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Kérdések, 
válaszok

Megújuló belváros

Régi álmot sikerült megvalósítani a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI-ban: az intézmény 
új játszótérrel gazdagodott a szülők és a város összefogásának köszönhetően. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az összefogás eredménye

Az áldozatokra 
emlékeztek

1944. december 6-án sújtotta Sopront az első, hatalmas áldozatokat 
követelő bombatámadás – idén is megemlékeztek a tragikus ese-
ményről városunk vezetői. Felvételünkön a Várkerület 1945-ben 
a bombázások után. FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM, DIEBOLD KÁROLY 

Szoros vereség  
és győzelem

Három negyeden keresztül tartotta a lépést a 
Dinamo Kurszk csapatával a Sopron Basket. 
A lányok végül alulmaradtak, a bajnokságban 
viszont győzni tudtak a Vasas otthonában.

Új fiókkönyvtár létre-
hozása, útfelújítások és 
erősebb közvilágítás – 
ezek a kérdések is felme-
rültek a legutóbbi köz-
meghallgatáson. Csak-
nem „telt házas” volt a 
rendezvény, amelyet a 
városházán tartottak.  
A közmeghallgatáson 
dr. Fodor Tamás polgár-
mester, dr. Simon István 
alpolgármester, dr. Sár-
vári Szabolcs jegyző és 
dr. Kovács Gábor aljegy-
ző válaszolt a lako-
sok kérdéseire. 
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Mariah 15. lemeze
Világszerte óriási siker 
Mariah Carey néhány 
hete megjelent új 
albuma. Az énekesnő 
három évtizedes karrier-
rel a háta mögött is tud 
történelmet írni. A Cau-
tion villámgyorsan hatal-
mas lelkesedést váltott 
ki a rajongók körében. 
Ez nem meglepő, hiszen 
az utóbbi két hónapban 
Mariah folyamatosan 
kényeztette követőit az 
új dalokkal. 12
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Új játszóteret alakítanak ki a Petőfi-iskolában

Az összefogás eredménye

Adventi gyertyagyújtás

KÖVES ANDREA

Régi álmot sikerült 
megvalósítani a Sop-
roni Petőfi Sándor 
Általános Iskola és 
AMI-ban: az intéz-
mény új játszótérrel 
gazdagodott a szülők 
és a város összefogá-
sának köszönhetően.

A téli hideg ellenére önfeledten 
rohantak ki az udvarra az alsós 
diákok a harmadik óra utáni 
szünetben az egyik decem-
beri napon. Többségük azon-
nal birtokba vette az új, több-
funkciós játszóeszközt. – Alig 
várjuk, hogy kicsöngessenek, és 
kijöhessünk egy kicsit játszani, 
a legjobb ez a mászókás rész – 
meséli Kovácsvári Máté máso-
dik osztályos kisdiák, aki azon 
nyomban akrobatikus mutat-
ványokkal is meglep minket. 

– Nagyon vártuk már, hogy 
átadhassuk a gyerekeknek ezt a 
sokrétű élményelemet, hiszen 
sokkal jobban megy az órákon a 
koncentrálás, ha a szünetekben 
levezethetik a felesleges energi-
ájukat a diákok –  mondja Sipos 
Ferenc igazgató. Az iskolának 

régóta nem volt játszótere, hi-
szen a korábbi eszközök elavul-
tak, használhatatlanokká vál-
tak. Ekkor döntött úgy a szülői 
munkaközösség, hogy a külön-
böző, az iskolát támogató ren-
dezvények bevételéből – szülői 
bál, júniusi kerti parti – kiala-
kítják az új játszóteret. Mielőtt 
azonban belefoghattak volna a 
munkálatokba, meg kellett ol-
dani a játszótér melletti épület-
szakasz szigetelését. Mivel ide 
folyt be mindig az esővíz, ezért 
ez a rész állandóan nedves volt. 

A város segített abban, hogy 
megvalósítsák a vízelvezetést, 
illetve támogatást nyújtottak 
az eséscsillapító gumifelület 
egy részének a megvásárlásá-
hoz is. Az összeg másik felét, 
illetve a játékelemeket a szü-
lői munkaközösség által gyűj-
tött pénz biztosította. A beru-
házásnak még nincs vége, hi-
szen tavasszal a tervek szerint 
újabb eszközökkel gazdagodik 
a játszótér: hintával, libikó-
kával, csúszdával, illetve egy 
mini focipályát is kialakítanak 

a kisebbeknek, valamint pado-
kat is kihelyeznek majd, hogy 
minél élvezetesebbé váljon az 
itt töltött idő. 

A Petőfi-iskolában más na-
gyobb szabású beruházás is 
kezdődik a következő hetek-
ben. Az önkormányzat nyertes 
pályázatának köszönhetően az 
előző felújítással nem érintett 
épületrészekben kicserélik a 
nyílászárókat, ahol szükséges, 
elvégzik a szigetelést és moder-
nebbre cserélik a radiátorsze-
lepeket is.

MADARÁSZ RÉKA

Karácsony előtt 
sokunknak a legna-
gyobb fejtörést az 
ajándékok kiválasz-
tása okozza. Milyen 
meglepetést vegyünk, 
amire a szeretteink 
valóban vágynak, és 
még örülnek is neki?

A karácsonyi ajándékok beszer-
zését sokan, sokféleképp intéz-
zük. Valaki már fél évvel az 
ünnepek előtt elkezdi begyűj-
teni őket, mások az utolsó pil-
lanatban rohannak el a bevá-
sárlóközpontba, és viszik, 
ami a kezük ügyébe kerül. A 

protokollszakértő szerint a jó 
ajándék titka, hogy azt adjuk, 
amit az illető szeretne.

– Ha valakivel törődünk, már 
hetekkel, hónapokkal az ünne-
pek előtt figyelünk arra, mit 
emleget, mire vágyik – mondja 
Görög Ibolya. – Persze a biztos 
tippek se mindig válnak be, pél-
dául ha valakiről tudjuk, hogy 
szeret olvasni, és veszünk neki 
egy könyvet, elképzelhető, hogy 
már megvan neki.

Az ajándéktárgy nem attól 
jó, hogy drága, hanem attól, 
hogy vágyott rá, akit megle-
pünk vele. A szeretetünket az-
zal tudjuk kifejezni, ahogyan 
becsomagoljuk.

– A gondos csomagolásból 
érződik, hogy csak tőlünk kap-
hat ilyet – folytatja a szakember. 

– Egy tábla csokoládét is be lehet 
úgy csomagolni, hogy egyedi le-
gyen, és a látvány önmagában 
örömet okozzon. A cifra aján-
dékzacskó személytelen, ha 
abban adjuk át, a tárgyat ma-
gát tegyük egyedivé. Hasznos 

tisztában lennünk azzal, hogy 
olyat adni, ami hozzáér a test-
hez – zokni, fehérnemű, illatszer 
– csak annak szabad, akivel bi-
zalmas kapcsolatban vagyunk. 

Görög Ibolya fontosnak tartja, 
hogy az ajándékot akkor is fo-
gadjuk örömmel, ha épp nem 
arra vágytunk. Aki pedig aján-
dékoz, semmiképp se dicsérje 
azt, amit adott, és főként ne em-
legesse fel az árát! 

A szakértő még egy fontos ta-
náccsal látott el bennünket az 
ünnepek előtt: a karácsonyi üd-
vözlőlap mindenkinek jólesik, 
akivel nem tudunk személyesen 
találkozni. Kerüljük el azonban 
az e-mailben vagy messenge-
ren személytelenül továbbított, 
sokszor giccses, semmitmondó 
cukiságokat! 

Újabb láng lobbant 
fel – meggyújtot-
ták a második gyer-
tyát a város adventi 
koszorúján. 

– Advent előre irányítja a tekin-
tetünket – mondta az ünnep-
ségen Barcza Attila. Sopron 
és térsége országgyűlési kép-
viselője arról is beszélt, hogy 
az év legsötétebb napjain még 
inkább próbáljuk megtalálni a 
jót, a fényt, ezért is gyújtunk 
gyertyát. Ilyenkor még erőseb-
ben érezzük, hogy szükségünk 
van egymásra.

– A találkozások ünnepe is a 
karácsony – folytatta Pelikán 
András, a Soproni Evangéli-
kus Egyházközség igazgatólel-
késze. – Minden nap tegyünk 
valami apró jó dolgot, amivel 

közelebb tudunk kerülni az ün-
nep átéléséhez!

A város adventi koszorúján 
a második gyertyát Brummer 

Emese Sára, a Szent Orsolya-is-
kola negyedikes tanulója gyúj-
totta meg, a műsorban közre-
működtek a Berzsenyi Dániel 

Evangélikus (Líceum) Gimná-
zium diákjai, a Hunyadi János 
evangélikus iskola diák-, vala-
mint tanári kamarakórusa. 

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Advent idején is 
figyeljünk értéktár-
gyainkra! A tapasz-
talatok szerint ilyen-
kor megnövekszik a 
lopások száma.

Advent idején nagyobb a for-
galom az üzletekben, az aján-
dékokat vásárlók ilyenkor több 
készpénzt tartanak maguknál. 
– Fontos, hogy az ünnepi han-
gulatban se feledkezzünk meg 
a legalapvetőbb biztonsági 
szabályokról! – mondta Babel-
láné Lukács Katalin, a Sop-
roni Rendőrkapitányság őrna-
gya, kiemelt bűnmegelőzési 
főelőadó. – Fokozottan figyel-
jünk értékeinkre, ha forgalmas 
helyen tartózkodunk, vásárlás 
közben ne tegyük le táskánkat, 
ne hagyjuk a bevásárlókocsiban, 
és ha lehet, csak annyi pénzt 
vigyünk magunkkal, amennyire 
szükségünk van! 

A bankkártyával, illetve hitel-
kártyával történő vásárlás kellő 
körültekintéssel biztonságos fi-
zetést tesz lehetővé. Kártyánk-

kal csak megbízható interne-
tes áruházból vásároljunk, le-
hetőleg utólagos fizetéssel! 
Online vásárlás előtt mindig 
olvassuk el a vásárlói vélemé-
nyeket, ellenőrizzük az eladó 
megbízhatóságát! Ha nem így 
teszünk, könnyen becsaphatnak 
bennünket.

Babelláné Lukács Katalin fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy 
célszerű bankkártyánkra biz-
tonsági beállításokat alkalmaz-
ni. Kérhetünk például a tranzak-
ciókról SMS-értesítést, melynek 
segítségével azonnal értesülhe-
tünk a kártyahasználatról. 

– Évről évre akadnak olyanok, 
akik kihasználják az emberek 
jóindulatát – zárta az őrnagy. 
– Az ünnepek idején gyakran 
adománygyűjtésre hivatkozók 
jelennek meg az utcákon és az 
áruházak parkolóiban, akik vala-
milyen nemes célra hivatkozva 
próbálják megszerezni a pén-
züket. Ha adományozni szeret-
nénk, tegyük azt közvetlenül a 
rászorulóknak, vagy válasszunk 
olyan megbízható segélyszerve-
zetet, amely biztosan annak jut-
tatja el az adományt, akinek arra 
szüksége van!

Legyen bizalmatlan!

RENDŐRSÉGI SOROZAT

Görög Ibolya 
FOTÓ: BACH MÁTÉ

A második adventi gyertya meggyújtására is sokan voltak kíváncsiak  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Az igazi ajándék személyes

RÖVIDEN

Rangos elismerés 
A nyugat-magyarországi régióban a feltörekvő vállalko-
zások között a soproni Dentalklinik dr. Tóka Kft. nyerte 
el a Pegazus díjat. Az elismerést az Enterprise Investors 
magán- és kockázati tőkealap-kezelő vállalat, a Bisnode 
(Európa egyik vezető digitális üzleti információszolgál-
tatója), valamint a Dentons (a világ legnagyobb ügyvédi 
irodája) adományozza. A díjjal a legdinamikusabban fej-
lődő magyarországi kis- és középvállalkozások teljesít-
ményét ismerik el. 

›

LÁSZLÓ ERIKA:
Nagymamaként a lányom 
révén vagyok érintett, ők 
a családok otthonterem-
tési kedvezményét vették 
igénybe. A nemzeti konzul-
táció kérdéseit is megvála-
szoltuk, így több figyelem 
irányul a családokra.

