így érdemes az oltást 
minden évben megismételni.

– Most különösen fon-
tos a megelőzés más, nem 

specifikus lehetőségeire tö-
rekedni – mondta el a Sopro-
ni Témának dr. Bodnár Judit 
higiénés főorvos, infektoló-
gus. – Leggyakrabban a gye-
rekek és a fiatal felnőttek be-
tegednek meg influenzaszerű 
tünetekkel, ők a „terjesztők”, 
a legesendőbbek pedig (az új-
szülötteken kívül) azok a 60 év 
feletti idős emberek, akiknek 
valamilyen krónikus alapbe-
tegségük van. Az influenzaví-
rus és az esetlegesen kialakuló 
szövődmények önmagukban 
is nagyobb veszélyt jelentenek 
a legyengült immunrendszerű 
emberekre nézve. A króni-
kus szív-, tüdő-, máj- és ve-
sebetegek esetében azon-
ban az influenza miatt az 
alapbetegség is súlyos-
bodhat, leggyakrab-
ban ők kerülnek emi-
att kórházba.

A főorvos hoz-
zátette, a korábbi 
évek tapasztalata 
azt mutatja, hogy 
körülbelül 6–8 hét 
alatt zajlik le a járvány. 

Addig érdemes olyan alapsza-
bályokat betartani, melyekkel 
csökkenthetjük a megfertőző-
dés kockázatát: – Aki beteg az 
maradjon otthon, ne menjen 
közösségbe! Ne tüsszentsünk 
vagy köhögjünk a tenyerünk-
be, használjuk a könyökhajla-
tunkat! Rendszeresen és ala-
posan mossunk kezet, legyen 
ez az első dolog hazaérkezés 
után, hiszen a kezünkkel visz-
szük át tárgyakra a kórokozó-
kat! Természetesen az egész-
séges táplálkozásnak és a 
mozgásnak is szerepe van a 

megbetege-
dés elke-

rülésé-
ben.

Harc az influenza ellen 

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Egymilliárd forintos fejlesztés a VOLT helyszínén

Új rendezvénytér
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A kormánydöntés 
értelmében közel 
egymilliárd forint 
támogatást kap Sop-
ron azért, hogy a 
helyiek által harkai 
platóként ismert terü-
leten az önkormány-
zat kiépítse a rendez-
vényekhez szüksé-
ges infrastruktúrát. 
Ez a VOLT Fesztivál 
otthona is!

Dr. Fodor Tamás polgármester, 
dr. Farkas Ciprián önkormány-
zati tanácsnok és Lobenwein 
Norbert, a VOLT Fesztivál ala-
pító-főszervezője hétfőn tartott 
közös sajtótájékoztatót, ame-
lyen beszámoltak a fesztivállal 
kapcsolatos legújabb hírekről, 
illetve arról, hogy a kormány 
közel egymilliárd forint támo-
gatást ad a városnak. Ennek 
köszönhetően a harkai platón 
kiépítik az villamos-, a víz- és 
szennyvízelvezető-rendszert. 
Épületeket nem emelnek, a 
természeti értékekben gazdag 
területnek a ma is látható for-
mája nem változik meg. A ter-
vek szerint a kivitelezés még 
tavasszal elkezdődik, és várha-
tóan a fesztivál kezdetéig be is 
fejeződik.

– A VOLT Fesztivál és Sopron 
neve a kezdetek óta összeforrt, 
évente százötvenezernél is több 
vendég érkezik a rendezvény 
ideje alatt a városba. A város 
vezetése kiemelten támogatja 
a fesztivált – emelte ki dr. Far-
kas Ciprián.

Lobenwein Norbert elmond-
ta, a kormány döntése nemcsak 
azt garantálja, hogy – előre ter-
vezhetően – a jövőben is Sop-
ron lesz a VOLT helyszíne, ha-
nem azt is, hogy a helyiek és az 
ide érkező turisták a korábbi-
nál sokkal modernebb, igazán 
egyedülálló fesztiválközponttal 
is gazdagodnak. 

– Dr. Fodor Tamás polgármes-
terrel az elmúlt év végén szán-
déknyilatkozatot írtuk alá arról, 
hogy a következő tíz évben is a 
város ad otthont a fesztiválnak. 
Az utóbbi években a kemping 
melletti területet is belaktuk 
színpadokkal, sátrakkal. A Lö-
véreknél ideálisabb fesztivál-
helyszínt az egész országban 
nehezebb lenne találni – húzta 
alá az alapító-főszervező.

– Köszönet illeti a kormányt, 
hogy támogatja Sopron fejlesz-
tési tervét – fogalmazott dr. Fo-
dor Tamás. –  A megítélt közel 
egymilliárd forintos támogatás 
lehetővé teszi, hogy egyszerre 

biztosítsuk a természeti érté-
kek védelmét, és a város szá-
mára kialakítsuk egy szabad-
téri rendezvényterületet. A 
döntésnek ily módon minden-
ki nyertese.

Mint megtudtuk, a harkai 
platón a közelmúltban végez-
ték el a részletes természetvé-
delmi felmérést. Ezt alapul véve 
olyan koncepció készül, amely 
meghatározza a rendezvény-
terület nagyságát és elhelyez-
kedését. A kiépülő vízhálózat a 
rendezvények kiszolgálásán túl 
segítséget nyújt a szomszédos 
Harka település és a Gida-patak 
lakópark ellátásában is.

Dr. Farkas Ciprián önkormányzati tanácsnok, Lobenwein Norbert, a VOLT 
Fesztivál alapító-főszervezője és dr. Fodor Tamás polgármester a tervezett 
fejlesztés helyszínén tartott sajtótájékoztatót FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A magyar kultúra 
soproni ünnepe

PLUZSIK TAMÁS

– A kultúra mindaz, 
ami emberi életünket 
minőségivé teheti – 
hangsúlyozta az idei 
magyar kultúra napi 
beszédében Kovács 
György. A hagyomá-
nyoknak megfele-
lően most is a Köl-
csey-szobornál tar-
tották a soproni városi 
ünnepséget. 

Harmincéves hagyomány, hogy 
január 22-én, a Himnusz szüle-
tésnapján ünnepeljük a magyar 
kultúra napját, Kölcsey Ferenc 
ugyanis 1823-ban ezen a napon 

fejezte be a vers kéziratát. Az is 
hagyomány, hogy Sopronban 
a Deák téri Kölcsey-szobornál 
rendezi meg az önkormányzat 
a városi ünnepséget, melyen az 
ünnepi beszédet a Sopron Kul-
túrájáért díjjal kitüntetettől 
hallhatjuk. 

– Gondolkodjunk el egy ki-
csit azon, hogy mi is az a kultú-
ra! – vetette fel Kovács György 
szobrászművész–restaurátor. 
– Szerintem a kultúra nemcsak 
fennkölt eszmék gyűjteménye 
némi történelemmel fűszerez-
ve, hanem mindaz, ami embe-
ri életünket minőségivé teheti, 
és amibe beletartozik a gasztro-
nómiától kezdve mérnökeink, 
művészeink teljesítménye egy-
aránt. Hogy mitől magyar ez a 
kultúra? Az mind benne van az 
immáron közel két évszázaddal 

ezelőtt született szent imánk-
ban, a Himnuszban, melyet 
Kölcsey Ferenc hagyott ránk – 
hangsúlyozta a Sopron Kultú-
rájáért díjjal kitüntetett szónok. 

Az ünnepi alkalomra a Ber-
zsenyi Dániel Evangélikus (Lí-
ceum) Gimnázium tanulói Ju-
hász Gyula, Márai Sándor, Kosz-
tolányi Dezső, Kányádi Sándor 
és Veres Péter műveiből állítot-
tak össze (és adtak elő) színvo-
nalas irodalmi műsort.

Az ünnepséget az R. Tör-
ley Mária által készített Köl-
csey-szobor koszorúzása zárta. 
A város részéről dr. Fodor Tamás 
polgármester és dr. Farkas Cipri-
án tanácsnok helyezett el koszo-
rúját, valamint a soproni kultu-
rális intézmények, szervezetek 
képviselői, az iskolák diákjai is 
virágokkal emlékeztek. 

A magyar kultúra napja alkalmából tartott városi ünnepség után a soproni 
iskolák diákjai is virágokkal emlékeztek FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Szakkönyvek  
az interneten
A tervek szerint idén is folyta-
tódik a Széchenyi István Városi 
Könyvtárban tavaly beve-
zetett új szolgáltatás. Ennek 
lényege, hogy a beiratkozott 
olvasók a könyvtár számító-
gépein térítésmentesen érhe-
tik el az Akadémiai Kiadó szó-
tárait, lexikonjait, folyóiratait, 
szakkönyveit. A paletta szé-
les, hiszen több ezer kiadvány 
olvasható el a gazdasági terület-
től kezdve a pszichológián át a 
természettudományig. 

Mint azt Horváth Csaba, a 
könyvtár igazgatója lapunknak 
elmondta, az újítás jelentősen 
megkönnyíti a diákok, a szakdol-
gozat elkészítésén dolgozó hall-
gatók munkáját. Az interneten 
elérhető szövegek elmenthetők, 

szabadon szerkeszthetők. Így 
nem kell a fénymásolással, a 
jegyzeteléssel, majd a szöveg 
újbóli begépelésével bajlódni. 

Megtudtuk, egy másik szolgál-
tatás is a diákok, hallgatók, szak-
emberek rendelkezésére áll: az 
Akadémiai Kiadó idegen nyelvű 
szótárai akár otthonról is elérhe-
tők. Ehhez a könyvtár munka-
társaitól lehet igényelni jelszót. 
Hozzáférést az kaphat, aki vállal-
ja, hogy rendszeresen használja a 
nyolc nyelvet tartalmazó szótár 
egyikét. A cél ugyanis az, hogy 
segítsék a nyelvvizsga előtt állók, 
a nyelvi érettségire felkészülők, 
illetve a fordítók dolgát.

Bővebb információt a Pócsi 
utcában lévő könyvtárban kap-
hatnak az érdeklődők.

Bár a könyvtárba a legtöbben könyvért érkeznek, 
de egyre nagyobb az igény a digitálisan elérhető 
szakirodalmakra is FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Dr. Bodnár Judit  
higiénés főorvos  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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EZ LESZ…
Hadházi László önálló estje

Január 30., szerda 18 óra, GYIK Rendezvényház 
Vendég: Musimbe Dennis

A Gazdagság
Február 1., péntek 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Úgy érzi, kevés a pénze, s emiatt gondjai vannak? Arisz-
tophanész komédiájából kiderül, hogy ez a problé-
ma már 2500 évvel ezelőtt is felbukkant, s a kisember 
pénztelensége azóta is aktuális téma maradt. 
További időpontok: február 2. 19 óra, február 3. 15 
óra, 19 óra

Kaukázus lemezbemutató
Február 1. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Farsang * 70-80’s disco night fever 
party w. dj Sl @Búgócsiga

Február 2., szombat 21.30, Búgócsiga 
Akusztik Garden

Táncfórum
Február 4., hétfő, 18 óra, Soproni Petőfi Színház
Veszprém Táncegyüttes: Apáról fiúra

Virágos Sopronért 
Február 5., kedd 17 óra, evangélikus egyházközség 
gyülekezeti terme
Témák: A teremtést dicsérő zsoltárok – Pelikán And-
rás evangélikus lelkész, 150 éves a Soproni Városszépí-
tő Egyesület – dr. Józan Tibor előadása. Közreműkö-
dik Orbán Júlia Radnóti-díjas versmondó és Fodor Gá-
bor fuvolaművész.