KUTI ELVIRA:
Teljes mértékben helyesnek 
tartom a kormány törekvé-
seit a családokkal, a fiatalok-
kal kapcsolatban. A kikül-
dött kérdéssort már vissza-
küldtük, fontosnak tartjuk 
ugyanis, hogy elmondhas-
suk a véleményünket.

VÁGI GYULA:
A gyermekeim folyamato-
san tájékozódnak a csokról, 
valamint a gyerekek után 
igénybe vehető adókedvez-
ményekről. Így, ha eljutnak 
oda, akkor gyorsan tudnak 
intézkedni és kihasználni a 
támogatási lehetőségeket.

SZABÓ KRISZTINA: 
Várjuk a harmadik babát, így 
minden egyes forintnak és 
plusz segítségnek örülünk. 
Jó az irány, de az lenne a 
legjobb, ha a támogatá-
sokat mind többen tudnák 
igénybe venni.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›
Egyetért a család-
támogatásokkal?

Örömmel vették birtokba a diákok az új játszóeszközt a Petőfi-iskola udvarán. 
A fejlesztés tavasszal folytatódik, hintával, csúszdával és focipályával is bővül a 
játszótér.  FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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„Magunknak tartozunk azzal, hogy emlékezünk a hősökre”

Megújult a temető

PLUZSIK TAMÁS

Közel 1500 sírkövet újragyártottak, 
felújították és világítással látták el a 
450 méter hosszú sétányt a bán-
falvi hősi temetőben. A munkákat 

mintegy 150 millió forintos kormányzati támo-
gatásból finanszírozta Sopron. 

Az első világháború lezárásának 
100. évfordulója alkalmából írt ki 
pályázatot hadisírok és emlék-
művek felújítására a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum. Ennek kere-
tében Sopron 152 millió forint 
kormányzati támogatást nyert 
el a bánfalvi hősi temető sírjai-
nak rendbehozatalára.

– Az első világháború külö-
nösen fontos Sopron számára, 
mivel katonaváros volt – fogal-
mazott a temető pénteki ünne-
pélyes átadásán dr. Fodor Tamás 
polgármester. – Több katonai 
alakulattal is rendelkezett, közel 
volt Bécshez, a birodalom köz-
pontjához. A soproni katonák a 
világháborúba nagy lendülettel, 
a haza iránti tisztelettel vetették 
be magukat. 1914-ben ott harcol-
tak a Kárpátok gerincén, a sop-
roni huszárok limanowai csatá-
ban tanúsított hősiessége nélkül 

az orosz csapatok betörhettek 
volna hazánkba is. Sopron vá-
rosa nemcsak büszke ezekre a 
történelmi hagyományokra, ha-
nem becsülettel ápolja is azokat.

A projekt keretében a teme-
tőben közel 1500 sírkövet újra-
gyártottak és kihelyeztek, fel-
újították a 450 méter hosszú 
sétányt, amit világítással is ellát-
tak, valamint megtörtént a kapu 
felújítása is. Az önkormányzat 
saját forrásból a civil áldozatok 
síremlékeit is felújította.

– Mit adhatunk elesett hőse-
inknek? Az ő áldozatukhoz nem 
mérhető semmi, sem katonai 
tiszteletadás, sem emlékmű, 
sem történelmi monográfia – 
mondta dr. Udvardi Endre ezre-
des, a HM jogi főosztályának ve-
zetője. – Magunknak tartozunk 
azzal, hogy emlékezünk rájuk, 
de ne feledjük el azokat a sop-
roni bakákat sem, akik idegen 
földben álmodják örök álmukat!

A felújított temetőt megál-
dotta és megszentelte Horváth 
Kornél főhadnagy, katolikus tá-
bori lelkész és Jákob János dan-
dártábornok, protestáns tábori 
püspök, majd dr. Fodor Tamás 
polgármester, Barcza Attila or-
szággyűlési képviselő és Mágel 
Ágost önkormányzati képviselő 
megkoszorúzta az első világhá-
borús emlékművet. 

Soproni polgárok: 
kérdések, válaszok
PLUZSIK TAMÁS

Csaknem „telt házas” volt a köz-
meghallgatás, melyet a város-
háza dísztermében tartottak 
múlt héten. Az összejövetelen 
dr. Fodor Tamás polgármester, 
dr. Simon István alpolgármes-
ter, dr. Sárvári Szabolcs jegyző 
és dr. Kovács Gábor aljegyző 
válaszolt a kérdésekre. Először a 
tavalyi javaslatok megvalósítása 
érdekében tett intézkedésekről 
számolt be a jegyző. Egy felve-
tés kapcsán a Fertőrákosi Bar-
langszínház parkolási gondja-
ira, a nyilvános illemhelyek szá-
mára kért választ Fenyő Gyula. 
Sárvári Szabolcs hangsúlyozta: 
a színház saját parkolóján túl a 
Mitrász Kft. 250 parkolót bizto-
sít erre a célra. 2017-ben kértek 
több nyilvános illemhelyet is a 
lakosok Sopronban. Elhangzott: 
a belvárosi fejlesztések része-
ként az Árpád utcai parkoló-
házban, a Paprétnél és a Várke-
rületen is lesznek új helyiségek. 

Második napirendi pontként 
Sopron jegyzője az előzetesen 
írásban feltett tizenöt kérdés-
re adott választ. Ezek között a 
közvilágítás helyenkénti hiá-
nyossága mint visszatérő téma 
szerepelt, egy aggódó nagyma-
ma pedig a Paprét egyik háza 
előtti járdalezárásra hívta fel a 
figyelmet. Madarász Béláné „sze-
retné megérni egy városunkhoz 

méltó, gyönyörű XXI. századi 
könyvtár megnyitóját”. A könyv-
tárt folyamatosan újítja fel az 
önkormányzat, valamint a Jere-
ván városrészben fiókkönyvtár 
létesítése is szerepel a közeljövő 
terveiben, hangzott el a válasz.

Harmadik napirendi pont-
ként a közmeghallgatáson je-
lenlévők tehettek fel kérdése-
ket. Pados Imre arról érdeklő-
dött, hogy egy lakásfelújítást 
követően hol helyezhetőek el a 
festékesdobozok, -vödrök. Mint 
fogalmazott, pillanatnyilag erre 
legközelebb Szombathelyen van 
lehetőség. Dr. Fodor Tamás ígé-
retet tett arra, hogy ezt a prob-
lémát mielőbb megoldják. Egy 
felvetett kérdés kapcsán a Csen-
gery utcai gyalogátkelőhelyek 
rossz megvilágításának orvos-
lására is ígéretet tett a város-
vezetés, mint ahogy keresik a 
megoldást több elhanyagolt, de 
jelenleg nem a város tulajdoná-
ban lévő épület (például az egy-
kori ruhagyár, a volt József Attila 
Gyermekotthon) állagmegóvá-
sára, illetve hasznosítására is. A 
város zsúfoltságával és az ebből 
esetleg eredő bűncselekmények 
megszaporodásával kapcsolatos 
felvetésre Szabó Jenő, Sopron 
rendőrkapitánya adott meg-
nyugtató választ. Mint mondta, 
2010-ben 2431 bűncselekmény 
volt Sopronban, 2017-ben ez a 
szám 1788-re csökkent.

CZIRÁKI VIKTÓRIA

Ősszel és télen fogé-
konyabbak vagyunk 
a befelé fordulásra, 
mely az arra hajla-
mosaknál depresz-
szióba torkollhat. 
Amennyiben a tüne-
tek tartósan fennáll-
nak, kérjük szakem-
ber segítségét!

– Bár tartja magát az az elkép-
zelés, hogy az emberek az 
őszi–téli időszakokban haj-
lamosabbak a depresszióra, 
leggyakrabban mindössze 
arról van szó, hogy ilyenkor a 
kevés napsütés és a rossz idő 
okozta „bezártság” miatt haj-
lamosabbak vagyunk befelé 
fordulni, kicsit többet foglal-
kozunk ilyenkor magunkkal, 
így előtérbe kerülnek a problé-
máink is – mondta el a Soproni 
Témának Princz Emese szak-
pszichológus. – Fontos azon-
ban, hogy az év végi lecsende-
sedést, az évünk és önmagunk 
értékelését ne tévesszük össze 
a depresszióval! A szezonális 
depresszió egy sok esetben 
ciklikus, visszatérő, átmeneti 
állapot. A tünetek általában 
ugyanakkor jelentkeznek és 
múlnak is el minden évben. A 
kezdet késő ősz, illetve kora tél 
szokott lenni, a vége 
pedig a tavasz 
melegebb napja-
ival érkezik, de 
ebben lehetnek 
egyedi eltéré-
sek, és az is 

előfordulhat, hogy nem jele-
nik meg minden évben. 

A depresszió tünetei a szo-
morúság, szorongás tartós 
érzése, reménytelenség és ki-
látástalanság. A beteg bűntu-
datot, értéktelenséget érezhet, 
fáradtság, lelassultság és szo-
ciális elszigetelődés lehet úrrá 
rajta. Fokozódik az alvásigény 
és az étkezési szokások meg-
változása miatt súlygyarapo-
dás vagy jelentős súlycsök-
kenés jelentkezhet. Emellett 
jellemzőek a koncentrálási és 
döntéshozatali nehézségek is. 
Amennyiben ezek a tünetek 
tartósan fennállnak, vegyük 
igénybe szakember segítségét, 
ha a depresszió súlyos tünete-
it tapasztaljuk, azonnal for-
duljunk orvoshoz!

Princz Emese a dep-
resszió elkerülése ér-
dekében azt javasolja, 

hogy végezzünk rendszeresen 
testmozgást, hiszen a mozgás 
hatására a termelődő endorfi-
nok jó közérzetet biztosítanak. 
Ügyeljünk a megfelelő alvás-
mennyiségre, próbáljunk be-
tartani egy fix alvás–ébren-
lét ciklust. Fontos, hogy ma-
gunkat hasznosnak érezzük, 
keressünk olyan szabadidős 
tevékenységeket, melyek ki-
kapcsolnak! Ápoljuk rokoni 
és baráti kapcsolatainkat, hi-
szen egy jól kiépített szociá-
lis háló védelmet nyújthat a 
magány érzése ellen. Fontos 
a céljaink, terveink megfelelő 
ismerete, de ami legalább eny-
nyire fontos, hogy megfelelő 
önismerettel rendelkezzünk, 

ne támasszunk ma-
gunk felé elér-

hetetlen célo-
kat, legyünk 
reálisak a 
saját életün-
ket illetően!

Ismerjük fel a depressziót!
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Princz Emese szakpszichológus FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A segítő szeretet ereje

MUNKATÁRSUNKTÓL

Mintegy 1000 ajándékdobozt töltött meg sop-
roni intézmények segítségével a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat helyi szervezete. A Szent 
Márton Ház Mikulása a gyermekes családok-
nak hozott örömet, a kórházban pedig defib-
rillátoradományt is fogadtak. 

24. alkalommal tartott meghitt, 
karácsonyváró ünnepséget a 
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Soproni Csoportja – a rendez-
vényen dr. Fodor Tamás polgár-
mester is részt vett. Az ünnepsé-
gen adták át azt a mintegy 1000 
ajándékcsomagot, melyet sop-
roni intézmények és a passaui 
máltai testvérszervezet segít-
ségével gyűjtöttek össze.

Az Eötvös-gimnázium, a Fáy, 
a német nemzetiségi és a Szent 
Orsolya-iskola, valamint szinte 
az összes soproni óvoda kö-
zösen vett részt a gyűjtésben. 
Az ajándékokat a Doborjáni, a 
Kozmutza-iskola diákjai, a Tó-

malom utcai gyermekotthon 
gondozottjai és nagycsaládosok, 
valamint nehéz sorsú családok 
kapták meg. A Máltai Szeretet-
szolgálat jótékonysági akciójá-
hoz még lehet csatlakozni. De-
cember 13. és 18. között tartós 
élelmiszereket gyűjtenek az In-
tersparnál.