Az Ikva és vízimalmai
Február 5. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Bódi Ottó nyugalmazott tanár tart előadást Az Ikva és 
vízimalmai címmel.
– Az Ikván, ezen kis patakon több mint húsz malom 
működött a XIX. században. Érdekelt, hogy mit lehet 
róluk megtudni – mondja Bódi Ottó, Az Ikva és vízi-
malmai című helytörténeti kötet szerzője. – Könyvem 
megírására gyerekkori emlékeim inspiráltak. Módsze-
resen kezdtem felkutatni a múltjukat, sorsukat. A könyv 
három és fél éves kutatómunka eredményeit összege-
zi 120 oldalon, mintegy 250 képpel, archív fotókkal, raj-
zokkal, térképekkel és saját készítésű felvételekkel.

Crescendo bérlet
Február 6., szerda 18 óra, Liszt-központ
Romantikus kamarazene – a négy koncert közül most 
a Schubert-univerzum című előadás következik. C-dúr 
vonósötös (D 956), előadja a Wespa-Quartett és Klaus 
Steinberger

Bősze Ádám zenei stand up estje
Február 6. 19 óra, Liszt-központ
A Schubert-univerzum című koncertet Bősze Ádám 
önálló estje követi, mely egy eddig nem létező, új mű-
fajt képvisel: a stand up comedy alapjaira építve nyújt 
tartalmas és minőségi élményt a zeneszerető kö-
zönségnek. 

Vissza-néző
A Soproni Képzőművészeti Társaság évnyitó kiállítá-
sa a Várkerület Galériában vasárnap és hétfő kivételé-
vel naponta 14–18 óra között tekinthető meg – egé-
szen február 7-ig. 
Együtt visszanéznek: Pócza Irma képfestő és Szabó At-
tila könyvtáros. 

Abdai Géza életében jelenleg a családé a főszerep

Köszönet a sorsnak
KÖVES ANDREA

Kiemelkedő módon 
segítette Sopron fej-
lődését, nemzetközi 
hírnevének növelé-
sét – ezért vehette 
át a Civitas Fidelis-
sima díjat Abdai 
Géza, Sopron egykori 
alpolgármestere. 

Abdai Géza a rendszerváltozta-
tás időszakában kapcsolódott be 
a közéletbe, olyan jelentős törté-
nelmi eseményekben vett részt, 
mint az ’56-os mártírok újrate-
metése és a páneurópai piknik 
szervezése. A soproni képvise-
lő-testületnek 1994-ben lett elő-
ször tagja lakóhelyének, az Alsó-
lövéreknek egyéni jelöltjeként, 
2006-tól két cikluson keresz-
tül alpolgármesterként állt a 
város élén 2014-es nyugdíjba 
vonulásáig. 

– Bár Csornán születtem, 
életem közel fél évszázadát 
Sopronban töltöttem. El sem 
tudom képzelni, hogy valaha 
elszakadjak szeretett városom-
tól. Itt él a 93 éves édesanyám, 
egy húgom, családom, unoká-
im, minden ideköt – meséli a 
kitüntetett. – Harminc éve ve-
szek részt a város közéletében: a 
díj talán azt mutatja, hogy amit 
tettem, a város érdekeit, a javát 
szolgálta. Az első ciklusban tár-
sadalmi megbízatású alpolgár-
mester voltam, a másodikban 

főállású alpolgármesterként 
szolgáltam a várost, ez az utób-
bi időszak különösen kedves 
számomra. A városban látvá-
nyos fejlődés, fejlesztés vette 
kezdetét: a kormány átvállalta 
Sopron adósságát, intézmények, 
utcák épültek újjá, elkezdődött 
a belváros, a Tűztorony felújí-
tása, új aluljáró készült el a Kő-
szegi úton. 

Abdai Géza életében fontos 
szerepet játszik a sport. Hisz 
abban, hogy a sport a kultúra 
olyan része, ami a szellemi fej-
lődést és az egészséget egya-
ránt szolgálja. Magánemberként 
mind a mai napig rendszeresen 
futballozik barátaival. Alpol-
gármesterként kiemelt 
figyelmet fordí-
tott arra, hogy 
Sopron a sport 
elismert városa 
legyen. Büszke 
arra, hogy ott 
lehetett a női 
kosárlabdázók 
nemzetközi és 
hazai sikerei-
nél és a Ma-
táv labda-
rúgó csa-
p a t á n a k 
M a g y a r 
Kupa győ-
zelménél 
is. Öröm-
mel látta, 
hogy más 
sportágakban 
is milyen sok sop-
roni csapat és egyéni 

sportoló tört be a világ élvona-
lába. A sportnak köszönhető 
az is, hogy olyan neves görög 
történelmi város, mint Spárta 

testvérvárosi szerződést kötött 
Sopronnal.

A közéleti szerepvállalás most 
is jelen van életében, ám jelen-
leg a családé a főszerep, mint 
mondja: az unokákra korábban 
nem jutott időt nagyon nehéz 
bepótolni, de talán lehet feled-
tetni. Abdai Géza szerint köszö-
nettel tartozik a sorsnak, hogy 
szerencsés csillagzat alatt szü-
letett, kiváló hivatali munka-
társakkal, képviselőtársakkal, 
országgyűlési képviselőkkel 

dolgozhatott együtt. Úgy érzi: 
minden rendben van körülötte, 
ebben legnagyobb köszönet fe-

leségének jár. 

„A mai Alsólövér és Felső-
lövér nyaralók helyén te-
rült el az Árpádkorban a lö-
vér falu és határa, melyet lő-
vér-ek, azaz királyi nyilasok 
laktak. IV. Béla és IV. László 
királyok csatolták őket Sop-
ronhoz. Lövér ó-magyar szó 
és egyértelmű a megszokot-
tabb lövő szóval.” – olvasha-
tó a Béke és az Alsólövér utca 
sarkán lévő, 1936-ban kihe-
lyezett öntöttvas táblán. „A 
Károly magaslat felett… a ha-
tárt őrző királyi nyilasok tele-
pülésében, a villa Luerben a 
villanyfény helyett csak egy-
két rossz és a vad vidék szél-
védte zugaiban őrtüzek lo-
bogtak. Ez a terra Luer azóta 
is megőrizte nevét, melyet hi-
vatalosan ugyan „lövér”-nek 
ejtenek, azonban a soproni-
ak, ragaszkodva a sokszáza-
dos hagyományhoz, hoszú 
„ő”-vel és „e”-vel „lőver”-nek 
mondanak.” – írja Becht Re-
zső a Lőveri változások című 
munkájában. Amikor a múlt 
század elején a névmagya-
rosítás „divatba jött”, akkor 
Sopronban a családnevek 

mellett a Lőver is „magya-
rosodott”, így lett belőle Lő-
vér. A mindennapi életben és 
a sajtóban hamarosan pa-
rázs vita kezdődött, melynek 
részben politikai színezetet is 
adott a lövér–lövész–nyilas 
szórokonság. Egy gondolat-
sor erejéig azért még térjünk 
vissza, hogy akkor most Lő-
ver, Lövér vagy Lővér?  

Hírlapi viták után 1933. ok-
tóber 8-tól vezették be a vá-
rosban hivatalosan az addig 
használt németes Alsó-Lő-
ver, Felső-Lőver, lőverek he-
lyett a Villa Luer feltételezett 
kiejtése szerinti Alsó-Lövér, 
Felső-Lövér, lövérek szava-
kat. A Magyar Tudományos 
Akadémia helyesírásunkban 
is a Lövér mellett áll ki, de a 
város a 37/1992. (XII.30.) Kgy. 
sz. szabályrendeletében a Lő-
ver, lőverek formát használ-
ja (a hivatalos utcajegyzék-
ben ma is). Ennek ellenére a 
táblákon a Lővér alak látható. 

FOTÓ ÉS SZÖVEG: 

PLUZSIK TAMÁS

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Lövér – Lővérek
RÖVIDEN

107. iparosbál
Csaknem félmillió forint adomány gyűlt össze az Iparo-
sokért Alapítvány javára a 107. iparosbálon. Károlyi Gyula, 
a Sopron és Vidéke Ipartestület elnöke elmondta: az ösz-
szegből a szervezet rászoruló családokat támogat majd. 
A szombati bálnak a hagyományok szerint a Hotel Pan-
nonia adott otthont, részt vett rajta dr. Fodor Tamás, Sop-
ron polgármestere is. 
Az iparosbál egyébként városunk egyik legnagyobb múlt-
ra visszatekintő rendezvénye. A szervezők úgy gondol-
ják, hogy egy szervezet, egy közösség akkor tud meg-
felelően működni, ha a tagjai kötetlenül el tudnak tölte-
ni egymással egy estét, amely csak a szórakozásról szól.

›

Februárban indul a Macskakő kézműves műhelye, ahol 
szombat délutánonként a nemezelés rejtelmeibe vezeti be 
az érdeklődőket a soproni születésű alkotó, M. Horváth Ad-
rienn. Akik korábban részt vettek az Ariadné foglalkozáson, 
azok most felfrissíthetik a tudásunkat, illetve aki még nem 
próbálta, szakértő által kóstolhat bele az alkotómunkába. 
A kézműves műhely összejöveteleit február 9-én, március 
9-én, valamint április 13-án tartják.

Ariadné műhely

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni em-
berek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is 
tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink 
megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik 
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték 
a körülöttük élő emberek szeretetét, tiszteletét. Lehet ő 
egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő 

tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szó-
val bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen em-
bert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy 
érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a Sop-
roni Témában!
Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail- 
címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

Abdai Géza közel 
30 éven át volt 
aktív résztvevője a 
soproni közéletnek. 
A hűség napi 
ünnepségen vette át  
a Civitas 
Fidelissima díjat. 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Horváth Ferenc jegyzete

Összefogás  
és nyitás

M85: 2020 év végére érhet Sopronig a kétszer kétsávos út

Gyorsuló gyorsforgalmi

Már több helyen is jól látszik, hogy merre vezet majd a gyorsforgalmi út nyomvonala FOTÓK: ROSTÁS JÁNOS

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az M85-ös gyorsforgalmi út 
hiányzó Csorna–Sopron–Tóma-
lom (Fertőrákos) közötti szakaszán 
javában tart a kivitelezés: zajlanak a 

földmunkák, elkezdődött a betontárgyak pró-
bacölöpözése. Ezzel párhuzamosan elkezdő-
dött a lőszermentesítés.

A közelmúltban Sopron térsé-
gében is felgyorsult a munka 
a tervezett M85-ös gyorsfor-
galmi úton. A város határában, a 
szennyvíztelepnél, illetve a Balfi 
úton is látványosan mutatja 
magát, hogy merre vezet majd 
a gyorsforgalmi út. 

A Csorna–Sopron–Tómalom 
(Fertőrákos) közötti 57 kilomé-
teres részt négy szakaszra bon-
tották fel. Mint azt Hideg And-
rástól, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt). kommu-
nikációs igazgatójától a Sopro-
ni Téma megtudta, a kivitelezés 
mind a négy részen az ütem-
terveknek megfelelően halad. 
Ugyanígy dolgoznak a nagy-
cenki üzemmérnökség kiala-
kításán is.

– Jelenleg a munkaterület 
tűzszerészeti átvizsgálása, rob-
banószerkezet-mentesítése, a 
tereprendezés, valamint a hu-
muszmentési munkálatok zaj-
lanak – mondta Hideg András. 

– Mindezek mellett elkezdő-
dött a beton műtárgyak pró-
bacölöpözése, illetve a szállító-
utak kiépítése is. Megkezdődtek 
továbbá a nyomvonallal érintett 
közművek kiváltási és a vasút-
építéssel kapcsolatos munkái is. 
A földmunkák és a tereprende-
zés is folytatódik, mindez vár-
hatóan 2019-ben fejeződik be, 
és közben elkezdődik a hidak, a 
felül- és aluljárók kivitelezése is.

A 84-es főúton közlekedők 
naponta tapasztalhatják, hogy 
mind több teherautó szállítja 

a földet, a kavicsot, a közleke-
désüket az útra le- és felhaj-
táskor a forgalom megállításá-
val segítik. 

A kommunikációs igazgató 
kiemelte: a jelenleg kivitelezés 
alatt lévő szakaszok szerződés 
szerinti befejezési határideje 
2020 év vége. 

Lapunk a NIF Zrt.-nél rákér-
dezett arra is, hogy miként áll 
a Sopron–Tómalom (Fertőrákos) 
és az országhatár közötti sza-
kasz előkészítése. A tájékoztatás 

szerint már tart a kiviteli tervek 
elkészítésére és a kivitelezési 
munkák elvégzésére kiírt köz-
beszerzési eljárás.  További hír, 
hogy ezen a szakaszon tavaly 
ősszel elkezdődtek a régészeti 
próbafeltárások és megkezdő-
dött a területszerzés. Mint is-
mert, a négy kilométer hosszú 
kétszer kétsávos gyorsforgalmi 
úttal – amelynek része – a 780 
méteres alagút – párhuzamo-
san készül az északnyugati el-
kerülőút is.

A földmunkák és a tereprendezés folytatódik, 
várhatóan 2019-ben fejeződik be 

TAEG: jövőre elkészülnek az új létesítmények
MUNKATÁRSUNKTÓL

A tervek szerint az év 
második felében kez-
dődhet el a Muckra 
tervezett ökoturiszti-
kai látogatóközpont és 
a Károly-magaslaton 
a lombkorona-tanös-
vény kialakítása. 

Mint arról lapunkban többször 
is beszámoltunk (legutóbb: 
Erdő Háza és lombkorona-tan-
ösvény, Soproni Téma, 2017. 
október 25.), a Soproni Parker-
dőben két jelentős fejlesztést is 
tervez megvalósítani a Tanul-
mányi Erdőgazdaság Zrt. (TAEG 

Zrt.). Az elképzelések szerint a 
Károly-magaslaton különleges 
lombkorona-tanösvényt létesí-
tenek, az önálló cölöplábakon 
álló építmény a fák között vezet 
majd. Az első szakasza nyolcmé-
teres magasságban halad, és egy 
alacsonyabb, tölgyes erdő lomb-
koronaszintjébe enged bepillan-
tást, majd a második szakasz 
egészen 14 méterig emelkedik, 
amely egy magasabb, elegyes 
fenyőállományban ér véget.

Megírtuk azt is, hogy a mu-
cki Erdő Háza Ökoturisztikai 
Látogatóközpont három nagy 
egységre tagolódik: felépül egy 
tágas fogadóépület büfével, vi-
zesblokkal és egy nagy oktató-
teremmel, így ez a Kőhalmy Va-
dászati Múzeummal együtt az 

erdei iskola bázisa lesz. Mellette 
vadasparkot is létrehoznak, ahol 
a Magyarországon vadászható 
összes nagy- és néhány apró-
vadfajt is bemutatnak, illetve ki-
alakítanak egy állatsimogatót is.

Miként áll most a beruhá-
zás? – kérdeztük Bánáti Lász-
lótól, a TAEG Zrt. parkerdei és 
kommunikációs igazgatójától. 
– A két beruházás jelenleg a ki-
vitelezői közbeszerzésénél tart 
– válaszolta Bánáti László. – Úgy 
számoltunk, hogy a tényleges 
munka a terepen ez év máso-
dik felében kezdődhet el. A je-
lenlegi ütemterv alapján az új 
létesítményeket a jövő év máso-
dik felében adhatjuk át, s veheti 
birtokba azokat a természetked-
velő nagyközönség.

A mucki Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont épületét már 
megtervezték, az építkezés a tervek szerint az idei év második felében 
kezdődhet el LÁTVÁNYTERV

Múlt heti számunkban tudósítottunk 
az első Molnár Tibor emlékverseny-
ről, amelyre kékfrankos és kékfrankos alapú borok-
kal lehetett nevezni. Nyilván nem véletlenül, mert a 
kékfrankos szőlő meghatározó a borvidéken. Szak-
emberek hosszú évek óta mondogatják, hogy sokkal 
több van ebben a szőlőben, mint amennyit „kihoz-
nak” belőle. A nagy áttörés azonban még mindig ké-
sik, annak ellenére, hogy tagadhatatlan tény: jó évjárat 
esetén egy-egy gazda egészen kiemelkedő minősé-

get zár palackba. Tehát 
lehet Sopronban kivá-
ló kékfrankosokat kós-
tolni, de sajnos sokak-
nak nem Sopron, ha-
nem más borvidék(ek) 
jutnak eszükbe, ha kék-
frankost szeretnének 
kortyolgatni. Miért? – 
tehetjük fel a kérdést 
indokoltan. Ennek – 
véleményem szerint – 
alapvetően két oka van. 
Az egyik a már említett, 
hogy az elmúlt évtize-

dekben (az első nagy ugrást követően) nem sikerült 
szintet ugrani, a másik pedig, hogy a meglévő – most 
tekintsünk el a kivételektől – értékeinket sem igazán 
sikerült megismertetni. Nyilván mindegyiknek adott 
az oka (például a nagy tőkebefektetések elkerülték a 
borvidéket, viszonylag szétaprózódott a birtokrend-
szer, nincs igazán összefogás, nincs egységes mar-
keting, és még sorolhatnám), de ennek ellenére töb-
bet tehetnének azok, akiknek ez a feladatuk, vagyis a 
gazdatársadalom és szervezeteik. Az ország külön-
böző borvidékeiről érkező híreket figyelve az ember 
csak kapkodja a fejét, hogy milyen országos és he-
lyi szakmai és kóstolócsalogató eseményeket, verse-
nyeket, látványos programokat szerveznek az egész 
borvidék megismertetése érdekében, mert tudják, 
az egész hírnevéből a gazdák is profitálnak. Az em-
berek tudatában, mondjuk, egy Villányból származó 
bor már önmagában is garancia a minőségre, füg-
getlenül attól, hogy melyik ottani borműhelyben al-
kották. Nos, ezt kellene elérni a Soproni borvidéken, 
annál is inkább, mert a kékfrankoson kívül más vö-
rösbort adó fajták is otthon érzik magukat, éppúgy, 
mint a fehérek. Ez egy ritka adottság, mint ahogy az 
is, hogy a szőlőbirtokok gyönyörű természeti kör-
nyezetben, a világörökség területén fekszenek, sa-
játos talaj- és éghajlati viszonyok között. Lenne tehát 
mit tenni, hiszen a bor mindenütt a világon jó hívó-
szó. Különösen most kellene cselekedni, mert Sop-
ron és térsége turizmusa a fejlesztéseknek köszön-
hetően minden bizonnyal fellendül. Ehhez segítséget 
nyújthat a borturizmus, illetve az attrakciók vissza-
hatnak a borászok munkájára is. A kulcsszó: össze-
fogás és nyitás, kilépve eddigi önnön kereteinkből. 
Ezért is figyelemre méltó a bevezető gondolatokban 
említett Molnár Tibor emlékverseny, amely tovább 
fejlesztve országossá is válhat. Persze ez csak egy a 
számtalan lehetőség közül, de legalább történt, tör-
ténik valami, a már megszokottakon túl.

„A Soproni borvidéken 
(…) a kékfrankoson 
kívül más vörösbort 
adó fajták is otthon 
érzik magukat, épp-
úgy, mint a fehérek. 
Ez egy ritka adott-
ság, mint ahogy az 
is, hogy a szőlőbirto-
kok gyönyörű termé-
szeti környezetben, a 
világörökség területén 
fekszenek.”
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Hitellel is ösztönzik a környezetbarát rendszerek kiépítését

Népszerű napenergia

KÖVES ANDREA

Aki nyitott szemmel jár Sopronban 
és környékén, az felfigyelhet arra, 
hogy egyre több ház tetején jelen-
nek meg a napelemek. Környezet-

tudatos, hosszú távú tervezésről árulkodik, ha 
valaki a napenergia hasznosítása mellett dönt.

– A napelemes rendszerrel ma 
már nem csupán a normál „vil-
lanyfogyasztást” lehet kiváltani, 
hanem egy családi ház eseté-
ben akár a teljes fűtésrendszert 
is elláthatjuk napelemekről  – 
mondja a téma szakértője, Bal-
tigh Ágoston. – A napelemek 
élettartama rendkívül hosszú: 
30–40 vagy akár 50 évre lehet 

velük tervezni. Az egyszeri beru-
házás megtérülési ideje körülbe-
lül tíz esztendő. 

A lakossági beruházást ösztön-
zi, hogy jelenleg nullaszázalékos 
hitellel lehet napelemes rend-
szert telepíteni, a futamidő pe-
dig akár 10–20 évre is választha-
tó, ami így a havi kiadásban nem 
jelent pluszköltséget, hiszen az 

áramszámla helyett hitelt fize-
tünk. Szinte minden házra le-
het napelemet szerelni, de léte-
zik földre telepített változat is. 
A szakember szerint a legkisebb 
rendszer, amit megéri telepíte-
ni, az minimum 7–8 napelem-
ből áll, ennek költsége jelenleg 
nagyjából egymillió 200 ezer fo-
rint, és ezzel havonta 10–12 ezer 
forintos áramszámla spórolható 
meg. Magyarországon a háztar-
tások jellemzően 3 és 5 kW kö-
zötti teljesítményt állítanak elő 
napenergiával, amit körülbelül 
10–15 napelem termel meg. Aki 
már fűteni is szeretne nape-
nergiával, annak 8–10 kW (vagy 
ennél nagyobb) teljesítményre 
van szüksége.

Az új építésű házaknál egyre 
gyakoribb, hogy már a terve-
zéskor számolnak a napenergia 
használatával. A 2020-as esz-
tendő vízválasztó év lesz az épí-
tőiparban, ekkor lép életbe az 
az EU-s rendelet, amely a kör-
nyezetvédelmet támogatja az-
zal, hogy folyamatosan és több 
lépcsőben szigorítja az épületek 
energiatakarékossági irányelveit. 
A napelem használatával egysze-
rűbb megfelelni a szigorúbb elő-
írásoknak. Ha kiemelten energia-
takarékos családi házat építünk, 
akkor az nemcsak környezetba-
rát lesz, de a családunk pénztár-
cáját is kíméli, illetve kedvezőbb 
lakókörnyezetet biztosít – mutat 
rá a szakember.

Zöld Sopron

Hagyomány  
vagy megújulás?

CZIR MÁRIA:
A férjem munkahelyén is 
van napelemrendszer, így 
is óvják és védik a termé-
szetet. Azt is látom, hogy 
Sopron térségében sok 
szélerőmű üzemel, illet-
ve egyre több ház tetején 
van napelem.

KOSÁR JÓZSEFNÉ:
Egyértelmű, hogy szükség 
van a megújuló energiákra, s 
arra is, hogy ezek mind szé-
lesebb körben elterjedje-
nek. Nagyon nem mindegy 
ugyanis, hogy milyen kö-
rülmények között él majd a 
jövő fiatalsága, köztük a hat 
dédunokám.

NAGY SÁNDOR:
A lányom és férje csalá-
di házán már két éve üze-
melnek a napelemek. Ez-
zel csökkentik a rezsikölt-
ségeket, s nem mellesleg 
így sokat tesznek azért, 
hogy minimalizálják a ká-
rosanyag-kibocsátást.