„Meleg étel, meleg ruha, me-
leg otthon, karácsonykor, min-
denkinek!” – ez volt a mottója a 
soproni Szent Márton Ház idei 
adventi akciójának. A Mikulás 
december 6-án este a gyerme-
kes családoknak szerzett örö-
met. A bensőséges ünnepet a 
Határok Nélkül Alapítvány új 

székházában, a Szent Márton 
Házban rendezték meg. Az 
ünnepségen 62 kisgyermek 
kapott nagy Mikulás-csoma-
got, a szülők dupla adag tar-
tós élelmiszert és tisztítószert 
vittek haza. 

A Soproni Gyógyközpont 
Kardiológiai Osztályának ado-
mányozott egy 1,4 millió ér-
tékű defibrillátort a Rotary Club 
Sopron – Pannónia Egyesület. 
Dr. Kovács Imre PhD, a Sopro-
ni Gyógyközpont Kardiológiai–
Belgyógyászati Összevont Osz-
tályának osztályvezető főorvosa 
a személyes találkozás alkal-
mával köszönetet mondott az 
adományozásért, valamint ki-
emelte: az új defibrillátor egy 
magas tudású eszköz, amelynek 
segítségével könnyen megszün-
tethetők a kamrai és pitvari rit-
muszavarok. Az adományozás 
keretében átvett eszköz jóval 
magasabb szintű beavatkozást 
tesz lehetővé, mint a nyilvános 
helyeken kihelyezett készülékek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat soproni ünnepségén mintegy 1000 
ajándékcsomagot adtak át FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

– Ne feledjük el azokat a soproni bakákat sem, akik idegen földben álmodják 
örök álmukat! – mondta a rendezvényen dr. Udvardi Endre, a HM jogi 
főosztályának vezetője FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS



Városi hírek www.sopronitema.hu 2018. december 12.4

EZ LESZ…
Széchenyi Casino 

December 12., szerda 17 óra, Széchenyi-gimnázium 
díszterem 
Prof. dr. Langer Róbert: Gondolatok a hazai transzplan-
táció margójára 

L’art pour L’art társulat
December 12. 19 óra, Liszt-központ
Mintha elvágták vol

Latin party – salsa
December 12. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Virágos Sopronért 
December 13., csütörtök 17 óra, GYSEV oktatóterem

Búzás Tünde: Madárkirály 
December 13. 18 óra, Széchenyi István Városi Könyv-
tár Bánfalvi Fiókkönyvtára 
A kiállítás megtekinthető január 18-ig

Adventi koncert 
December 13. 18 óra, Soproni Egyetem közgazdasá-
gi kar aula 

Várkerületi járdacsillagászat
December 14., péntek 16.15–23 óra, Várkerület 
Rendező: Stella Sopron

Zaporozsec/ Lóci Játszik
December 14. 20.30, Hangár Music Garden 

Pair o’ Dice/ Yes Mom
December 14. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden

III. Hard Christmas
December 15., szombat 18 óra, Hangár Music Garden

Kowalsky meg a Vega
December 15. 19 óra, GYIK Rendezvényház 
Vendég a No Sugar zenekar

Színek – Király Viktor – Akusztik
December 15. 19 óra, Fertőd, Esterházy-kastély 

Ismerős Arcok 
December 15. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
20 éves jubileumi turné

Szabó Benedek és a Galaxisok
December 15. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Vendég: Mayberian Sanskülotts

Adventi hangverseny 
December 16., vasárnap 16 óra, Hunyadi-iskola
A Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány 
és a Hunyadi-iskola szervezésében

Rachel Mills és Zsubrits Katalin 
hangversenye

December 16. 17.30, Pannónia Hotel 

Véradás 
December 18., kedd 15.30-tól 19-ig, Búgócsiga 
Akusztik Garden

Alzheimer Café 
December 18. 17 óra, Pannonia Hotel 
A zene gyógyító energiái adventben

Zsuffa Tünde: A hírek rabjai 
(könyvbemutató)

December 18. 18 óra, Liszt Café

Karácsonyra szól a harang
December 19., szerda 16 óra, Széchenyi István Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára
Adventi hangok mesével, dallal, bábos játékkal

Kuntz Zoltán: Hórusz megszállottjai 
(könyvbemutató)

December 19. 17.30, Várkerület Galéria 

Karácsonyi táncparti
December 19. 19 óra, GYIK Rendezvényház 

Final Cat filmklub
December 19. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

...valami... A Soproni Fotóművészeti 
Kör kiállítása

Megtekinthető: december 21-ig, hétfőtől csütörtökig 
15–18 óra között, Torony Galéria
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MÉDIAPARTNEREINK:

Dr. Németh Alajos vigaszt nyújtott az utolsó pillanatig

Nagybetűs Ember volt
KÖVES ANDREA 

Huszonöt 
esztendő-
vel ezelőtt 
hunyt 

el dr. Németh Ala-
jos püspöki tanácsos, 
középiskolai hittanár, 
helytörténeti kutató. 
A legsötétebb korsza-
kokban is igazi pél-
daképpé vált ember-
ségével, az elesettek 
felkarolásával, örök 
derűjével.

– Ő nagybetűs Ember volt, aki-
ről bár huszonöt éve már nincs 
köztünk, mégsem tudok meg-
hatódás nélkül beszélni – meséli 
dr. Varga Mária, aki apaként 
tekintett dr. Németh Alajosra, 
aki édesanyja testvére volt. – A 
legnagyobb borzalmakban is 
derűs maradt, mindig segített, 
elfogadta mások problémáit, 
és mindig a megoldást kereste. 
Olyan útravalót, olyan értékeket 
kaptam tőle, ami mind a mai 
napig meghatározza az uta-
mat, a gondolkodásmódomat, 
az élethez való hozzáállásomat. 

Dr. Németh Alajos bátyját kö-
vette a papi hivatásban. Ember-
sége, lelki nagysága a második 
világháború alatt tejesedett ki: 

az 1944. december 6-i, rengeteg 
áldozatot követő bombatáma-
dást követően, amikor Sopron 
rommá vált, rendületlenül vé-
gezte a munkáját. 
A sebesülteket ol-
talmazta, talics-
kán vitt élelmet 
a rászorulóknak, 
saját maga is se-
gédkezett a hol-
tak elszállításá-
ban, és naponta 
adta meg a vég-
ső tisztességet az 
elhunytaknak. Közben minden 
fontos mozzanatát feljegyezte 
ezeknek az időknek, elkészítet-
te a soproni háborús halottak 
névjegyzékét. Később ezt az 

időszakot örökítette meg a hí-
ressé vált, Sopron könnyes-vé-
res dátumai című művében. 
1948 nyarán az ÁVH dr. Németh 

Alajos hittanárt 
is letartóztatta. 
Huszonegy hó-
napot töltött in-
ternálótáborok-
ban, szabadulása 
után még sokáig 
rendőri felügye-
let alatt tartot-
ták, s egy ideig 
hittanári állásá-

tól is megfosztották. Az átélt ne-
hézségek nem törték meg, tet-
te továbbra is azt, amiben hitt: 
szolgált, segített, mindenkit 
meghallgatott. 1974-ben vonult 

nyugállományba, de nyugdíjas-
ként is ellátta a soproni orsolyi-
ta templom igazgatását 1991-ig. 
Közben pedig emlékirataiból 
megírta a háborús évek borzal-
mait, illetve a Sóhajok palotája 
című könyvét is, amely a sop-
ronkőhidai fegyház történetét 
mutatja be.

– Nagyon szerették a hívek, ez 
derült ki egy pár évvel ezelőtti 
találkozón – idézte fel dr. Varga 
Mária. – Egykori orsolyás diákok 
jöttek el a világ minden pontjá-
ról: Amerikából, Hollandiából, 
Németországból Sopronba, egy 
emlékeket idéző összejövetelre. 
Én köszöntöttem a résztvevő-
ket, és amikor kiderült, hogy az 
unokahúga vagyok, mindenki 
meghatódott, és számtalan cso-
daszép emlék került elő a nagy-
bátyámról. Kiemelték, hogy bár-
mikor lehetett hozzá fordulni, 
mindenkinek választ, vigaszt, 
szeretetet nyújtott. A másik, 
amire sokan emlékeztek, hogy 
milyen szép ember volt – mo-
solyodik el az unokahúg. – Ma-
gas volt, vékony, jó vágású, az 
állandó derűvel az arcán. Bár-
hova ment, nem lehetett nem 
észrevenni.

Nyolcvankilenc éves korában 
hunyt el, még az utolsó pillanat-
ban is alkotott, napi két órát ta-
nulta az angol és a német nyel-
vet, és meghallgatott minden-
kit, akik felkereste, hogy lelki 
vigaszt nyújtson.

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Bakterház a Batsányi utcában
A Batsányi utcában lévő, több mint 
százhúsz éves, 12 négyzetméteres 
egykori bakterház hivatalos neve ez 
volt: 54. számú sorompóőrhely. Be-
deszkázott ajtaja felett hajdanán há-
rom csengőpár három irányból jelen-
tette az ügyeletes bakternak, vagyis a 
sorompókezelőnek a vonat közeledé-
sét. A városi legendárium szerint a Lö-
vérekben nyaralt egy „fontos ember”, 
talán miniszter, aki több mint fél órát 
álldogált a lehúzott sorompó előtt. 
Panaszt tett a  GYSEV-nél, ezután 
előregyártott elemekből 1966 őszé-
re megépítették a gyalogos felüljárót 

(ezt a vonal villamosításakor bontot-
ták le). 2000 tavaszán megpecséte-
lődni látszott a ház sorsa: a GYSEV 
lebontásra ítélte. Ekkor lépett közbe 
dr. Kubinszky Mihály professzor, vas-
úttörténész, a Soproni Városszépítő 
Egyesület elnöke, mondván, hogy a 
bakterház szorosan hozzátartozik a 
városképhez. Ajtaját, ablakát ugyan 
bedeszkázták, de a tetőszerkeze-
tét, esőcsatornáját helyreállították 
és gondos kezek azóta minden év-
ben futómuskátlit is ültetnek az ab-
lakába. A falfirka? – azért bizony kár…  
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

A soproni városvezetés döntése szerint december 15-től 
jövő év január elsejéig a városban a felszíni fizető öve-
zetekben a parkolás díjmentes lesz.

Ingyenes parkolás

1944. december 6-án sújtotta Sopront az 
első, hatalmas ember és anyagi áldozato-
kat követelő bombatámadás. A hagyomá-
nyok szerint a Deák téri II. világháborús 
emlékműnél csendes főhajtással és gyer-
tyagyújtással emlékeztek a tragikus ese-
ményekre Sopron vezetői. Az önkormány-
zat részéről dr. Fodor Tamás polgármes-
ter és Mágel Ágost képviselő helyezte el az 
emlékezés és a tisztelet koszorúját. A ké-
sőbbi felmérések szerint az amerikai gé-
pekből 78 darab 500 és 1000 kilós bom-
bát szórtak 74 éve Sopronra, a légitáma-
dás kegyetlen vésővel szabta át a belvárost. 
A halottakat Németh Alajos vette számba, 
könyvében 310 nevet sorol fel, egyes kuta-
tók szerint viszont a sebesültek elhalálo-
zásával jóval megemelkedett az elhunytak 
száma. A 2. légitámadás december 18-án 
következett be és főként a Lővér Szállónak 
szólt, ahol a Szálasi kormány tagjai és a né-
met katonai vezetők voltak elszállásolva. 
FOTÓ: GRIESCHISCH TAMÁS

Az áldozatokra emlékeztek

„A sebesülteket 
oltalmazta, talics-
kán vitt élelmet 
a rászorultak-
nak és naponta 
adta meg a végső 
tisztességet az 
elhunytaknak.”

Dr. Németh Alajos 
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Szép lassan az idei esztendő is kicsú-
szik a lábunk alól. Még egy kis öröm-
teli várakozás, aztán már itt is van karácsony szent 
ünnepe, majd előkerülnek a pezsgőspoharak, hogy 
köszöntsük új évezredünk immár 19. esztendejét. Ez 
az év is gyorsan elsuhant, örömökkel, bánatokkal és 
sok-sok jól végzett munkával. Ezekben a hetekben 
(is) jó érzés tudni, hogy azok, akik megtehetik, segí-
tenek a szorult helyzetben lévőknek. Nekem az az 
érzésem, hogy évről évre többen – különböző ci-

vil szervezetek, önkor-
mányzatok, egyházak, 
de magánszemélyek is 
– csatlakoznak az ön-
kéntes segítők egy-
re népesebb köréhez. 
Nem véletlen, hogy eb-

ben az időszakban sokan gondolják úgy, hogy va-
lamit tenni kell(ene) az elesettekért, hiszen a zord 
időjárás mindenkit megvisel, másrészt pedig advent 
időszakában jobban kinyílnak a lelkek, s megértőb-
bek vagyunk másokkal szemben. Mi tagadás, so-
kan fogadják örömmel a meleg ruhákat, takarókat, 
a tartós élelmiszereket, a használható játékokat, de 
egy tál meleg étel is szívmelengető lehet. Az ado-
mányozás jó szokása Sopronban olyan polgári ha-
gyomány, amelyet napjainkban is magukénak valla-
nak városunk lakói, és nem csupán nagy ünnepeink 
vonzáskörében. 
A közelmúltban egy egészen eredeti és nekem – de 
úgy hiszem, másoknak is – nagyon tetsző adomá-
nyozásról hallottam. A történetet a résztvevők nem 
akarták nagydobra verni – mondván, nem azért tet-
ték, amit tettek, hogy írjanak róluk –, de íme a na-
gyon rövid sztori. A testvérpár (ikrek) úgy döntött, 
hogy kerek születésnapjukat barátaikkal együtt ün-
nepli meg. Ebben eddig persze nincs semmi külö-
nös. Régi jó magyar szokás ez. És az is, hogy ilyen-
kor ajándékkal köszöntjük az ünnepeltet. Zsolt és Szi-
lárd  (ők voltak a születésnaposok) arra gondoltak, mi 
lenne, ha megkérnék barátaikat, hogy ezúttal inkább 
pénzt adjanak nekik… No, nem azért, hogy abból fi-
zessék a buli költségeit, hanem azért, hogy az ösz-
szegyűlt pénzből a kórház gyerekosztályának vásá-
rolhassanak különböző eszközöket. Így is történt. A 
barátok díjazták az ötletet, az adomány pedig a kór-
házhoz került. Ebben a történetben nem az a fontos, 
hogy végül is mennyi pénz jött össze, hanem a két 
ember szándéka, ötlete, amelyhez csatlakoztak bará-
taik is. Mert így is lehet segíteni, valóban önzetlenül, 
éppúgy, mint azok, akik átérzik mások elesettségét, 
szorongatott helyzetét, s nem csak advent idején.

„...advent időszaká-
ban jobban kinyílnak 
a lelkek, s megértőb-
bek vagyunk másokkal 
szemben.”

Horváth Ferenc jegyzete

Így is lehet!
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Polgármesteri hivatal    .  .  .  . 06-80/204-322, 515-100

Soproni Polgárőr Egyesület  .  .  .  .  .  06-30/385-5732

Sopron Holding központi szám   .  .  .  .  .  .  . 514-500 
Ingyenes zöldszám  (üzenetrögzítő) .   .   . 06-80/514-600

Közútkezelés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515-123

Soproni Szociális Intézmény    .  .  .  .  .  .  .  . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 524-361
Támogató szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  524-361
Családok Átmeneti Otthona    .  .  .  .  .  .  .  . 524-362
Pártfogó felügyelet   .  .  .  .508-126, 508-395, 508-392
Caritas telefonos lelkisegély-szolgálat   . 06-80/505-678
Drog stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/505-678

Magyar Autóklub   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

SZOLGÁLTATÓK

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141

UTAZÁS

MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-40/49-49o-49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Modern Sopron  
– megújuló belváros

HORVÁTH FERENC

Hivatalosan is lezárult Sopron történelmi 
belvárosának megújítása, az utcák és terek 
rekonstrukciója. Az átadáson Gyopáros Alpár 
kormánybiztos, dr. Fodor Tamás polgármes-
ter és dr. Simon István alpolgármester idézte 
fel a Modern Városok Program kezdeteit és az 
elmúlt hónapokban elért eredményeket.

A kormány közel 2 milliárd 
forintos támogatásából való-
sult meg a belvárosi utcák és 
terek víziközműveinek felújí-
tása, a burkolatok és a közvilágí-
tás rekonstrukciója. Több mint 
10 ezer négyzetmétert fedtek le 
újra a szakemberek. A program 
részeként felújították az Orso-
lya téri díszkutat és a Fegyvertár 
utcában található ’48-as emlék-
művet. Több helyre padokat 
telepítettek, növényeket ültet-
tek. A Kolostor utcában ivóku-
tat építettek.

A múlt csütörtöki átadó ün-
nepségen Gyopáros Alpár beve-
zető gondolataiban arra utalt, 
hogy a kormány a Modern Váro-
sok Programban olyan komplex 
fejlesztéseket támogat, amelyek 

átgondoltak, és az adott közös-
ség érdekeit szolgálják. Mint 
mondotta, a soproni progra-
mok ilyenek, és időarányosan 
is jól teljesülnek. Kitért arra is, 
hogy nem véletlenül Sopronból 
indul – 2015. március 25-én – az 
ország legnagyobb fejlesztési 
programja, mert a kormány sze-
reti és tiszteli Sopront, a soproni 
embereket. Ahogyan Orbán Vik-
tor fogalmazott a megállapodás 
aláírásakor: „Régi szerelem ez a 
polgári kormány és Sopron vá-
rosa között”. A kormánybiztos 

elmondta, országos szinten is 
jól halad a program megvaló-
sítása, a 3700 milliárd forint 
egyharmadát már kifizették 
vagy lekötötték. Sopronban ez 
az arány még jobb, mert 70 mil-
liárd forintból (ebben nem sze-
repel az M85-ös költsége) 35 mil-
liárdot fizettek ki.

Dr. Fodor Ta-
más polgármes-
ter kiemelte, a 
belváros utcái-
nak felújítása a 
kormánnyal kö-
tött megállapo-
dás első pontjá-
ban szerepel. A 
mostani utcák és terek lénye-
gében a római kori hálózatra 
épülnek, jelenlegi rendszerük 
az 1676-os tűzvész után alakult 
ki. A felújítás során nemes anya-
gokat alkalmaztak, hogy vissza-
tükrözzék az adott kor hangula-
tát. A polgármester köszönetet 

mondott a kormány támoga-
tásáért mindazoknak, akik va-
lamilyen módon részt vettek a 
munkálatokban.

Dr. Simon István alpolgármes-
ter hangsúlyozta, amikor a jelen-
legi városvezetés bizalmat ka-
pott a választóktól, és felmérte 

a város állapotát, 
szinte remény-
telennek látta a 
helyzetet a bevé-
telek és kiadások 
vonatkozásában 
figyelembe véve 
a megvalósítás-
ra váró feladato-
kat. A polgári kor-

mány azonban a város mellé állt, 
és a gazdaság fejlődésével pár-
huzamosan egyre több forrást 
juttatott Sopronnak. Megújult a 
Várkerület, a Tűztorony, a Fő tér, 
majd aláírták a modern Sopron-
ról szóló szerződést a kormány-
nyal, amelynek révén páratlan 
fejlődési pályára állt a város. Az 
álmok a megvalósítás szakaszá-
ba kerültek. Ennek része a bel-
városi utcák és terek felújítása. 
Ez szép karácsonyi ajándék a 
soproniaknak!

FELÚJÍTOTT UTCÁK
Templom utca, Bünker köz, Liszt Ferenc utca, Fegyvertár utca, 
Orsolya tér, Szent György utca, Hátsókapu. Megújult a Fő tér 
5. számú épület átjáróként működő udvara is.

Hivatalosan is befejeződött a történelmi belváros utcáinak és tereinek rekonstrukciója – a szalagot  
dr. Fodor Tamás, Gyopáros Alpár, dr. Simon István és Filep Márk vágta át FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

„Az álmok a megva-
lósítás szakaszába 
kerültek … Ez szép 
karácsonyi ajándék 
a soproniaknak!”

DR. SIMON ISTVÁN

RÖVIDEN

Vagyonvédelmi vetélkedő
Vagyonvédelmi vetélkedőt szervezett az általános isko-
lák nyolcadik osztályos tanulóinak a Soproni Rendőrkapi-
tányság. A cél az volt, hogy a diákok megismerjék azokat 
a veszélyeket, illetve védekezési módokat, amelyek elsa-
játítása segít abban, hogy ne váljanak áldozattá – tudatta 
lapunkkal Babelláné Lukács Katalin főszervező. 
A versenyre a város tizenhárom iskolájából jelentkeztek 
csapatok. A vetélkedőt a Szent Orsolya-iskola nyerte meg, 
második lett a német nemzetiségi általános iskola, a har-
madik helyezést pedig a Petőfi-iskola érte el. A jutalom 
értékes tárgynyeremény volt.

Elismerés a polgárőröknek
Jutalmat kapott a soproni Révész László Krisztián és Ró-
zsa Péter Csizmadia Gábor rendőr dandártábornoktól, 
a Győr–Moson–Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetőjétől. A két soproni polgárőr segítségével a ren-
dőröknek sikerült elfogni egy bűncselekmény elkövető-
it. Az eset még november közepén történt, amikor arról 
értesítették a soproni kapitányságot, hogy visszatartanak 
a helyszínen egy férfit, aki megrongálta a polgárőrök au-
tóját. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a helyszínen el-
fogott férfi társával együtt az éjszaka során ellopta, majd 
menekülés közben összetörte a járművet. A helyszínelők 
kábítószergyanús anyagot is találtak a sofőrnél.

›GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

DECEMBER 12–18. 

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

›

December 12.,  
szerda

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6.

99/311–732

December 13.,  
csütörtök

BENU Állomás gyógyszertár  
Mátyás király u. 23.

99/312–437

December 14.,  
péntek

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15.

99/311–254

December 15.,  
szombat

Ezüst Kehely gyógyszertár  
Kodály tér 12.

99/505–078

December 16.,  
vasárnap

Hajnal gyógyszertár 
Malompatak u. 10.

99/506–544

December 17.,  
hétfő

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21.

99/314–084

December 18.,  
kedd

Király gyógyszertár  
Várkerület 114.

99/508–242
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Fertő tó: A fejlesztés fellendíti Sopron és térsége turizmusát

Bemutatták az attrakciót

MUNKATÁRSUNKTÓL

Folytatódik a tájékoztatás – ezúttal a sop-
roni és környékbeli szállodák, valamint pan-
ziók tulajdonosainak mutatták be részletesen 
a Fertő tó megújításának tervét. A szakembe-
rek pozitívan fogadták a turisztikai attrakció 
létrehozását. 

Második alkalommal hívta 
össze kötetlen hangulatú talál-
kozóra a soproni és a város kör-
nyéki szállodák és panziók veze-
tőit a Sopron Régió Turisztikai 
Központ. Mint arról november 
14-i lapunkban beszámoltunk, 
a szervezet először a Hotel Sop-
ronban tartott egy közös reg-
gelit, ahol több szakember is 
tájékoztatta a szállásadókat a 

turizmust érintő témákról. Itt 
hallhattak a Fertő tó partján 
megvalósuló, közel 30 milliárd 
forintos fejlesztésről is. 

– Mivel a szállásadókat na-
gyon érdekelte a téma, ezért 
Kárpáti Béla, a Sopron–Fer-
tő Turisztikai Fejlesztő Zrt. 
vezérigazgatója felajánlotta, 
hogy most részleteiben is be-
mutatja a projektet – mondta 

lapunknak Kovács-Gazdag Niko-
letta, a Sopron Régió Turisztikai 
Központ ügyvezetője. – Direkt 
a Fertő-partra, Hegykőre hív-
tuk össze a talál-
kozót, amelyen 
részt vett dr. Ja-
kab Zsolt, Hegy-
kő jegyzője is. Ő 
beszélt a környék 
idegenforgalmá-
ról, majd Kárpáti 
Béla ismertette a 
Fertő tó fejlesz-
téséről szóló projektet. A részt-
vevők a találkozó végén választ 
kaptak a felmerült kérdéseikre. 