SZILÁGYI JENŐ: 
A megújuló energiáké a 
jövő, ezért minél előbb 
határozott lépésekre van 
szükség. Nyakunkon a klí-
maváltozás, ennek negatív 
hatásait már érezzük, töb-
bek között egyre szeszélye-
sebb az időjárás.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

RÖVIDEN

Szigorítanák a zöld rendszámok használatát
Módosítás előtt áll a zöld rendszámokról szóló jogszabály, elsősorban a robbanó és a há-
lózatról tölthető villanymotort együttesen alkalmazó plug-in (konnektoros) hibrid techno-
lógiájú modellek tulajdonosai számíthatnak szigorításra – írja a Magyar Idők.
A jelenleg hatályos szabályozás miatt előfordulhat az, hogy akár 300–400 lóerős ben-
zin- vagy dízelmotorral ellátott plug-in hibrid járművek tulajdonosai is részesülnek az in-
direkt támogatásokban. Holott ezeknek az autóknak az átlagos károsanyag-kibocsátása 
jóval magasabb lehet, mint a kis méretű motorral felszerelt hagyományos autóké, vagy-
is sérül a környezetvédelem elve.
– A szabályozó a tisztán elektromos hajtású járművek mellett a plug-in hibrideknek is 
megadná a zöld rendszámot, de csak egy paraméter alapján: a jármű legalább 25 kilo-
métert legyen képes megtenni tisztán elektromos hajtással – magyarázta Ungár János, a 
Magyar Elektromobilitás Szövetség elnöke.

›

A 2019-es év kétéltűje
A foltos szalamandrát választotta az év két-
éltűjének a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllő-
védelmi Szakosztálya. 
A foltos szalamandra a legnagyobb és leg-
látványosabb farkos kétéltű. Hasa általá-
ban szürke, háta és oldala fényes fekete, 
amelyet világos- vagy sötétsárga foltok 
tarkítanak. A középhegységi jellegű, hű-
vös klímájú erdők lárvanevelésre alkal-
mas vizei közelében él. Legnagyobb állo-
mánya az Északi-középhegységben talál-
ható a Börzsönytől a Zemplénig, 200–300 
méteres tengerszinttől felfelé, de előfordul 
Sopron környékén is. A foltos szalamandra 

Magyarországon védett, természetvédelmi 
értéke 50 ezer forint. A szalamandrát köz-
vetlenül fenyegeti a lárvák kifejlődéséhez 
szükséges tiszta vizű források, lassú folyá-
sú patakok számának fogyatkozása.
Élőhelyeinek kiszáradása csökkenti fenn-
maradásának esélyeit. A tarvágások a ki-
fejlett szalamandrák párás mikroklímájú 
élőhelyeit számolják fel. A lárvalerakás-
hoz készülődő, lassú mozgású nőstények 
tavasszal fokozott veszélynek vannak kité-
ve az egyre sűrűbb úthálózat miatt. Koráb-
ban a szalamandrát előszeretettel gyűjtöt-
ték terráriumi tartás céljából is, ez manap-
ság már nem jellemző. (mti)
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1994
Vörös István ötödik
Az elmúlt hétvégén rendezték 
Sopronban, a Biliárd Klubban 
a háromfalas biliárdosok orszá-
gos bajnokságát. A tizenhatos 
döntőbe kvalifikációs versenye-
ken lehetett bejutni, míg Vörös 
István, a Soproni Biliárd Club 
többszörös bajnoka az elmúlt 
évi bajnoki cím védője jogán 
került a legjobbak közé. E baj-
nokság nem úgy sikerült neki, 
ahogy eltervezte. A négyesdön-
tőbe jutásért vívott mérkőzé-
sen óriási izgalmak közepette 
döntetlent ért csak el, s ez azt 
jelentette számára, hogy rosz-
szabb pontaránya miatt az ötö-
dik helyen zárta a bajnokságot. 
Felkészülésem nem volt zavar-
talan, egyéb elfoglaltságom 

miatt kevesebb időm jutott a 
versenyzésre, ami meg is lát-
szott a teljesítményemen. 
Izgalmasan alakult számomra 
a viadal, s most a szerencse is 
elpártolt tőlem, mert ehhez a 
játékhoz az is kell néha, nyilat-
kozta Vörös István. (Soproni 
Hírlap)

Két pályázat 
a Festőterem 
bérbevételére
A múlt héten számoltak be 
a Polgármesteri Hivatalban 
elképzeléseikről a Festőterem 
bérbevételével kapcsolatban a 
pályázók: a Horváth & Lukács 
Galéria tulajdonosai, valamint 
a Petőfi Színház képviseleté-
ben Nyerges Ferenc ügyvezető 
igazgató és Horváth Zoltánné 

menedzser–igazgatóhelyettes. 
A döntés polgármesteri hatás-
körbe tartozik, valószínűleg 
február elején kerül nyilvános-
ságra. (Soproni Hírlap)

1969
A soproni sízők 
Lövér-versenye
Az idei tél elkényezteti a sop-
roni sízőket: az országban itt 
a legkedvezőbbek a hóviszo-
nyok, így a Lövér-verseny szá-
mait is eszményi időben, negy-
ven centiméteres havon bonyo-
lították le. Figyelemre méltó a 
síugrók teljesítménye, akik a 
gyakorlósáncon is szép ered-
ményeket értek el. Ide kívánko-
zik a megjegyzés: Sopron fej-
lődő sísportja megkívánja egy 
magasabb követelményeknek 

is megfelelő ugrósánc építését. 
A Lövér-verseny színvonalas, 
érdekes vetélkedéseket hozott, 
íme néhány érdekesebb ered-
mény. Óriás műlesiklás felnőt-
tek: 1. Horváth-Szováti (MAFC), 
2. Salamon Károly (Széchenyi 
Gimnázium), 3. Szücs Vendel 
(SMAFC), ifjúságiak: 1. Tomsits 
Károly (Széchenyi Gimnázium), 
2. Doborjáni Péter (Széchenyi 
Gimnázium), 3. Horváth-Sarródi 
(Széchenyi Gimnázium), serdü-
lők: 1. Németh Tibor (Széchenyi 
Gimnázium), 2. Moser Ferenc 
(Széchenyi Gimnázium), 3. Jäger 
Károly (Fáy Közg. Tech.). Síugrás 
felnőttek: 1–2. Salamon Károly és 
Gmeiner István (SMAFC) 19,5 és 
20 méteres ugrással, ifjúságiak: 
1. Tomsits Károly 15 és 17 méte-
res ugrással, serdülők: Németh 

Gábor (Kellner Iskola) 10 és 12 
méteres ugrással. (Kisalföld)

Épül az SZTK 
rendelőintézet
Sopron város lakóinak egész-
ség ügyi ellátottságán javít 
majd az az SZTK rendelőintézet, 
amelynek építését az idén kez-
dik meg a Győr Megyei Állami 
Építőipari Vállalat dolgozói. A 
soproni új rendelőintézet beru-
házási költsége tízmillió forint. 
(Kisalföld)

1919
Nyugat-Magyarország 
németeinek 
állásfoglalása
Bécsi tudósítónk telefonozza: 
Sopronban tegnap Nyugat-
Magyarország német lakta 

kerü letei gyűlést tartottak. 
Ottschal lapszerkesztő és 
Ungár Mihály a köztársaság 
kikiáltását és ideiglenes kor-
mány alakítását, illetőleg a 
Német-Ausztriához való csat-
lakozást követelték. Határozati 
javaslatot fogadtak el, amely 
húsztagú pártközi bizottsá-
got delegál abból a célból, 
hogy a magyar kormánnyal 
az autonómia, a csehekkel és 
délszlávokkal a korridor kér-
désében tárgyaljon. A magyar 
kormánnyal a tárgyalásokat 
legkésőbben január 29-éig be 
kell fejezni, mert ellenkező eset-
ben az eredményt nem várják 
be. (Pesti Napló) 

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli soproni sajtóból

„Én beengedlek az álmaimba, ha beengedsz te is”

Lírai akvarellek alkotója
HUSZÁR JUDIT

– Az igazi öröm az, 
amikor az alkotó 
úgy érzi, hogy sike-
rült jót létrehozni – 
vallja Gáspárdy Tibor. 
Az elismert festő 
legnagyobb ihle-
tője továbbra is Sop-
ron, igyekszik a saját 
városképét kialakí-
tani és azt megosztani 
másokkal. 

Egy a mostanihoz hasonló 
jeges, havas reggelen készülhe-
tett Gáspárdy Tibor a bánfalvi 
lépcsősort ábrázoló festménye. 
Bár hívogat a lépcsősor tetején 
magasodó templom bejárata, de 
a félsz is elfogja a nézőt: fel lehet 
ezen a lefagyott lépcsősoron 
jutni? Talán segíthet a korlát, az 
ad kapaszkodót... – Ezer szállal 
kötődöm a városhoz, itt nőttem 
fel, nagyon szeretem Sopront – 
mondja Gáspárdy Tibor. – Sze-
rintem az ember fessen arról, 
amit ismer! Ráadásul ebben a 
városban minden benne van, 
a természet, az építészet, a 

fények. Igyekszem a saját Sop-
ron képemet kialakítani, és ezt 
osztom meg másokkal. 

De hogyan keletkeznek a ké-
pek? Teszi fel a kérdést a naiv 
szemlélő. – Festek, amikor van 
arra szándékom és ötletem 
– válaszolja a művész. – Ha 

szerencsém van, akkor elsőre 
sikerül jól megvalósítanom az 
ötletet. De sokszor elsőre elége-
detlen vagyok, ilyenkor újrafes-
tem a képeket, aztán ha szük-
séges pihentetem is a témát, 
majd újra visszatérek. Az a fon-
tos, hogy a végeredménnyel sa-
ját magam elégedett legyek. Az 
igazi öröm az, amikor az alkotó 
úgy érzi, hogy sikerült jót létre-
hozni. Egyik kedvenc Bob Dylan 
soromat idézném: „Én beenged-
lek az álmaimba, ha beengedsz 
te is” – nos, erre törekszem a ké-
peimmel. Jelenleg több téma 
is foglalkoztat, de ezekről soha 
nem beszélek előre! Ha elmon-
danám őket, akkor valószínűleg 
kibeszélném magamból, így félő, 
hogy elszállna a feszültség is. 

De visszakanyarodva a bánfal-
vi lépcsősorra, szép állomás volt 
a tavaly októberben a Széchenyi 
István Városi Könyvtár Bánfalvi 
Fiókkönyvtárban megrendezett 
Gáspárdy tárlat, ugyanis ebben 
az épületében tartotta az első 
rajzórákat. – Kiemelném a két 
Festőteremben rendezett kiállí-
tást, 2005-ben, illetve 2010-ben 
– folytatja Gáspárdy Tibor. – Sze-
retem azt a termet, ráadásul a 
kiállításmegnyitó a festőnek 
mindig egy ünnep. Persze az is 
nagyon felemelő érzés, amikor 
meglátom valakinek az ottho-
nában kitéve a képemet. Ha pe-
dig tudom, hogy ez a lakók szí-
vének kedves, akkor még inkább 
megbizonyosodom arról, hogy 
érdemes csinálni. 

Operettel nyit  
a Petőfi Színház
PLUZSIK TAMÁS

A remény évada címmel hir-
dette meg a 2018–2019-es szín-
házi évadát a soproni teátrum, 
amelynek első premiere októ-
ber közepén Lehár Ferenc: A víg 
özvegy című nagyoperettje lesz. 

A felnőtt bérletben a követke-
ző évadban A víg özvegy című 
nagyoperettet, Henrik Ibsen: 
Peer Gynt című drámai költe-
ményét, Szarka Gyula – Szálin-
ger Balázs: Zenta, 1697. című 
rockoperáját, Márai Sándor 
klasszikusát, A gyertyák csonkig 
égnek című színpadi játékot, a 
Kiálts a szeretetért! című mu-
sicalt, valamint a Stabat Matert 
láthatja a soproni közönség. A 
felnőtt bérletes és bérletszüne-
tes előadásokról részletesebben 
újságunk KultOldalak című mel-
lékletében olvashat (A remény 
évada, 8. oldal).

A középiskolások bérletében 
nem játsszák A víg özvegyet és 
a Márai-darabot, viszont láthat-
ják a Valahol Európában című 
musicalt. Az általános iskolák 
felső tagozatosainak szánt bér-
letes előadások között szerepel 
a Semmi című darab, míg a tan-
termi színház keretében A mu-
ter és a dzsinnek című színmű-
vet láthatják a diákok.