A szállásadók hallhattak a 
teljes beruházás terveiről, rész-
leteiben megismerhették a 
most kezdődő első szakaszt. A 

munkák miatt építési terület 
lesz a Fertőrákosi-öböl egy ré-
sze és a vízitelep, így a jelenle-
gi ütemezés szerint a 2019-es 

szezonban nem 
lehet majd stran-
dolni itt, illetve a 
horgászok is csak 
bizonyos idősza-
kokban tudnak 
hódolni a szen-
vedélyüknek. – Ez 
természetesen 
érinti a soproni 

szállásadókat is, de az sokkal 
fontosabb, hogy hosszú távon 
mennyit profitálhatnak majd 
a fejlesztésből – folytatta Ko-
vács-Gazdag Nikoletta. – Ahogy 
vezérigazgató úr elmondta, 
több nívós sportlétesítményt 

is létrehoznak a parton, ame-
lyekben edzőtáborokat is tar-
tanak majd. Az ide érkező gye-
rekek szülei például biztosan 
ellátogatnak majd Sopronba, 
illetve egy részük itt száll majd 
meg. A fejlesztéstől azt várjuk, 
hogy növelni fogja Sopron ide-
genforgalmát és a vendégéjsza-
kák számát. 

A tervek szerint a szállásadók-
kal ezután is folyamatosan tart-
ja majd a kapcsolatot a Sopron–
Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt., 
a fejlesztés fontosabb mérföld-
köveinél újabb tájékoztató ösz-
szejöveteleket tartanak majd. 
Éppúgy, ahogy a Fertő-parti 
horgászegyesületekkel, sport-
klubokkal, civilekkel is rendsze-
res a kommunikáció. 

RÖVIDEN

Nemzeti park: 
új igazgató

A neves erdész, Roth 
Gyula unokája, Kulcsár-
né Roth Matthaea lett a 
Fertő–Hanság Nemze-
ti Park új igazgatója. A 
beiktatáson részt vett 
Balczó Bertalan termé-
szetvédelemért felelős 
helyettes államtitkár is. 
Az új igazgató 2004-ig 
hatósági osztályvezető-
ként már a nemzeti park 
munkatársa volt, az el-
telt években osztály-
vezetőként a győri zöld 
hatóság természetvé-
delmi tevékenységét 
irányította.

136. Virágos 
Sopronért 

136. rendezvényével 
folytatódik az Egész-
séges, emberibb kör-
nyezetért, Virágos Sop-
ronért programsoro-
zat. December 13-án, 
csütörtökön 17 órakor 
a GYSEV első emele-
ti oktatótermében tart 
előadást prof. dr. Szige-
ti Jenő egyetemi tanár 
Karácsony: három ige-
idő találkozása címmel. 
A rendezvényen Mágel 
Ágost önkormányza-
ti képviselő, a városfej-
lesztési bizottság elnöke 
köszönti a megjelente-
ket, Borsodi Zsuzsa ke-
ramikusművész pedig 
alkotásaival mutatkozik 
be. A programban köz-
reműködik Fodor Gá-
bor fuvolaművész és 
Horváth Sándor élet-
mód-tanácsadó. A be-
lépés díjtalan, a résztve-
vők virágmagot kapnak. 

›

A fővároson kívül Győrben, Sopronban és Debrecenben a legmagasabbak 
a négyzetméterárak  – tudósít az mti. A téglalakásokra itt átlagosan 350 
ezer forint, a panellakásokra 300 ezer forintos négyzetméterár a jellemző. 
Győr–Moson–Sopron megyében folyamatosan nőtt a lakáseladások 
száma (az elmúlt öt évben 19 százalékkal). Sopronban is egymás után 
épülnek a családi és társasházak. Felvételünk az Egeredi-dombon készült. 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: NÉMETH PÉTER

Hosszú élet, lelki, testi 
egészség címmel tartott 
előadást a közelmúltban 
dr. Csesznák Elemér. 
A 93 éves vasdiplomás 
erdőmérnök a Soproni 
Egyetem nyugalmazott 
egyetemi tanára. – Talán 
a korom is hitelesíti a 
mondandómat: sem az 
orvostudománynak, sem mi 
magunknak nem az életünk 
hosszának kinyújtására kell 
feltétlen törekedni – mondta 
dr. Csesznák Elemér. – Ami 
ennél sokkal lényegesebb, 
az az élet minőségének 
megőrzése. Azt a tanácsot 
tudom adni, hogy életünk 
során mindig ügyelni kell 
a fizikai, a szellemi és a 
lelki harmóniára. FOTÓ 

ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Lakásárak az élmezőnyben

Fizikai és lelki harmónia

Január elsejétől Sopron közigazgatási területén is a kataszt-
rófavédelem látja el a kéményseprő-ipari közszolgáltatást. 
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Megelőző ellenőrzé-
sek, 2018. október 24., Soproni Téma), fontos változás lép 
életbe január elsejétől a kéményseprésben. A korábbi szol-
gáltató, a Kétüsz Kft. helyett a katasztrófavédelem látja el 
a magántulajdonú, illetve a társasházak égéstermék-elve-
zetőinek rendszeres felülvizsgálatát. 
A kéményseprő a családi házakhoz akkor megy ki, amikor-
ra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Ezt megteheti on-
line a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu hon-
lap ügyfélszolgálati oldalán, de az időpontfoglalás elekt-
ronikus űrlap kitöltésével itt is lehetséges. A bejelentő ívet a  

kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
oldalon tölthetik ki. Telefonon az ingyenesen működő 
1818-as szám hívható. E-mailben a levelet a kemeny-
sepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu-ra, illetve pos-
tán a BM OKF GEK részére a 1903 Budapest, Pf.: 314. 
címre kell küldeni.
Személyesen Sopronban a Tűzoltó köz 2. szám alatt – szer-
dánként 8–12 óráig – fogadják az ügyfeleket. A külföldön 
tartózkodók a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható 
telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.
A társasházak esetében, ha oda nincs bejelentve gazdál-
kodó szervezet, akkor a kéményseprő az értesítést köve-
tően magától fog érkezni, és ingyenesen elvégzi a munkát.

A katasztrófavédelem ellenőriz

„Több nívós sport-
létesítményt is lét-
rehoznak a parton, 
amelyekben edző-
táborokat is tarta-
nak majd.”

A szállásadók hallhattak a Fertő-fejlesztés terveiről, részleteiben megismerhették a beruházás most kezdődő első szakaszát LÁTVÁNYTERV 
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1993
„Mesterhármas”
Talán sikerül a mesterhármas, 
mondta kesernyés öniróniá-
val Madacsay Miklós, a BSE–
Merci női kosárlabdacsapatá-
nak vezetedzője az SVSE–GYSEV 
elleni összecsapás előtt. Nagy 
kosarával kezdődött a városma-
jori csata, s noha a soproniak 
mestere, Vertetics István meg-
állás nélkül harsogta a taktikai 
utasításokat, játékosai fegyel-
mezetlenül, önfejűen kosaraz-
tak. A korholás aztán mégsem 
maradt hatástalan, lévén a 
mezőny legeredményesebbje-
ként végül a 21 pontot szóró, 69 
százalékos dobóteljesítményt 
produkáló Csávás dirigálásá-
val a címvédő soproniak állva 
hagyták a hazaiakat, kiknél 
a meccset dobott pont nélkül 
záró, három labdát is elajándé-
kozó irányító, Besenyői a játék 
helyett arra pazarolta az ener-
giáját, hogy irodalmi igényessé-
get nélkülöző szócsatát vívjon a 
soproni drukkerekkel. Fél perc-
cel a dudaszó előtt, hárompon-
tos soproni vezetésnél az addig 
ügyesen kosarazó Károlyi lab-
dája még a palánkot sem érte el, 
s mivel a hazaiak érthetetlenül 

asszisztáltak a vendégek lab-
datartásához, így a kiemelt 
csoportban sorrendben a har-
madik meccsüket is elbukták. 
Madacsay Miklóst vezetőedző 
önironikus jóslatát idézve: sike-
rült a mesterhármas…! A vég-
eredmény: BSE – Soproni VSE–
GYSEV: 68–71. (Magyar Nemzet) 

1968
Soproni grafikus nyerte 
a pályázatot
Pécs új városcímerének meg-
alkotására kiírt pályázat zsű-
rije három pályamunka közül 
Szabó Alajos soproni grafikus-
művészét ajánlotta elfogadásra 
a pécsi városi tanácsnak. Az új 
városcímer arannyal kerete-
zett narancssárga és sötét ult-
ramarinkék mezőben keresztbe 
rakott vörös színű kalapácsok-
kal, a tudomány jelképeként 
könyvet, s ötágú vörös csilla-
got foglal magában. (Magyar 
Nemzet)

Sopronból erősít a 
Szombathelyi Haladás
A Szombathelyi Haladás NB I-es 
női atlétikai csapatát szeret-
nék megerősíteni az 1969-es 
bajnoki idényre. Ha sikerül a 

szakvezetésnek megegyeznie a 
soproniakkal, akkor valószínű-
leg jövőre már a Haladás színe-
iben versenyez Lenzsér Eszter, 
a Soproni MEDOSZ sokoldalú, 
rendkívül tehetséges atlétája, 
de emellett a Haladás tervezi 
csapatának erősítését egy 
budapesti dobóatlétával is. 
(Népsport) 

Havas tervek Sopronban
Sopronban a sísport hívei felké-
szülten várják a tél beköszön-
tését: a lesiklópályákat rendbe 
hozták, az ugrósáncokat hely-
reállították. Az idén télen elő-
készületek történnek a soproni 
Lőverekben egy új lesiklópálya 
létesítésére is. Ennek érdeké-
ben a Károly-magaslat északi 
lejtőjén rendszeresen vizsgálni 
és figyelni fogják a hóviszonyok 
alakulását, melynek függvényé-
ben történik majd a lesiklópálya 
helyszínének pontos kijelölése. 
(Népsport) 
 
1918
Vannak még becsületes 
megtalálók
A minap Szilvásy Kálmán 
dr. megyei főorvos elvesz-
tette értékes aranyóráját. A 

fegyintézetből érkezett haza 
kocsin és a Várkerületen lévő 
Kereskedelmi Bank előtt rövid 
időre megállott, majd kocsin 
folytatta útját tovább hazafelé. 
Valószínűnek látszott, hogy az 
órát akkor veszítette el, mikor a 
kocsiból kiszállott. Felhívást tett 
közzé a lapokban, és íme, az óra 
megkerült. Aznap este Ráthonyi 
Péter dr. fogorvosnak a cselédje 
gazdájától jövet a Várkerület 
másik oldalára igyekezett. Az 
esti félhomályban az utca köve-
zetén egy fénylő tárgyat pillan-
tott meg. A rossz nyelvek sze-
rint ez volt az egyetlen fénylő 
pont a gyér világítású utcán. 
Lehajolt érte, hát az ominózus, 
Szilvásy Kálmán dr. órája volt 
bizony az, melyet aztán becsü-
letesen vissza is adott a tulajdo-
nosának. Ebben a dologban az 
a legcsodálatosabb, hogy ez az 
óra, rövid láncával együtt ott 
hevert az utca kövezetén, déli 
fél 12-től este 7 óráig, és senki 
sem vette észre. Vagy talán már 
annyira jómódúak az emberek, 
hogy holmi aranyóráért le sem 
hajolnak…? (Soproni Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

A Soproni Füzetek és az adventi tárlat tükröt tart elénk

Építik a város lelkét 
PLUZSIK TAMÁS

40 éves a Soproni Fü-
zetek – a művészeti 
antológia idei köte-
tét is az adventi tárlat 
megnyitóján mutatták 
be. A rendezvénynek 
ezúttal a Festőterem 
adott otthont. 

 A Soproni Képzőművészeti Tár-
saság rendezésében nyílt meg 
vasárnap délelőtt az adventi tár-
lat, melyet most is egybekötöt-
tek a Soproni Füzetek bemuta-
tójával. Idén rendhagyó módon 
nem a Várkerület Galériában, 
hanem egy nagyobb térben, a 
Festőteremben gyűltek össze a 
művészetkedvelők és az alkotók. 
Jubileumot ünnepeltek, negy-
ven éve jelent meg először a 
város művészeti antológiája, 
melynek alapító főszerkesz-
tője Sarkady Sándor néhai költő, 
későbbi felelős kiadója pedig 
Bősze Balázs néhai költő volt.