Az alsós bérletben a Szóló sző-
lő, mosolygó alma, csengő ba-
rack című zenés magyar nép-
mesét, Arany János Jóka ördöge 
című mesejátékát és a Ghymes 
együttes gyermekkoncertjét, a 
Tücsöklakodalmat tekinthetik 
meg a gyerekek.

Az óvodásoknak szánt bér-
letben a fentiek mellett Ve-
res András Kelekótya harami-
ák című bábszínházi darabját 
láthatják a Ziránó Bábszínház 
előadásában.

Kultúra, művészetek

RÖVIDEN

Janikovszky-emlékkiállítás 
Február 8. és március 9. között rendezik meg a Széchenyi 
István Városi Könyvtár emeletén a Janikovszky Éva em-
lékkiállítást. A tárlat a Móra Könyvkiadó támogatásával 
jön létre, a könyvtár nyitvatartási idejében lehet megnéz-
ni, a csoportoknak pedig játékos foglalkozást is tartanak. 
A kiállításon az idegen nyelvű könyveken, grafikákon kí-
vül megtalálhatók például az író kevésbé ismert fotói, író-
gépe, díjai, gyerekkori naplóinak részletei, a nevét viselő 
alapítvány által adható irodalmi díj, valamint a Bertalan 
és Barnabás című művéből készült bábelőadás kellékei. 
A látogatók egy húszperces filmet is megtekinthetnek, 
amely az író életével kapcsolatos fotókat, riportrészlete-
ket, illetve animációs filmrészleteket tartalmaz.

Díjazott karmester
A karnagy kategóriában KÓTA díjban részesült a sopro-
ni Kocsis-Holper Zoltán. Az elismerést a magyar kultúra 
napján adták át Budapesten. 
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége a díj megalapítását 2004-ben határozta el a 
kiemelkedő eredménnyel végzett művészi munka és a 
közösségért folytatott áldozatos tevékenység elismeré-
sére. A kitüntetést – amelyet a nem hivatásos kórus-, ze-
nekari és népzenei élet legkiválóbb képviselői nyerhetnek 
el minden esztendőben – tizenkét kategóriában szavaz-
za meg a szövetség elnöksége.
A Kórus Spontánusz vezetője a kortárs magyar zenemű-
vészeti és irodalmi alkotótevékenysége elismerésért a kö-
zelmúltban Artisjus-díjat is kapott.

›

GÁSPÁRDY TIBOR 1960-ban született Sopronban, képzőmű-
vész családban. Rajztanári diplomát 1984-ben szerzett a Pé-
csi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán. 
1998–2001 között a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális 
és Környezetkultúra szakát végezte el, 2004-ben PhD foko-
zatot szerzett. 1992 óta a Soproni Egyetem Benedek-karán 
tanít, egyetemi docens. 1986 óta kiállító művész, 1994-ben 
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (Képzőmű-
vészeti Alap) festő tagozata tagjai sorába választotta. Ren-
geteg önálló kiállításon mutatta már be akvarell alkotásait.

Gáspárdy Tibor: Ezer szállal kötődöm a városhoz, itt nőttem fel, nagyon 
szeretem Sopront! FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A lépcső – a bánfalvi lépcsősort ábrázoló 
festménynek is fontos szerepe volt a művész 
legutóbbi önálló tárlatán
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Felemás kosaras mérleg
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az Euroligában kika-
pott, a bajnokság-
ban aztán rangadót 
nyert a Sopron Bas-
ket. Roberto Iniguez 
együttese a török 
Fenerbahce elleni 
meccsen nem tudott 
nyerni, Győrben 
viszont magabiztos 
győzelmet szerzett.

A görög Olimpiakosz elleni 
vereség után a Fenerbahce 
lépéselőnybe került a soproni 
csapattal szemben a csoport-
második helyért folytatott küz-
delemben. Ezért is volt kiemelt 
jelentősége a törökök elleni sop-
roni mérkőzésnek múlt héten. 
A Fenerbahce elleni meccs nem 
indult jól: hamar hétpontos 
hátrányba került a Sopron, ezt 
a szünetre sikerült kiegyenlí-
teni. Sőt, a bravúros harmadik 
negyedben előnyt is szereztek 
a hazaiak, azonban a meccs haj-
rája ismét a törököké volt, így a 
vendégek nyerték a kimondot-
tan sok pontot hozó összecsa-
pást. A végeredmény: Sopron 
Basket – Fenerbahce, 80–84. 
A Sopron öt győzelmével és 

szintén öt vereségével a negye-
dik helyen áll csoportjában.

Vasárnap következett a me-
gyei rangadó a bajnokságban, 
hiszen Győrbe utazott a Sop-
ron Basket. A találkozó a várt-
nál kevesebb izgalmat hozott: 
Casas vezetésével már az első 
negyedben komoly előnyre tett 
szert a vendégcsapat, a tenden-
cia pedig folytatódott, mind a 
négy játékrészben a Sopron do-
bott több pontot. Sérülése után 
visszatért a pályára Határ Ber-
nadett, a csapat svéd centere, 
Amanda Zahui viszont kihagy-
ta a meccset, mert elájult a talál-
kozó előtt. Szerencsére az orvosi 
vizsgálatok komolyabb problé-
mát nem találtak a játékosnál. A 
találkozót kemény védekezésé-
nek és rendkívül pontos dobá-
sainak köszönhetően magabiz-
tosan nyerte a vendégcsapat. A 
végeredmény: CMB CARGO UNI 
Győr – Sopron Basket, 53–82.

– A Fenerbahce elleni találko-
zón sajnos a vendégek a  meccs 
nagy részében jobbak voltak ná-
lunk – összegzett Roberto Ini-
guez vezetőedző. – A győri baj-
nokin azonban elégedett lehet-
tem, kiválóan kosárlabdáztunk. 
Kezdenek felépülni sérültjeink, 
így az edzések minősége is javul, 
ami elengedhetetlen a sikeres 
mérkőzésekhez.

A Sopron Basketre újabb ne-
héz hét vár: a csapat csütörtö-
kön 18 órától a Salamanca el-
len játszik az Euroligában, majd 

vasárnap, szintén este 6-tól kö-
vetkezik a Szekszárd elleni rang-
adó, mindkét meccset Sopron-
ban rendezik.

Tollaslabda 
bajnoki meccsek
Történelmi pillanatnak 
lehettek tanúi azok 
a sportbarátok, akik 
kilátogattak a Fenyő 
téri iskola sportcsar-
nokába szomba-
ton: városunk elő-
ször adott otthont 
hivatalos országos 
tollaslabda bajnoki 
fordulónak.

A III. osztályú tollaslabda csa-
patbajnokság küzdelmeiben öt 
csapat vett részt, a soproniak 
mellett a Győr, a Veszprém, a 
Segesd, valamint a Cegléd spor-
tolói játszották a mérkőzéseket. 
Egy összecsapás 5 mérkőzésből 
áll, a férfi egyes, a női egyes, a 
férfi páros, a női páros és a 
vegyes páros tagjai is megküz-
denek egymással.

– A harmadosztályú bajnok-
ság is a Magyar Tollaslabda Szö-
vetség égisze alatt zajlik, külön-
böző helyszíneken rendezik 
a bajnoki fordulókat – mond-
ta el Kocsis Attila, a Soproni 

Tollaslabda Egyesület elnöke.  
– Egy meccsnapon több mér-
kőzést játszanak a csapatok, így 
volt ez a hétvégén Sopronban 
is. Komoly eredménynek tar-
tom, hogy városunkba tudtunk 
hozni egy ilyen játéknapot, hisz 
egyrészt erre korábban még so-
sem volt példa, másrészt pedig 
a soproni közönség is jobban 
megismerkedhetett a játékkal. 
Egy ilyen eseményen a hazai 
tollaslabda-társadalom figyel-
me is felénk fordul, összessé-
gében tehát rendkívül pozitív, 
hogy országos bajnoki fordulót 
rendezhettünk. 

A szakvezető hozzátette: a 
soproni együttes az őszi for-
dulóban két ellenfelet tudott 
legyőzni, most Sopronban pe-
dig egyszer győztek és négy-
szer kaptak ki. Így összességé-
ben harmadik helyen végeztek 
az ötcsapatos bajnokságban. A 
szombati játéknapon soproni 
részről kiemelkedő eredmény, 
hogy a Kovács László – Kocsis 
Attila férfi páros valameny-
nyi összecsapáson megnyerte 
mérkőzését.

Sport

Extrém kaland
Egyre népszerűbb a Burgenland 
Extrem túra és futóverseny. 
Kilencedik alkalommal dördült 
el a startpisztoly január 25-én 
hajnalban a megmérettetés 
résztvevői számára. Az indulók 
idén négy különböző hosszú-
ságú szakasz közül választhat-
tak, a legbátrabbak 120 kilomé-
tert tettek meg 24 óra alatt (a 
teljes tókerülés Oggau telepü-
lésről indult és oda ért vissza). 

Az első túrán még alig 60 
résztvevő rótta a kilométereket, 
idén ezzel szemben már 5200-
an szerettek volna nevezni a 
téli kihívásra. A rendezők végül 
4500 főnél zárták le a nevezést 

– mondta Ivánkovics Norbert, 
a Burgenland Extrem magyar 
szervezője az ORF-nek. 

A túra köré mára sok ki-
sebb-nagyobb közösség szer-
veződött, amely év közben is 
összetartja a tagokat: Sopron-
ban például hónapokon át tar-
tó túrasorozatot szervezett a 
Shotokan Tigrisek SE, ahol lé-
pésről lépésre készítették fel 
a sportolókat a 120 kilométer 
teljesítésére.

Jövőre majd 10. alkalommal 
rendezik meg a Burgenland Ext-
rem túrát. A szervezők célja az 
ellátás javítása és még több tú-
rázó bevonása. 

A Fenerbahce ellen nem sikerült győzni, a Győr 
elleni rangadót viszont megnyerte a Sopron Basket  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

HONTI KATA SEGÍTI A CSAPATOT A Sopron Basket több játékosa is sérüléssel bajlódik, többször nyilatkozta Roberto Iniguez 
vezetőedző, hogy ez nemcsak a meccseken, az edzéseken is komoly problémát okoz a csapatnak. A klub ezért felvette a kap-
csolatot az Olaszországban élő Honti Katával. Kata igent mondott a felkérésre és segítő kezet nyújtott a csapatnak: visszatér 
Sopronba és elsősorban az edzéseken támogatja a csapat munkáját. Ugyanakkor, ha a helyzet úgy kívánja, az Euroligában is 
szerepet kaphat a 31 éves kiváló soproni kosárlabdázó, aki már befejezte aktív játékos-pályafutását.

RÁZÓ LÁSZLÓ

Emlékezetes mérkőzésen tudta 
legyőzni a Körmend együttesét 
a Sopron KC a hétvégén. Sabáli 
Balázs csapata hosszabbítás után 

egy ponttal nyert az ősi rivális ellen.

A Szolnok elleni biztató játék 
után optimistán várhatták a 
Körmend elleni rangadót a 
soproni szurkolók. Annál is 
inkább, mivel a csapat légiós-
kerete kiegészült: Lawrence 
Gilbert helyére Makinde Lon-
dont igazolta le a klub. A mér-
kőzésen a Warner–Lemar duó 
ismét kitett magáért: tripláik-
kal hamar vezetést szerzett az 
SKC, Dénes kosarainak köszön-
hetően pedig már 15 pont volt 

a soproni előny. Ez csak fokozta 
az amúgy is fantasztikus han-
gulatot a Novomatic-aréná-
ban. A nagyszünetig Csorvási és 
Ferencz pörgött fel leginkább a 
vasi együttesből, ennek köszön-
hetően kicsit csökkent a különb-
ség a két csapat között (39–27).