– Ez a kulturális rendezvény a 
város befelé forduló, elmélkedő 
adventjét gazdagítja – mondta 
köszöntőjében dr. Simon Ist-
ván alpolgármester. – Köszön-
jük mindenkinek, aki a 32. kö-
tethez vagy a tárlathoz hoz-
zátett valamit művészetével, 

közreműködésével. Ezzel is fej-
lesztve, szépítve és építve szere-
tett városunk lelkét, szellemét. 

Mint Keresztény Richárd-
tól, a Soproni Képzőművészeti 
Társaság elnökétől megtudtuk, 
az adventi tárlaton 30 művész 
60 alkotása látható. A kiállított 
anyag változatos, a többségé-
ben olaj- és akvarellképek mel-
lett szerepelnek fotók, selyem-
képek és kerámiák is. – Bízom 
benne, hogy a kiállításunk képei 
kölcsönösen erősítik egymást – 
fogalmazott a tárlatmegnyitón 
Keresztény Richárd. A kiállítás 

december 19-ig látogatható, 
15–18 óráig, ingyenes belépéssel. 

– Tükröt tart és összegzi a vá-
ros kulturális életét ez a tárlat és 
a kötet – foglalta össze gondola-
tait dr. Hegyi Ferenc, a Soproni 
Füzeteket kiadó Kulturális Egye-
sületek és Baráti Körök Szövetsé-
gének elnöke. A közel négyszáz 
oldalas kötetet dr. Zentai Lász-
ló főszerkesztő az alábbi sza-
vakkal ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe: – Négy évtizeddel 
ezelőtt Sarkady Sándor az induló 
periodika előszavában azt írta: 
„Reményünk, hogy a kiadványt 

nem szalmaláng szülte, s az ér-
deklődő olvasó valóban egy élet-
képes sorozat első számát tarja a 
kezében.”. Égi íróasztalára küld-
jük üzenetünket: Igen, Sándor, 
igen, Sarkady tanár úr! Az idei 
kötet a sorozat 32. darabja. So-
kan vagyunk soproni születésű, 
Sopronban élő vagy Sopronból 
elszármazott, vagy akár ide visz-
szatérő alkotók, akik bizonyít-
hatjuk, hogy az óhajtás meg-
hallgatásra talált, a magvetés, az 
útra bocsátó szavak hozzásegí-
tettek bennünket a provinciális-
nál nagyobb figyelemhez.

Mesteri kisbabák

BERTHA ÁGNES

Kilencedik alkalom-
mal adott otthont az 
országos oboa- és 
fagottverseny döntő-
jének a soproni Hor-
váth József Alapfokú 
Művészeti Iskola. A 
megmérettetésre 37 
zeneiskola 56 növen-
déke érkezett.

Az országos oboa- és fagott-
verseny döntőjét a zeneiskola 
egykori igazgatója, Horváth 
Rudolf hozta Sopronba 1994-
ben. Azóta háromévente meg-
rendezik a rangos eseményt, az 
elmúlt hétvégén kilencedszer 
érkeztek a városba az ország 
legjobb oboásai és fagottosai. 
– A mostani versenyt Keszler 
György emlékének ajánlottuk 
– tudtuk meg Lampert Tündé-
től, a Horváth József Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatójá-
tól. – Keszler György elismert 
budapesti fagott-tanár volt, 
minden alkalommal a döntő 
zsűrijében foglalt helyett, 
idén azonban már saj-
nos nélküle kellett leve-
zényelnünk az eseményt. 
A csütörtök esti ünnepé-
lyes megnyitón megemlé-
keztünk róla és kiemelkedő 
munkásságáról is.

Az eredetileg három-
napos rendezvény 
idén így négyna-
posra bő-
v ü l t : 

a csütörtöki megnyitó után 
pénteken és szombaton reggel 
fél 9-től este fél hétig zajlottak 
a meghallgatások, majd vasár-
nap délelőtt tartották meg a 
díjkiosztót és a győztesek gá-
laműsorát. Az öttagú zsűri előtt 
az ország 37 zeneiskolájának 56 
növendéke mérette meg magát, 
köztük egy soproni is. Ivanics 
Ferenc oboa szakos növendék 
(Szénási-Rovó Diána tanítvá-
nya) korcsoportjában 3. helye-
zést érdemelt ki, valamint kü-
löndíjat is nyert.

A XIV. Országos Oboa- és Fa-
gottverseny döntőjének meg-
szervezését támogatta az Okta-
tási Hivatal, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, a tankerület, 
a soproni önkormányzat, emel-
lett számos zenei és soproni ci-
vil szervezet is az esemény mel-
lé állt, mint a Horváth Rudolf 
Művészeti Alapítvány. – A dön-
tőt megelőzték a területi váloga-
tók, innen jutottak a legjobbak 
Sopronba – tette hozzá Lampert 
Tünde. – A versenyen 1.–2.–3. és 
különdíjakat is osztottunk ki, 

az eredményhirde-
tésen pedig dr. 

Fodor Tamás 
polgármes-
ter adta át 
a város által 

f e l a j á n -
lott kü-
löndíjat.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A kisbabák igazi zen mesterek 
módjára élnek – írja új, inter-
aktív könyvében Maráczi Rea. A 
soproni szerző saját tapasztala-
tait és élményeit foglalta össze 
a kötetben. 
– Amikor három évvel ezelőtt 
megszületett Magor fiam, akkor 
elhatároztam, hogy nemcsak 
megfigyelem, hanem rögzí-
tem is a fejlődésének szaka-
szait – mondta el lapunknak 
Maráczi Rea, aki korábban fel-
nőtteknek szóló mesekönyvet 
és útikönyveit is jegyzett. – A 
saját benyomásaim alapján fog-
lalkozom a kisgyermekek szem-
léletmódjával, világnézetével, 
képességeivel. Úgy vélem, hogy 
a kisbabák – legalábbis az első 
néhány évben – igazi zen mes-
terek módjára élnek. Számos 

ilyen követésre méltó képes-
séggel, készséggel rendelkeznek.

A szerző többek között arra a 
kérdésre is keresi a választ, hogy 
mindezeket mennyire lehet 
tudatossá tenni, illetve arra is, 
hogy a gyerekek miként tudnak, 
tudnánk segíteni a felnőtteknek 
abban, hogy egy boldogabb, tel-
jesebb életet élhessünk.

Maráczi Rea a könyvben min-
den egyes megfigyelt tulajdon-
ság, képesség után kérdéseket 
tesz fel, az üresen hagyott ol-
dalakra az olvasó szülő a saját 
tapasztalatait, ötleteit, gondo-
latait lejegyzetelheti.

– Szeretném, ha ezt a könyvet 
közösen írnánk – zárta Maráczi 
Rea. – Jó lenne, ha létrejönne egy 
saját napló, amelyet az anyukák, 
apukák együtt írhatnak, aztán 
az hasznos útmutatóul szolgál-
hat a mindennapokban.

Kultúra, művészetek

Összesen 17 pszichiátriai intézmény 114 lakója lépett fel a 
negyedik Pszi-Faktoron Sopronban. A GYIK Rendezvény-
házban tartott esemény főszervezője az ágfalvi szociális 
otthon vezetője, Belényessy Éva volt. A résztvevőket Barcza 
Attila országgyűlési képviselő köszöntötte, aki az emberi ér-
tékek megmutatásának fontosságáról beszélt. A képviselő 

szavait rövid áhítat és egyházi áldás követte. A produkci-
ókat háromtagú zsűri – dr. Payer Erzsébet főorvos, Mágel 
Judit pszichológus és Marketti Zsombor, a Völgy Alapít-
vány munkatársa – értékelte. A pszichiátriai betegek lel-
kesen készültek a megmérettetésre, a közönségtől kapott 
taps óriási élményt adott nekik.  

Pszi-Faktor: színpadon az értékek

Fúvósverseny

Az idei adventi tárlat megnyitóját és a Soproni Füzetek bemutatóját a Festő-
teremben tartották – a megjelent művészeket és az érdeklődőket a város  
nevében dr. Simon István alpolgármester köszöntötte FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

A budapesti Czombos 
Luca korcsoportjában 
első helyezett lett
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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A hűség napi futáson 1,2 és 3,5 kilométeres távot tehettek meg

Népszerű belvárosi futam 

A sportfelügyelet szervezésében idén is moz-
gással emlékeztek meg a hűség napjáról Sop-
ronban. Múlt vasárnap a Petőfi térről indult el a 
népes mezőny, a futók két táv (1,2 és 3,5 kilo-
méter) közül választhattak. 

A startpisztoly eldördülése 
előtt dr. Farkas Ciprián városi 
tanácsnok, önkormányzati 
képviselő hangsúlyozta: kiváló 
ötlet a sportfelügyelet részé-
ről, hogy egy közösségformáló 

sportesemény is emlékeztet 
bennünket arra, hogy Sopron 
1921. december 14-én hűséget 
tett a magyar haza mellett.

A szervezők arról is gondos-
kodtak, hogy a hűség napi futás 

résztvevői közül nehogy valaki 
sérülést szenvedjen: az alapos 
bemelegítést Szegedi Róbert és 
Baranyai Norbert tartotta.

Ezután kezdetét vette a gyö-
nyörű környezetben lebonyolí-
tott belvárosi futás. A gyermek 
és felnőtt korosztályban is négy–
négy korcsoportot indítottak. A 
fiatalabb sportolók 1,2 kilométe-
res távot teljesítettek, a többiek 
pedig nemcsak a Várkerület, ha-
nem a Deák tér irányába, több 

utcán keresztül futottak, ők 3,5 
kilométert tettek meg.

– Örömteli számunkra, hogy 
az idei futáson mintegy 160-an 
vettek részt, úgy érzem, ezzel 
idén is méltó módon kapcso-
lódtunk a hűség napi rendez-
vényekhez – mondta Csiszár 
Szabolcs városi sportfelügyelő. 
– A részvétel természetesen díj-
mentes volt, az egyes kategóriák 
legjobbjait oklevéllel, éremmel 
és serleggel díjaztuk.

Jövőre együtt indul a tenisz 
Grand Slam-tornák ve-
gyespáros versenyében a 
jelenlegi két legjobb ma-
gyar játékos, a soproni 
Babos Tímea és Fucsovics 
Márton. A 2019-es auszt-
rál nyílt teniszbaj-
nokságon már 
biztosan közö-
sen állnak rajt-
hoz.

– A cél To-
kió, az olim-
pia – mond-
ta Babos Tí-
mea. (mti)

Sport

Drogprevenciós előadáson vettek részt a közelmúltban az SC Sopron fiatal 
labdarúgói a Soproni Rendőrkapitányság szervezésében. Kovács László 
alezredes felhívta a fiatalok figyelmét a korosztályukat leginkább érintő 
veszélyekre. A 70 sportoló egy rövid bevezető után videót láthatott az 
iskolai bántalmazásról és következményeiről, majd elrettentő példákon 
keresztül mutatták be nekik a droghasználat életveszélyes hatásait.

Előadás a veszélyekről 

December 12-én, szerda este 6 órától is-
mét családi sportnapot rendeznek az Ág-
falvi úti sporttelepen. A családok fiatalabb 
tagjait labdajátékok várják, a szülők pedig 
Nagy Viktória atlétikaedző vezetésével tré-
ningezhetnek és vehetnek részt vidám, já-
tékos mozgásformákban. 
– Ez az év utolsó ilyen rendezvénye, nagyon 
bízom benne, hogy a decemberben már 
természetes, hideg idő nem riasztja visz-
sza a sportolni vágyó családokat – mond-
ta Kósa István, a Sopron Városi Szabadidő-
sport Szövetség elnöke. – Mindenkit vá-
runk az Ágfalvi úton, a Vasas pályán, ahol 

a műfüves, kivilágított létesítmény ilyen-
kor is tökéletes környezetet biztosít a sza-
badtéri mozgáshoz. Az idei évben 20 hé-
ten át szerveztünk különféle programokat 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt pályázat segítségével. Célunk ez alka-
lommal is az, hogy a soproni és környék-
beli családok minél hasznosabban, egész-
ségesebben, azaz sportolással töltsék el a 
szabadidejüket.
A sportvezető hozzátette: hasonló program 
zajlott múlt pénteken a soproni műjégpá-
lyán, ahol ez alkalommal is rendkívül nép-
szerű volt a családi jeges nap.