A szünet után tovább zár-
kózott a Körmend, Takács há-
rompontosa azonban ismét tíz 
pont feletti hazai előnyt jelen-
tett. A találkozó hajrájában jött 

soproni szempontból a fekete-
leves: az SKC mindössze 9 pon-
tig jutott az utolsó negyedben, 
a Körmend pedig elkapta a fo-
nalat: Hammonds hárompon-
tosa egalizálta az eredményt, 
amely már nem változott az 
utolsó másodpercekben. Jöhe-
tett a hosszabbítás!

Az extra játékidőt a hazaiak 
kezdték jobban, de fordított és 
vezetett is két ponttal a Kör-
mend. A slusszpoén azonban 
ezután következett, Warner ve-
zetésével visszavette az előnyt 
a Sopron, Dénes labdaszerzései 
után Lemar büntetőzött kiváló-
an, így végül óriási izgalmakat 
követően egy ponttal nyert a 
Sabáli legénység. A végered-
mény: Sopron KC – Egis Kör-
mend, 80–79.

– Mindkét csapatnak gratu-
lálok a mai teljesítményhez – 
mondta Sabáli Balázs, az SKC 
vezetőedzője. – Döntőnek az 
bizonyult, hogy nálunk volt 
két extra teljesítmény Warner 
és Lemar részéről. Külön kö-
szönet mindkét szurkolótábor-
nak, fantasztikus hangulatot te-
remtettek az arénában. Ebből a 
győzelemből építkeznünk kell 
és erőt meríteni, hogy további 
sikerekkel elérhessük célunkat. 

Az SKC szombaton 18 órától 
a Kaposvár KK otthonában lép 
parkettre.

London Sopronban
Ismét öt légiós áll Sabáli Balázs 
rendelkezésére: a Sopron KC a 
tervezettnél egy héttel később, 
de feltöltötte a maximális ötre 
külföldi játékosai számát. 

Az SKC új légiósa az ame-
rikai Makinde London, aki az 
idei évben tölti első szezonját 
Európában. A 22 éves játékos 
kiváló adottságokkal rendel-
kezik: 208 centiméter magas 
és mintegy 100 kilogramm. 
Amerikai egyetemi csapatának 
utolsó évében meccsenként át-
lagosan csaknem 14 pontot szer-
zett és több mint öt lepattanót 
gyűjtött. Az idei szezon első 
felét Olaszországban töltötte: 
a másodosztályú FCL Contract 
Legnano együttesében pattog-
tatott. Meccsenként átlagosan 
27 perc játéklehetőség jutott 
neki, ez idő alatt 11,7 pontot és 
5,6 lepattanót szerzett.

Az SKC vezetőedzője, Sabáli 
Balázs úgy fogalmazott: bízik 
abban, hogy a kiváló felépítésű 
kosárlabdázó komolyan tudja 
segíteni csapata játékát, hiszen 
magassága ellenére atletikus 
testalkatú, és a kinti dobásai is 
veszélyesek. Makinde London 
első soproni meccsén 8 pontot 
és 4 lepattanót szerzett.

Hétvégén először rendeztek Sopronban országos 
bajnoki fordulót tollaslabdázóknak  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A Burgenland Extrem túra résztvevői 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

SKC: bravúros 
győzelem

Makinde London a Körmend elleni győztes mérkőzésen mutatkozott be új 
csapatában FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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PÁDER VILMOS 

A Novomatic-arénában zsúfolt 
lelátók előtt köszöntötték a város 
legeredményesebb sportolóit. A 
harmincadik sportgálán a kitünte-

tettek plakettet és emléklapot vehettek át.

A jubileumi sportgálán a szer-
vező – a polgármesteri hiva-
tal sportfelügyeleti csoportja 
– kitett magáért. Látványos 

fénytechnika, színvonalas szó-
rakoztató műsorok és jó han-
gulat jellemezte, illetve igazolta 
vissza a sikeres szervezést.

A 2018-as év kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó sportolóit, 
edzőit, vezetőit a város nevében 
dr. Farkas Ciprián tanácsnok kö-
szöntötte. Beszédében kiemel-
te, a város büszke élsportolóira, 
megköszönte céltudatos, kitartó 
munkájukat. Külön kiemelte az 
egyesületek, az edzők szerepét, 
s köszönetet mondott a szülők-
nek, valamint mindazoknak, 
akik hozzájárultak a sikerekhez, 
győzelmekhez.

A gálán a díjakat dr. Simon 
István alpolgármester, dr. Far-
kas Ciprián és Sas László ön-
kormányzati képviselő adta át 
Csiszár Szabolcs sportfelügyelő 
közreműködésével. Elsőként a 
diákolimpián dobogós helyen 
végzett sportolókat köszöntöt-
ték, majd az országos bajnoksá-
gokon sikeresen szereplők követ-
keztek. A sort azt Eb-n és a vb-n, 
illetve a nemzetközi versenye-
ken kiválóan szereplők zárták.

A gáláról nem hiányoztak 
azok a sportolók vagy képvi-
selőik sem, akik extra teljesít-
ményükkel – például Babos 
Tímea teniszező, Tóth László 
profi ökölvívó, a Sopron Basket 
női kosárlabdacsapata – világ-
hírnevet szereztek Sopronnak.

Az Ocho Macho, a Sopron 
Táncegyüttes, a Dirty Dance 
Sopron látványos műsorukkal 
tették felejthetetlenné a jubile-
umi gálát. 

LELÁTÓ

Kosárlabda
Január 31.,  
csütörtök 18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron Basket – CB 
Avenida Salamanca

Február 1.,  
péntek 19 óra,  
Krasznai-sportcsarnok
SMAFC – Tiszaújvárosi 
Phoenix KK 

Február 3.,  
vasárnap 18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron Basket 
– Atomerőmű – 
KSC Szekszárd

Sífutás
Február 2.,  
szombat 10 óra,  
Sopron Parkerdő
Sífutó nyílt nap

Teremlabdarúgás
Február 2.,  
szombat 10 óra,  
Gárdonyi-iskola
Általános és középis-
kolai városi teremlab-
darúgó-bajnokság – 
4. forduló

IV. Hajós – Soptrans 
SFAC teremlabda-
rúgó torna 
Február 3., vasárnap 8 
óra, Krasznai Ferenc 
Egyetemi sportcsarnok
U11 és U13

Teke
Február 2.,  
szombat 14 óra,  
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Köfém SC

Röplabda
Február 4–6., 14.30, 
Szent Orsolya-iskola, 
Széchenyi-gimnázi-
um, Berzsenyi-líceum
Városi alapfokú lány 
röplabdabajnokság – 
9. forduló

› A város büszke élsportolóira, nekik köszönték meg munkájukat

Jubileumi sportgála

Sport

A fallabda töretlen fejlődése
PÁDER VILMOS

A soproni fallabda 
története az 1987-
es évre nyúlik vissza, 
ugyanis akkor adták át 
a kor egyik legmoder-
nebb sportcentrumát 
a Lackner Kristóf utca 
48. szám alatt. A kor-
szerű intézményben 
több sportág talált 
otthonra, köztük a fal-
labda (squash) is. 

A fallabdát két pályán űzhet-
ték 1987-ben a gyors labdajáték 
kedvelői. Az izgalmas sportnak 
azonban kevesen hódolhattak, 
mivel Magyarországon akkori-
ban csak négy helyen, Tihany-
ban, Budapesten, Sopronban és 
Bükön volt fallabdapálya.

A Magyar Fallabda Szövet-
séget 1989. november 4-én 
dr. Kaplár F. József, a népsze-
rű sportriporter elnökletével 8 
sportvezető – köztük egy sop-
roni – alapította meg. A sportág 
bölcsőjénél a Soproni Fallabda 
Club meghatározó szerepet ját-
szott, Czibula Miklós, Kósa Gábor 
és Németh Márta személyében 

3 felnőtt válogatottal büszkél-
kedhetett az egyesület. Csapat-
ban olyan „nagyágyúk” játszot-
tak soproni színekben (a már az 
említett játékosokon kívül) mint 
Babos Csaba, ifj. Zsolnai Miklós 
és Kiss Gábor.

Sajnos hiába volt a jó szakmai 
munka, a siker, a gazdasági lobbi 
erősebbnek bizonyult. A sport-
centrumban először megszűnt 
az egyik pálya, majd a második 

is, vendéglátóhelyiség lett belő-
le. A gazdasági döntés, Németh 
Márta 1992-ben bekövetkezett 
tragikus halála, valamint Kósa 
Gábor fővárosba távozása akko-
ra „vérveszteség” volt, hogy rö-
vid időn belül feloszlott a sikeres 
egyesület.

A sportág dinamikus fejlődése 
– jelenleg több mint háromszáz 
pálya van hazánkban – szinte ki-
kényszerítette egy új egyesület 

megalakulását. Balogh Sándor 
2011-ben megalakította a Sopro-
ni Mega Squash Fallabda Egye-
sületet. Az új elnök az Európai 
Fallabda Szövetség edzőképzése 
mellett elvégezte a Testnevelési 
Főiskola edzőképzőjét is. A ki-
tartás, szorgalom és a sok mun-
ka meghozta a sikert, rövid idő 
alatt országosan elismert lett a 
soproni utánpótlás. U11-es lány 
korosztályban, valamint U12-es 

és U13-as fiú korosztályban, il-
letve az U15-ös korosztályban is 
listavezetők az ifjú soproni te-
hetségek. A tudatos munkának 
köszönhetően felnőtt korosztá-
lya is van az egyesületnek, ver-
senyzőik az országos bajnoksá-
gokban sikeresen szerepelnek. 
Az egyesület edzéseit és mérkő-
zéseit a Mega Fittness-ben tartja, 
ahol hétfőtől péntekig folyama-
tosan várják a fiatal tehetségeket.

RÖVIDEN

Nem sikerült  
a címvédés

Kikapott Babos Tí-
mea és a francia Kristi-
na Mladenovic címvédő 
kettőse az ausztrál nyílt 
teniszbajnokság női pá-
ros versenyének pénte-
ki döntőjében az auszt-
rál Samantha Stosurtól 
és a kínai Csang Suajtól. 
Babos Tímea volt tavaly 
az első magyar győz-
tes a melbourne-i tor-
na történetében és az 
ötödik magyar, aki fel-
nőtt Grand Slam-címet 
szerzett. – Gratulálok 
az ellenfélnek, remekül 
játszottak, és biztos va-
gyok benne, hogy még 
sok nagy meccsük lesz 
– mondta a díjátadó 
ünnepségen a sopro-
ni teniszező. – Köszö-
nöm, Kiki, hogy újra 
együtt játszhattam ve-
led, nagyszerű a kap-
csolatunk, de ez nem az 
én napom volt, bocsá-
nat érte. Jövőre vissza-
térünk! – tette hozzá. A 
2017-ben és 2018-ban 
is WTA-világbajnok Ba-
bos Tímea ötödik felnőtt 
Grand Slam-döntőjében 
negyedszer maradt alul.

›

Balogh Sándor 2011-ben alakította meg a Soproni Mega Squash Fallabda Egyesületet 

Balogh Csaba az íjász ob-n elért első helyezésért vette át az elismerést  
dr. Farkas Cipriántól. A színpadra felkísérte kislánya, Fruzsina is.  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A sikeres sportolók emlékplakettet is kaptak  
FOTÓ: MÉSZÁROS MÁRK
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Nógrádi Gábor: Gyerek-
rablás a Palánk utcában

A regény ugyanolyan 
vérfagyasztóan kezdő-
dik, mint a gyerekrablás-
ról szóló történetek ál-
talában. A kisfiú eltűnik, 
a rablók zsaroló levelet 
küldenek, pénzt köve-
telnek és fenyegetőznek. 
Továbbá minden ször-
nyen titokzatos és félel-
metes. Aztán elszabadul 
a pokol! Megtudjuk, hol 
van az elrabolt gyerek, és 
kik a rablók, miközben az 
ifjú nyomozót folyton le-
tartóztatják… A fergetege-
sen vidám regényből nagy 
sikerű film is készült Kol-
tai Róbert főszereplésével.

›

280 évvel ezelőtt, 1739. ja-
nuár 18-án hunyt el Pilgram 
János soproni evangélikus 
lelkész, egyházi író. Buxte-
hudeban született 1682. de-
cember 10-én.

225 évvel ezelőtt, 1794. ja-
nuár 22-én hunyt el Bécs-
ben herceg Esterházy Pál 
Antal cs. kir. kamarás, altá-
bornagy, Sopron vármegye 
főispánja, az Aranygyapjas 
rend lovagja. Bécsben szü-
letett 1738. április 11-én.

220 évvel ezelőtt, 1799. ja-
nuár 19-én született Poszvék 
Keresztyén soproni evan-
gélikus lelkész. Sopronban 
hunyt el 1877. április 28-án. 

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

Ez történt 
Sopronban

A Széchenyi-ösztöndíjasnak a kikapcsolódást a Brains koncertjei jelentik

Tamás nyertesnek született
MADARÁSZ RÉKA

Széchenyi István szellemisége ösz-
tönözte városunk vezetőit arra, 
hogy megalapítsák a Széche-
nyi István Tanulmányi Ösztöndí-

jat, amellyel a magyar felsőoktatásban tanuló, 
tehetséges soproni fiatalokat támogatják. Pin-
tér László Tamás harmadszor érdemelte ki a 
rangos elismerést.

Pintér László Tamást 2016-
ban már bemutattuk újsá-
gunkban. Lelkesedése azóta is 
töretlen mind az informatika, 
mind pedig a Brains együttes 
iránt. A zenekartól kölcsönzött 
két mottóját – „Nyerni szület-
tem”, illetve „Egy vagy a mil-
lióból, és soha ne elégedj meg 
a minimummal!” – továbbra 
is kitartóan alkalmazza a gya-
korlatban: a negyedik félévben 
elért 4.92-es átlag alá azóta sem 
ment. A kedves fiú jelenleg vég-
zős a Soproni Egyetem SKK gaz-
daságinformatika mesterkép-
zésén. Többször elnyerte már 
a Gazdaságinformatikus Szak-
mai Ösztöndíjat, másodszor a 

köztársasági ösztöndíjat (ma 
már Nemzeti Felsőoktatási Ösz-
töndíj), továbbá tavaly és idén is 
sikeresen pályázott a Nemzeti 
Kiválósági Programon (UNKP).

– Az UNKP-ra egy kutatási ter-
vet kellett benyújtanom, mely-
ben adatok minősítésével, pót-
lásával foglalkoztam – meséli 
Tamás. – A diplomamunkám 
témája a szenzorhálózatokhoz 
kapcsolódó rendszerfelügyelet, 
melybe a mesterséges intelli-
gencia integrálása is beletar-
tozik. Gyakorlatiasan tanulok, 
a feladatokat megpróbálom 
megoldani, így ha akarnék, 
sem tudnék rosszabb eredmé-
nyeket elérni.

Az ifjú informatikus demonst-
rátorként négy különböző tan-
tárgyból is vezet gyakorlatokat. 
A jövőre vonatkozó elképzelé-
sei még képlékenyek: a dokto-
rira mindenképp beadja a je-
lentkezését, de az is lehet, hogy 
valamelyik osztrák informatikai 

vállalkozásnál helyezkedik el. A 
tehetséges fiú számára a kikap-
csolódást a fesztiválok és a Bra-
ins koncertjei jelentik. Akár az 
ország másik végére is képes 
elutazni egy-egy fellépésükért.

– Olyan mennyiségű ener-
giát kapok ezeken a bulikon, 

annyira feltöltődöm, hogy utá-
na a hétköznapokban is job-
ban tudok teljesíteni – fejezi be 
Pintér László Tamás. – 2011 óta 
szinte az összes koncertjükön 
ott voltam. Ha néhány hónap 
kimarad, szinte elvonási tüne-
teim vannak.

Soproni fiatalok

A HÉT MOTTÓJA:

„A jövő feltar-
tóztathatatlan. 

Mindig is az volt. A 
rovásírást elsodorta 

a betű, a kézirat-
másoló barátokat 
munkanélkülivé 
tette Gutenberg, 
Gutenberg por-
fogó és erdőza-

báló könyveit pedig 
éppen most teszi 

múlttá a komputeri-
zált világ.”

Nógrádi Gábor  
(költő, író, újságíró, 

hangjáték-, tévéjáték- és 
filmforgatókönyv-író)

Pintér László Tamás a Soproni Egyetem gazdaságinformatika mesterképzésére 
jár, otthonosan érzi magát a gépek között FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS 

Idén is népszerű volt a vasútmodell-kiállítás a Liszt-központban.  
11. alkalommal szervezték meg az eseményt, amelyen ezúttal a páneu-
rópai piknik 30. évfordulója alkalmából kínáltak sok érdekességet. A 
házigazda soproni vasútmodellezők terepasztalán helyet kapott pél-
dául a nevezetes sopronpusztai jelenet, ahol határőrök, vasfüggöny, 
magasles és még elhagyott Trabantok is szerepelnek. A megnyitón 
részt vett dr. Magas László, az 1989-es páneurópai piknik egyik szerve-
zője és Nagy Károly, a GYSEV osztályvezetője, valamint a szervező Pro 
Kultúra munkatársai. A péntektől vasárnap estig tartó tárlatot mintegy 
háromezren nézték meg. FOTÓ: SZALAY KÁROLY

Vasútmodell-kiállítás

Kreatív műhely 
az Eötvösben
MADARÁSZ RÉKA

Már több mint két éve 
működik töretlen lel-
kesedéssel az Eöt-
vös-gimnázium krea-
tív műhelye. Egy olyan 
kis közösség, amely-
ben a gyerekek fel-
hőtlenül alkothatnak.

Igaz Csilla rajztanár, vizuális és 
környezetkultúra mestertanár 
az iskola vezetőségének támo-
gatásával hozta létre a kreatív 
műhelyt, azzal a céllal, hogy 
legyen egy hely, ahova a diákok 
elvonulhatnak a világ zajától, 
ahol szabadon kibontakoztat-
hatják a bennük lévő alkotóerőt, 
amire nagy létszámú osztály-
közösségben, heti egy órában 
nincs lehetőségük. Az elmúlt 
két évben a kis csapat összeko-
vácsolódott, és mindig vannak 
újabb és újabb vállalkozó szelle-
műek, akik örömmel csatlakoz-
nak hozzájuk.

– Szeptemberben még úgy 
gondoltam, hogy a szülőket is 
meghívom egy-egy foglalko-
zásra, de velük együtt már túl 
sokan lennénk. A távlati cél vi-
szont az, hogy ők is bekapcso-
lódhassanak a munkánkba – 
meséli a tanárnő. – A Magyar-
országi Evangélikus Egyház 
eszközfejlesztési pályázatán 
nyertünk tűzzománc-kemen-
cét hozzá tartozó eszközökkel, 
grafikai prést, fazekas korongo-
zógépet, agyagozó korongokat 
és egyéb, a kreatív alkotó mun-
kát segítő eszközöket. Ezekkel 
most már tovább tudjuk színe-
síteni a palettát.

Kéthetente kedden 16 óra és 
17.30 között a diákok a képzőmű-
vészeti ágak mellett kipróbálhat-
ják a tűzzománc-készítést, a ba-
tikolást, a nemezelést és egyéb 
kézműves technikákat. Verse-
nyekre való felkészítés is zajlik, 
a csapat tagjai részt vettek töb-
bek között fotópályázaton, orszá-
gos képregénykészítő versenyen, 
grafikai versenyen és tárgyterve-
ző és -alkotó versenyen.

Az Eötvös-diákjai szívesen járnak a kreatív műhely 
foglalkozásaira 

Keresztféléves ponthatárok 
Döntöttek a felsőoktatási intéz-
mények a februárban induló 
képzések ponthatárairól: a csak-
nem öt és félezer jelentkezőből 
4184-en jutottak be a keresztfél-
éves képzési formára – közölte 
az Oktatási Hivatal. 

A keresztféléves felvételi eljá-
rásban alapképzésre 414, felsőok-
tatási szakképzésre 96, mester-
képzésre pedig 3674 jelentkezőt 

vettek fel. A legnépszerűbbek a 
műszaki és a gazdaságtudomá-
nyi mesterképzések voltak, a 
legtöbb jelentkező a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemre jutott be, ezt kö-
veti a Szent István Egyetem és a 
Debreceni Egyetem. A Soproni 
Egyetemen vállalkozásfejlesz-
tés, pénzügy, környezetmérnö-
ki, természetvédelmi mérnök, 

környezetmérnöki, építész, 
faipari mérnök és gazdaságin-
formatikus szakokat indítanak a 
keresztféléves képzés keretében. 

A felvételizők az e-felvételiben 
ellenőrizhetik pontszámaikat és 
az általuk megjelölt szakok pont-
határait. Akik megadták a mobil-
telefonszámukat, eredményük-
ről SMS-ben is értesítést kapnak. 
Forrás: eduline.hu

A Z  I N T E R N E T E N  I S :
www.sopronitema.hu



www.sopronitema.hu2019. január 30. 15

ÉRFESTÉS MINT 
GYÓGYSZER?

Ahogy egyre profibb, bo-
nyolultabb, általában egyre 
drágább diagnosztikus (azaz 
vizsgálati) lehetőségek szü-
letnek, terjednek, mintha 
kezdenénk elhülyülni. 
Nem szabad leszoknunk a 
kézenfekvő, egyszerű, ol-
csó, sok esetben méreg-
drága vizsgálattal sem he-
lyettesíthető orvosi alap-
lépésekről. 
Nem a páciens ötleteinek a 
megvalósítása az orvos fel-
adata (akkor sem, ha fizet 
érte!), hanem a hozzá for-
duló ember szakszerű segí-
tése. Orvosként mindig azt 

kell tenni és javasolni, amit 
az adott probléma tisztázá-
sa megkövetel. Se többet, se 
kevesebbet. 
A kikérdezés (és meghall-
gatás!), a családi háttér, ba-
jok feltérképezése, az ad-
digi kórtörténet ismerete, a 
már rendelkezésre álló lele-
tek áttekintésének elmulasz-
tása roppant veszteség, sőt 
akár... felelőtlenség.
Türelem! Mi, orvosok ne te-
gyünk így, még akkor se, ha 
egy-egy páciens vagy an-
nak családja akár ezt eről-
tetné ránk! 
Dr. Tschürtz Nándor

Tallózó

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

Január 16-i rejtvényünk megfejtése: Zorall koncert. Szerencsés megfejtőnk: Kiss Béla, Sopron Ibolya út.

KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE
JANUÁR 30. – FEBRUÁR 5.

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

›

Január 30.,  
szerda 

Patikaplus gyógyszertár 
 Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

Január 31.,  
csütörtök 

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 

99/505–472

Február 1.,  
péntek 

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6., 

99/311–732

Február 2.,  
szombat 

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23. 

99/312–437

Február 3.,  
vasárnap 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 

99/311–254

Február 4.,  
hétfő

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12. 

99/505–078

Február 5.,  
kedd

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 

99/506–544

Alma és fája

Posta Sándor és fiai

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájá-
tól, tartja a mondás, melynek igaz-
ságáért nem kell messzire menni 
Sopronban sem. Posta Sándor vil-

lanyszerelő-mester szakmaválasztásában még 
nagy szerepe volt a véletlennek. Fiai viszont 
céltudatosan, már gyermekkorukban elhatá-
rozták, hogy édesapjuk nyomdokába lépnek. 