Ismét családi sportnap

OK VAGY OKOZAT?

Tetszik vagy sem, de az érzé-
seink (sőt érzelmeink) vezér-
lik tetteinket. Vagyis, ha rosz-
szat érzünk, akkor „bajunk 
van”, ha nem érzünk rosz-
szat, akkor meg „kutya ba-
junk”. Pedig „sajnos” számos 
gyakori, klasszikus és hosz-
szú távon akár halálos be-
tegségünk nagyon sokáig 
nem okoz semmi panaszt. 
Érrendszerileg igaz ez az 
egyébként látható bajainkra 
(mint az elhízás vagy a do-
hányzás), meg a nem látható 
és érezhetetlenekre (mint a 

cukorbetegség, magas vér-
nyomás, vérzsírprobléma) is. 
Aztán, ha érzünk valamit, ak-
kor annak okát hajlamosak 
vagyunk (csak) ott keresni, 
ahol érezzük. Ez is csapdás. 
A panasz mint a fájdalom, 
zsibbadás, görcs, szédülés...,  
az „csak” a panasz, de még 
nem a panasz oka. Azt még 
meg kell fejteni! 
Mindig tudatosan, a megelő-
zésre és panasz esetén an-
nak valódi okára helyezze a 
hangsúlyt! 
Dr. Tschürtz Nándor

Idén 160 gyermek és felnőtt futó teljesítette a hűség napi futás távjait FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Fucsoviccsal 
teniszezik Babos 

Babos Tímea és Fucsovics Márton 
FOTÓ: MOLCSAPAT.HU
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Három 
negyeden 
keresz-
tül tar-

totta a lépést a világ 
egyik legjobbja, az 
orosz sztárcsapat, a 
Dinamo Kurszk ellen 
vívott múlt heti Euro-
liga-mérkőzésen a 
Sopron Basket. A 
lányok végül alulma-
radtak, a bajnokság-
ban aztán folytatták 
remek sorozatukat, és 
győzni tudtak a Vasas 
otthonában.

A fantasztikus salamancai bra-
vúrgyőzelem után hazai pályán 
még nehezebb feladat várt 
Roberto Iniguez tanítványaira: 
a „világválogatottnak” is beillő 
orosz sztárcsapat, a Dinamo 
Kurszk látogatott a leghűsége-
sebb városba. A soproni csa-
patnak nem ment olyan jól a 
játék, mint Spanyolországban, 
az elején el is húztak az oro-
szok, azonban a fogcsikorgatva 
küzdő, minden labdáért kemé-
nyen harcoló soproni hölgyek 
egalizálni tudtak, szünetben 
egy ponttal vezettek is (32–31). 
Fordulás után folytatódott a 
pontszegény, küzdelmes játék, 
a Sopron Basket óriási energiá-
kat fordított a védekezésre. Emi-
att azonban az utolsó etapban 
már a fáradtság jelei mutat-
koztak a lányokon, ezt pedig az 

orosz együttes könyörtelenül 
kihasználta: a 31 pontig jutó 
Tina Charles vezetésével végül 
7 ponttal győztek. A végered-
mény: Sopron Basket – Dinamo 
Kurszk: 58–65.

A bajnokságban aztán fordí-
tott volt a szereposztás: a ma-
gyar mezőnyből kiemelkedő 
Sopron Basket a szerényebb 

képességű Vasas Akadémiához 
látogatott vasárnap. A soproni 
lányok fáradtabban mozogtak, 
a lepattanócsatában csak eggyel 
bizonyultak jobbnak, és gyen-
gén, mindössze 14 százalékos 
hatékonysággal dobták a hár-
masokat. A vártnál jóval nehe-
zebben, de végül megszületett 
az idei tizedik bajnoki siker. A 

végeredmény: Vasas Akadémia 
– Sopron Basket: 73–79.

– Az Euroliga-meccsen több-
ször jöttünk vissza hátrányból, 
amiért büszke vagyok a játé-
kosaimra – összegzett Roberto 
Iniguez vezetőedző. – Sajnos 
támadásban nem voltunk elég 
pontosak, és néha az agresszi-
vitás is hiányzott, ez azonban 

valahol természetes, hiszen a 
védekezés elképesztő energi-
ákat igényelt. A Vasas ellen vi-
szont csalódott voltam, csak 
egy csapat volt a pályán, és azok 
nem mi voltunk.

A Sopron Basket csütörtökön 
a török Hatay otthonába látogat, 
majd vasárnap este 6-tól az ELTE 
BEAC Újbuda csapatát fogadja.

LELÁTÓ

Kosárlabda
December 16., va-
sárnap 18 óra, Novo-
matic-aréna
Sopron Basket – 
BEAC–Újbuda

A szabadidősport 
szövetség programjai

Hűség napi túra
December 16., vasár-
nap 9 óra, Tercia Hu-
bertus parkoló
Útvonal: Tercia parko-
ló – Erdburger dűlő – 
Hubertusz turistaház – 
Hubertusz kilátó –
Reisch György emlék-
pad – Tercia parkoló

Advent kupa
December 16., vasár-
nap 8 óra, Krasznai 
Ferenc sportcsarnok
Kispályás teremlab-
darúgó-torna

› Ezen a héten is két mérkőzéssel folytatja a Sopron Basket 

Szoros vereség és győzelem

Sport

Tollaslabda: senior sikerek
Kiválóan szerepeltek 
a soproni verseny-
zők a Magyar Tol-
laslabda Szövetség 
senior országos baj-
nokságán. A sporto-
lók egyéniben három, 
párosban pedig egy 
éremmel térhettek 
haza Ceglédről.

A senior korosztályt képviselő 
tollaslabdázók országos baj-
nokságán nyolcvanan indul-
tak, közülük három versenyző 
érkezett Sopronból. A kiírásban 
toll- és műanyag labdával ját-
szott kategória is szerepelt – a 
versenyzők többsége, így a sop-
roniak is az előbbit választot-
ták. Az erős mezőnyben a plusz 
harmincötös kategóriában Bak 
Miklós bronzérmet szerzett, és 
szintén bronzéremmel távoz-
hatott a versenyről a plusz 
negyvenötösök között induló 
Kocsis Attila. A plusz ötvenes 
korosztályt képviselő soproni 
versenyző, Kovács László ezüs-
térmes lett, míg férfi párosban 

a Kovács László – Kocsis Attila 
kettős a dobogó harmadik 
fokára állhatott.

– Az eredeti, tollal játszott 
mérkőzéseken nagyon erős 
mezőny gyűlt össze, rendkívül 
komoly eredmény, hogy négy 
érmet is meg tudtunk szerez-
ni – mondta a versenyzőként is 
két érmet szerző Kocsis Attila, a 
Soproni Tollaslabda Egyesület 

elnöke. – Az aktív felnőtt kor-
osztályban már nem versenyző, 
korosodó generáció számára 
ez a senior országos bajnokság 
jelenti a csúcsot az évad ver-
senyei között. Az eredmények 
tükrében nyugodtan kijelent-
hetem, hogy senior szinten a 
soproni tollaslabdázók az or-
szág bármely egyesületével 
felveszik a versenyt. 

A soproni senior tollaslabdázók, Kovács László és 
Kocsis Attila

Az önkormányzat sportfel-
ügyeleti csoportja a múlt 
héten tartotta meg hagyomá-
nyos évértékelőjét, amelyen a 
városban működő sportszer-
vezetek, egyesületek, klu-
bok vezetői, képviselői vettek 
részt. Az önkormányzat nevé-
ben dr. Simon István alpolgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket, s mondott köszö-
netet munkájukért. Csiszár 
Szabolcs sportfelügyelő 
értékelőjében kitért arra is, 
hogy Sopronban több mint 
80 sportszervezet működik, 
s bemutatta a sportszerveze-
tek katalógusát, amelyben az 
egyesületek felsorolásán túl 
megtalálhatók legfontosabb 
adataik is. A praktikus, jól 
használható füzetet minden 
háztartásba eljuttatják.

A Soproni Szakképzési Centrum harmad-
szor rendezte meg a körzeti futsalbajnok-
ságot. A tornát a Porpáczy Aladár szak-
képző iskola nyerte meg, második lett 
a Fáy-iskola együttese. Ez a két csapat 

továbbjutott a Győrben tartandó megyei 
fordulóra. A legjobb kapus Csapó Botond 
(VasVilla), a legjobb mezőnyjátékos Hor-
váth Bence (Fáy), a gólkirály pedig Kiss Erik 
(Porpáczy) lett.

Körzeti futsalbajnokság

Újabb spártai százas 
versenyt teljesített a 
soproni Benke György. 
A futó 9 óra 35 perc alatt 
tette meg a 100 kilomé-
teres távot, ezzel az elő-
kelő 11. helyen végzett. 
A megmérettetésen 
még két soproni indult: 
Nagy Hajnalka Tünde 
(az előzetes terveknek 
megfelelően) 52, So-
mornai Lajos pedig 63 
kilométert futott. Az 
ultrafutóversenyt hato-
dik alkalommal rendez-
ték meg Budapesten, a 
Margitszigeten. 

Spártai 
százas

Sportos évértékelő

Kiemelkedően eredményes 
évet zár a Növényi sportaka-
démia: négy világbajnoki, két 
Európa-bajnoki, valamint hét 
magyar bajnoki aranyérmet 
értek el a sportolóik.

Véget ért az idei versenysze-
zon a Növényi sportakadémi-
án. – A legeredményesebb sza-
kágak a grappling, a kick-box, 
valamint a ketrecharc, azaz az 
MMA voltak – mondta el Babos 
Zoltán, az akadémia soproni 

vezetője. – A versenyzőink ösz-
szesen négy világbajnoki, két 
Európa-bajnoki, valamint hét 
magyar bajnoki címet szerez-
tek. Az érmek számát tekintve 
2018-ben mi lettünk az egyik 
legeredményesebb sportegye-
sület Sopronban. 

A Növényi sportakadé-
mián huszonegy szakágban 
több mint ötszázan sportol-
nak. Nem ritka, hogy egy-egy 
utánpótláskorú csoportban 

harmincan is vannak. A több-
ségük hobbi szinten mozog 
nap mint nap. A versenyzők-
kel pedig tapasztalt – köztük 
kétszeres világbajnoki övvel is 
rendelkező – edzők foglalkoz-
nak. A tervek szerint a 2019-
es versenysorozat februárban 
kezdődik. A cél az, hogy hoz-
zák az idén elért eredménye-
ket, illetve lehetőség szerint 
minél több magyar bajnoksá-
gon részt vegyenek.

Eredményes sportakadémia

A világsztárokkal teletűzdelt orosz Kurszk ellen szoros meccset vívott a Sopron Basket, de végül 
papírforma-győzelem született FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

AJÁNLÓ

Könyvajánló
Somogyváry Gyula:  
És mégis élünk

Somogyváry Gyula re-
gényében egy testvérpár 
romantikus szerelmi tör-
ténete hazánk egyik leg-
tragikusabb – és egyben 
legfelemelőbb – korsza-
kát idézi fel, az 1920–21-
es éveket. Trianon dön-
téshozó urai Nyugat-Ma-
gyarországot is el akarták 
csatolni – a háborúban 
ugyancsak vesztes – 
Ausztriához. De akadt egy 
maroknyi népesség, amely 
fellázadt az igazságtalan 
döntés ellen. Egyetemis-
ták, gazdalegények, vete-
rán frontkatonák, volt kü-
lönítményesek, magya-
rok, németek, horvátok 
harcoltak az országrész 
megmaradásáért. Hősi-
es küzdelmük a híres, ki-
kényszerített népszavazá-
sig vezetett, ahol Sopron 
a leghűségesebb magyar 
városnak bizonyult.

›

300 évvel ezelőtt, 1718. de-
cember 11-én a feljegyzések 
egy nagy üstökös megfigye-
léséről számoltak be Sop-
ronban és környékén. 