– Szabolcsi származású a csa-
ládunk, édesapám nagyhalászi, 
édesanyám pedig nyíregyházi 
születésű – meséli Posta Sándor 
villanyszerelő-mester. – Édes-
apám határőrtisztként szolgált, 
előbb Zsirán, majd Hegykőn volt 
őrsparancsnok. Egyéves voltam, 
amikor Hegykőre kerültünk, ott 
nőttem fel, ott végeztem el az 
általános iskolát, így bár fele-
ségemmel több mint negyven 

éve Sopronban élünk, őszin-
tén és tiszta szívből hegykői-
nek is vallom magam. Amikor 
a pályaválasztásra került a sor, 
tanácstalanok voltunk, ezért 
egy pályaválasztási tanácsadó-
ból választottuk ki a motorte-
kercselő szakmát, amit akkor 
az AFIT Batsányi utcai műhe-
lyében lehetett csak elsajátítani.

– A motortekercselés mel-
lett az ahhoz nagyon közel álló 

villanyszerelést is megtanul-
tam, ami jó döntés volt, mert 
végül is ebben teljesedett ki az 
életem – folytatja Posta Sándor. 
–Több helyütt is dolgoztam, 
hosszú ideig a Soproni Vasön-
tödében, majd előbb másodál-
lásos iparosként, később pedig 
már főállásban voltam egyéni 
vállalkozó. Nem bántam meg, 
hogy villanyszerelő lettem, 
hisz szép és érdekes ez a szak-
ma, amit én kezdetektől hiva-
tásnak tekintettem.

– Édesapámmal ellentétben 
az én pályaválasztásom egy 
percig nem volt kétséges, hisz 
öcsémmel már kissrácként is 
ott sürgölődtünk apu körül – 
kapcsolódik a beszélgetésbe 
ifjabb Posta Sándor. – Később 
kisebb-nagyobb feladatokat 
is kaptunk, lelkesen szedtünk 
szét például mosógépeket, 
porszívókat. 

Sándor a VasVilla tanulója-
ként országos szakmai tanul-
mányi verseny győztese volt, 
majd ott is végzett mint épület-
villamosság-szerelő, ma pedig 
egy informatikával foglalkozó 
magánvállalkozása van. Testvé-
rével mindketten megkapták az 
egyik legrangosabb szakmai el-
ismerést, a Schilling János-díjat.  

– Abban, hogy mi ezt a szak-
mát választottuk, természe-
tesen édesapánké a főszerep, 
de hogy azt meg is szerettük, 
legfőképp pedig, hogy meg is 
tanultuk, azt elsősorban kivá-
ló tanárainknak köszönhetjük, 
kiemelten Delbó Györgynek és 
Horváth Istvánnak – zárja Pos-
ta Gábor, aki épületvillamos-
ság-szerelőként szintén a Vas-
Villában végzett, majd műszaki 
menedzser diplomát is szerzett, 
jelenleg pedig a Soproni Erőmű 
energiagazdálkodási vezetője.

Ifjabb Posta Sándor, Posta Sándor és Posta Gábor FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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sarok

Válasszunk körültekintően!
MADARÁSZ RÉKA

Manapság szinte divattá vált 
jógázni, rengeteg irányzat 
és oktató közül választha-
tunk Sopronban is. De ho-
gyan is találjuk meg a ne-
künk megfelelő jógát, ha 
csak most ismerkedünk ez-
zel a mozgásformával?
A jóga segítségével ahhoz 
a részünkhöz kerülhetünk 
egyre közelebb, amely nem 
változik, örök. Az a módszer 
azonban, amellyel a legha-
tékonyabban juthatunk el 
a középpontunkba, nagy-
ban függ a gyakorló beál-
lítottságától, ezért ember-
típusonként eltérő lehet. 
Így alakultak ki a jóga kü-
lönböző irányzatai, melyek 
közül nem mindegyik aján-
lott kezdőknek. 
– A nyugaton széles körben 
elterjedt irányzatok több-

sége a hatha jógából ered 
– tudtuk meg Tóth Viktó-
ria jógaoktatótól. – A hat-
ha elnevezés két szó ösz-
szetételéből származik: ha 
a napenergia szimbóluma, 
a tha pedig a hold jellegű 
energiák jelképe. Már maga 
a név is utal arra, hogy ez a 
jógatípus a férfi (jang) és a 
női (jin) energiák egyensú-
lyát próbálja megteremte-
ni a testben és az elmében. 
A hatha jógán belül is továb-
bi irányzatok jöttek létre: 
az ashtanga jóga lényege, 
hogy a jógapózok dinami-
kusan áramlanak egymásba 
egy kötött gyakorlatsor so-
rán. Ebből jött létre a vinya-
sa flow. Ez a jógafajta szin-
tén dinamikusan fűzi össze 
a pózokat, ám nincs kötött 
gyakorlatsor, hanem bizo-
nyos tematika köré csopor-
tosítja azokat. Mind az ash-

tanga, mind a vinyasa flow 
inkább haladóknak való, 
mivel feltételezi, hogy a 
gyakorló már biztonságo-
san tudja kivitelezni a test-
helyzeteket.
– Azoknak, akik most kezde-
nek barátkozni a jógával, in-
kább a statikus gyakorlás ja-
vasolt, mint például az Iyen-
gar, a klasszikus hatha és a 
gerincjóga – folytatja Viki. 
– Ezeken a foglalkozáso-
kon megtanulhatják a pó-
zok helyes kivitelezését. A 
fizikai gyakorlás előkészíti 
a testet a haladó technikák 
elsajátítására.
Passzívabb jógastílus a jin 
jóga, ami a hatha jóga és a 
kínai gyógyászat elemeit öt-
vözi a mildfulness meditáci-
óval. A hangsúly azon van, 
amit a gyakorló érez, mi-
közben hosszabban kitart 
egy-egy pózt.

Kollányi Zsuzsi  
új dallal tért vissza

ByeAlex és a Slepp üzen

Bombaként robbant a hír, ami-
kor a Backstreet Boys bejelen-
tette, hogy új dallal, ráadá-
sul friss albummal lepi meg 
rajongótáborát. Nos, most már 

kijelenthető: hat év után vado-
natúj stúdióalbummal jelentke-
zett minden idők egyik legsike-
resebb fiúbandája. A lemezről 
korábban megjelent Don’t Go 

Breaking My Heart és Chances 
című szerzemények hatalmas 
népszerűségnek örvendenek, 
így bizonyára az album is nagy 
kedvenc lesz.

Magával ragadó dallal indította 2019-et a 
ByeAlex és a Slepp, valamint az AK26 formáci-
óból jól ismert Giajenno. 

Az alkotópáros Anya című fel-
vétele fontos üzenetet hor-
doz, emellett pedig kirob-
banó refrénjével és zseniá-
lis verzéivel óriási slágernek 
ígérkezik. A dal születésének 

körülményeiről ByeAlex osz-
tott meg részleteket.

– A dalunk a magunkfajta em-
ber története. Arról szól, hogy 
mind Giajj, mind én a névte-
lenség szürkeségéből küzdöttük 

fel magunkat. Szeretnénk azok-
nak az embereknek üzenni, akik 
minden nap küzdenek az életü-
kért, és a remény az egyetlen ka-
paszkodójuk. Nekünk is így volt 
ez – mesélte az előadó.

A dal születésében Schnell-
bach Dávid, a Slepp gitárosa és 
Somogyvári Dániel producer 
is közreműködtek. A videokli-
pet Tembo (Alex társa a Sen-
kise formációban) jegyzi, de a 
szervezésben Alexék sokat kö-
szönhetnek a Miskolci Egye-
temnek is. A felvétel a havas 
Avason készült, hiszen a mis-
kolci szimbolika több jelentést 
is hordoz. – Az Avas azért fősze-
replő, mert ezen a telepen, illet-
ve Miskolc létszférájában íród-
tak az első, ősi ByeAlex cuccok, 
mint például a „Csókolom” vagy 
a „Kedvesem” is.

KÓCZÁN BÁLINT

Új dallal tért vissza Kollányi Zsu-
zsi, akinek nyáron születtek meg 
ikergyermekei. Az énekesnő egy 
briliáns együttműködésben alkotta 

meg legújabb felvételét: Lotfi Begivel és 
Kowával nosztalgiázik.

Kollányi Zsuzsit leginkább 
a Majka LIVE produkciók-
ból ismerhette meg a közön-
ség, hiszen évek óta az ország 
egyik legkedveltebb élőzeneka-
ros formációjának frontvonal-
beli vokalistája. Az énekesnő az 
elmúlt két évben már szólódala-
ival és izgalmas kollaborációival 

is borzolta a kedélyeket, de évről 
évre láthatjuk és hallhatjuk a 
Pilvaker színpadán is.

Nyár végén ikerpárnak adott 
életet, és azóta magánélete ke-
rült az első helyre. Az év elején 
azonban visszatért egy elké-
pesztően fülbemászó felvétel-
lel. Zsuzsi nem először zenél 

Begivel, hiszen a DJ-vel és Maj-
kával alkotott hármasuk Vala-
honnan című száma már meg-
közelíti a 30 milliós lejátszást. A 
szintén Majkával készített Elég 
lesz pedig 20 milliós megtekin-
tés fölött jár a YouTube-on.

Az Eszembe jutottál című új-
donság zenéjét és szövegét Bar-
talos Jenő szerezte, aki a Vala-
honnant is jegyzi. Lotfi Begi ez-
úttal is a hangszerelésért felelt, 
Kowalsky pedig karcos és azon-
nal felismerhető hangját, vala-
mint szólórészén keresztül saját 
gondolatait dobta be a sztárpro-
dukcióba. A parádés, egysnittes 
videoklipet Galler András „Indi-
án” rendezte.

A közelmúltban adta bemutatkozó kon-
certjét a soproni Helit. A tavaly nyáron 
alakult zenekart a Hoffer Zeneiskola te-
hetséges növendékei alkotják.
– Azzal a céllal hoztuk létre az együttest 
még 2018 júniusában, hogy az egyé-
ni zenei teljesítmény mellett a Hoffer 
Zeneiskola tanulóiként zenekari gya-
korlatot is szerezhessünk. Ez nagyon 
fontos számunkra, hiszen ha új együt-
teshez csatlakozunk, vagy saját formá-
ciót szeretnénk alapítani, akkor már el-
mondhatjuk, hogy van rutinunk – me-
sélték a tagok.

A Bősze Bianka, Kósa Kimberli, Kreiter 
Karina, Bella Málna, Oláh Soma, Kus-
lics Petra, Bognár Dorina és Ilyés Ál-
mos alkotta Helit stílusa szerteágazó, 
a fiatal tehetségek sem szeretnék azt 
behatárolni. – Fejlődésünk érdekében 
minél több fajta zenét kell megismer-
nünk. Ezért játszunk többek közt fun-
ky-t, mainstream popot, countryt és 
rockos dalokat is, neves külföldi és ma-
gyar előadóktól.
A tanulók úgy érzik, nagy segítség 
számukra, hogy a felkészülés és a ze-
nekari próbák is szakmai irányítással 

működnek. Ezen kívül a Hoffer zenesu-
li biztosítja a próbatermet és az alko-
táshoz, zenéléshez szükséges fontos 
eszközöket. 
A Helit legfontosabb fellépése június 
8-án lesz a Sopron Zenél keretein belül, 
ahol a tanulói színpadon közel egyórás 
saját műsort ad. Addig is több fellépést 
terveznek a soproni muzsikusok. Leg-
utóbbi a TIT-ben bemutatott koncert-
jük szép sikert hozott.
A helyi formációnak elkészült legújabb 
klipje is, amely megtekinthető a közös-
ségi portálon.

Itt a soproni Helit együttes!

Backstreet Boys: 
megjelent az új album