180 évvel ezelőtt, 1838. 
december 11-én született 
Sopronban Kalmár Sándor 
tengerésztiszt, matemati-
kus, világ körüli utazó. Mint 
címzetes altengernagy ment 
nyugdíjba. Bécsben hunyt el 
1919. augusztus 28-án. 

130 évvel ezelőtt, 1888. de-
cember 17-én hunyt el Sop-
ronban Paúr Iván régész, 
történész, az MTA levele-
ző tagja, a Széchenyi csa-
lád levéltárosa.

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

Ez történt 
Sopronban

A jubileumi rendezvények 2019 áprilisáig tartanak

Selmecbánya emlékezete 

Rengeteg öregdiák, mostani hallgató, vala-
mint oktatók és a városvezetés idézte fel a 
Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola 
Sopronba költözésének történetét. A száza-
dik évfordulón a Liszt-központban tartottak 
megemlékezést. 

– Selmeci diák vagyok, eszerint 
élek, és ez irányítja a cseleke-
deteimet, bennem is élnek az 
elmúlt évszázadok történései – 
kezdte prof. dr. Náhlik András, a 
Soproni Egyetem rektora. 

– 100 évvel ezelőtt a triano-
ni események miatt hagyta el 
a Magyar Királyi Bányászati és 
Erdészeti Főiskola Selmecbá-
nyát – mondta dr. Fodor Ta-
más, Sopron polgármestere. 

– A történelmi eseményben 
Sopronyi-Thurner Mihálynak 
nagy szerepe volt. Sopron egy-
kori polgármestere arra kérte a 
helyieket, hogy támogassák az 
alma materüket elhagyó egye-
temi polgárokat.

– Köszönetet mondani jöt-
tem Miskolcról – folytatta dr. 
Czapp László, a Miskolci Egye-
tem rektorhelyettese. – Az 
egész város nevében hálámat 

szeretném kifejezni Sopron vá-
rosának azért, hogy befogadta 
az egyetemet, majd a II. világ-
égés után, 1949-ben elengedte 
két ősi karukat, 
így Miskolcra 
költözött a bá-
nya- és kohómér-
nöki kar is. 

– Egyike vol-
tam azoknak a 
soproni egyete-
mistáknak, akik 
1956-ban rákény-
szerültek arra, 
hogy elhagyják 
az országot – hangsúlyozta 
Komlósi József, aki a forrada-
lom után a kanadai vancouve-
ri British Columbia Egyetemen 

folytatta a tanulmányait. Az 
öregdiák elhozta az ünnepség-
re sorstársai üzenetét is, va-
lamint arra kérte az egyetem 

balekjait, hogy le-
gyenek büszkék 
arra, amit itt 
tanulhatnak.

A beszédeket 
énekkel kísért 
zenés műsor kö-
vette, amelyben 
a Miskolci Egye-
tem Szimfoni-
kus Zenekara, női 
és vegyes kara is 

bemutatkozott. A palettát szí-
nesítette Bende Attila és Orbán 
Júlia irodalmi csokra. A produk-
ciók után fáklyás menet indult 

a Soproni Egyetem épületéhez, 
ahol az ünnepélyes kapunyitás 
után az érdeklődők megnézhet-
tek egy látványos fényjátékot. A 
főépületre vetített produkciót a 
Soproni Egyetem Alkalmazott 
Művészeti Intézetének hallga-
tói szerkesztették. A centenári-
um alkalmából Tamás Miklós 
Pillanat című dramolettjének 
magyarországi ősbemutatóját 
is megtartották. 

A Soproni Egyetem és a Sop-
ron önkormányzata által életre 
hívott programsorozat kereté-
ben egészen jövő év áprilisáig 
tartanak a jubileumi rendez-
vények Sopronban, valamint 
Selmecbányán. (Forrás: sop-
ronmedia.hu)

Soproni fiatalok

Dorina a művészetnek él
MADARÁSZ RÉKA

Szendi Dorina évek óta tudatosan készül az 
építészhivatásra: egyetemi tanulmányai mel-
lett részt vesz több olyan programon, amely a 
fejlődését szolgálhatja. 

A családi hagyományok indí-
tották el Szendi Dorinát az épí-
tészet irányába: édesapjának 
építőipari vállalkozása van. 
A Nyúlon élő, de Pannonhal-
máról származó 
lány az 

 Eötvös-szakgimnázium SNI-s 
osztályában érettségizett. Igaz 
Csilla rajztanár volt az osztályfő-
nöke, aki hamar felfedezte tanít-
ványa tehetségét, felkarolta, és 
versenyeken indította. 

– A diszlexia némileg gátolt a 
tanulásban, de a Jóisten egyik 

kezével ad, a másikkal elvesz 
– meséli mosolyogva Do-

rina. – 12.-ben a tanulás 
mellett tudatosan ké-

szültem a felvételire: 
Halácsi Katalinhoz 

jártam előkészítő-
re. A portfólióm 

és a munkáim 
alapján fel-

vettek a Nyu-

gat-magyarországi Egyetem Al-
kalmazott Művészeti Intézeté-
nek építőművész szakára, ami 
tulajdonképpen az építészet és 
a művészet eggyé válása.

Az energikus lány az egyetem 
mellett saját vállalkozásukban 
dolgozik. Nyáron az Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar épületfel-
mérő táborában, majd a Pan-
nonhalma Campus 2. Nemzet-
közi Művésztelep Szabadisko-
lában vett részt, az ott született 
munkából pedig Győrben ren-
deztek kiállítást. Az idei tanév a 
győri építészhéttel kezdődött, 
amit az Innowood faépítészeti 
alkotótábor követett. Az AMI-s 
csapat az intenzív egy hét so-
rán moduláris konténerépületet 
tervezett – önmagából kiforgat-
ható üvegrésszel. A tervvel el-
nyerték a közönségdíjat, a végle-
ges prezentálás a közelmúltban 
volt a Ligneumban.

Az ifjú hölgy utoljára a Szé-
chenyi István Egyetem egyik 
projektjének keretében alko-
tott a csapatával „megérkezés” 
témában. Dorinának még ren-
geteg tanulásra és sokrétű ta-
pasztalatokra van szüksége az 
építészhivatáshoz. Fontosnak 
tartja, hogy olyan tanárokat vá-
lasszon, akiktől elsajátíthatja a 
szakmához szükséges tudást. 
Úgy gondolja, ha az ember az-
zal foglalkozhat, amiben ki tud 
teljesedni, és azért küzd, amit 
eltervezett, igazán boldog em-
ber válhat belőle. 

Sayumi szereti  
az embereket

Sopronban már hagyomány, 
hogy az új év elején japán 
nyelvtanfolyam indul a Széche-
nyi-gimnáziumban. 2019-ben 
sem lesz ez másként, a tanár, 
Sayumi Horikawa már megér-
kezett városunkba.

– Régóta szeretek beszélget-
ni, megismerkedni a különböző 
országokban élő emberekkel – 
mondta el lapunknak a tanárnő. 
– Fiatalabb koromban több kül-
földi barátot is szereztem. Amit 
a legjobban élveztem, hogy ta-
níthattam őket japánul. Az 
egyetemi kollégiumban az egyik 
szomszédom egy magyar lány, 
Kinga volt. Azóta áll hozzám 
ilyen közel Magyarország, mi-
óta őt megismertem. Sopront 

is hamar megszerettem, a le-
endő tanítványaim közül már 
többekkel találkoztam. Minden 
nap sétálok a városban, sosem 
unatkozom, hiszen rengeteg a 
gyönyörű történelmi épület 
és rengeteg zöld terület van a 
városban. 

Sayumi Horikawa úgy dön-
tött, megtanul magyarul, taná-
rai a diákjai, valamint a város-
házi dolgozók lesznek. A fiatal 
hölgy korábban egy bankban 
dolgozott szülővárosában. 
– Akita a Japán-tengerrel szem-
ben fekszik, és mintegy három-
százezer lakosa van. Nyugodt 
légkör jellemzi, sok a zöld terü-
let, ezért természetközelinek ér-
zik az ott élők. 

A HÉT MOTTÓJA:

„Testvérem sincs. 
Magam vagyok 

csupán, rokontalan, 
de szívós, furcsa 

lény: mit bánom én, 
ha sivatagban állok, 

csak fény legyen 
ott, áldott, drága 

fény!”

Vitéz Somogyváry Gyula 
(írói nevén Gyula diák)   

író, újságíró, országgyűlési 
képviselő

A fáklyás menet a Liszt-központtól haladt a Soproni Egyetem épületéhez, ahol az ünnepélyes kapunyitás után a résztvevők 
megnézhettek egy látványos fényjátékot FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

„Selmeci diák 
vagyok, eszerint 
élek, és ez irányítja 
a cselekedeteimet, 
bennem is élnek az 
elmúlt évszázadok 
történései.”

PROF. DR. NÁHLIK 
ANDRÁS

Sayumi Horikawa korábban egy bankban 
dolgozott FOTÓ: SZIJÁRTÓ ZSUZSANNA

Szendi Dorina
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NYERJEN KÖNYVET A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 19-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 könyvet sorsolunk ki, melyet nyerte-
sünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

November 28-i rejtvényünk megfejtése: „A méla piktor, az ősz festi már/ A lombokat a sárguló pagonyban”. Szerencsés 
megfejtőnk: Fáczán Dominik (Sopron–Görbehalom). 

KERESZT-
REJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk 
éltető láng! Hű őr az 
ősi végeken” – hang-
zanak Sarkady Sán-
dor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt 
azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, 
és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Muhr Albert, az FTC legendás, 
tízszeres magyar bajnok jégko-
rongozója több mint százszor 
volt a magyar jégkorong-válo-
gatott tagja. Nagyapja, Muhr 
Othmár, a limanowai ezredpa-
rancsnok hősies, de egyúttal tra-
gikus élettörténetét mesélte el.

– Maga a Muhr család Szilé-
ziából származik, dédszüleim, 
Muhr Vencel és felesége, Pal-
hon Mária azonban már Kas-
sán éltek – mondta el Muhr Al-
bert. – Vencel dédapám vasutas 
volt, hogy az 1862-ben született 
nagyapám miért a katonai pá-
lyát választotta, arról csak talál-
gatni tudunk. Othmár nagyapa, 
mint fiatal hadnagy 1886-tól 
szolgált a Nádasdy huszárok-
nál, ahol aztán gyorsan emelke-
dett a ranglétrán, 1898-ban már 

huszárkapitány volt Sopronban. 
A város civil életében is megbe-
csült és közkedvelt ember volt, 
közel egy évtizedig választmá-
nyi tagja volt a Kaszinó Egylet-
nek. Sorsfordítónak bizonyult 
életében a nagy háború kitörése: 
1914 novemberének végén ne-
vezték ki ezredparancsnoknak 
és néhány nappal később már 
Galíciában volt. Szinte napra 
pontosan 104 évvel ezelőtt, 
1914. december 11-én, hajnali 
két órakor, a mai Lengyelország-
ban lévő Limanowa közelében 

négyszáz Nádasdy huszár élén 
rohamra indult az országba be-
törni készülő orosz cári csapatok 
állásai ellen. „A hazáért, a kirá-
lyért!” – ezek voltak vélhetőleg 
az utolsó szavai, mert a roham 
első perceiben halálos lövés érte 
őt. Rendszeresen felkeresem a 
jabloneci katonai temetőt, ahol 
huszárjai mellett egy a tisztele-
tére emelt mauzóleumkápol-
nában alussza örök álmát a Li-
pót-rend lovagkeresztjével és 
posztumusz nemességgel ki-
tüntetett nagyapám. 

Muhr Othmárnak néhány éve 
Sopronban, a Deák téren is állí-
tottak mellszobrot. 

– Nagyapa sírjánál először 
1972-ben voltam, amikor Lima-
nowa közelében edzőtáboroz-
tunk. Az egyik szabadnapon ta-
xival elmentem a jabloneci te-
metőbe, amiért figyelmeztetést 
is kaptam a szövetségtől, mert 
„mindenféle hősök sírjait nem 
ildomos magának látogatnia”. 
Ehhez még az is hozzátartozik, 
hogy a taxis, amikor megtud-
ta, ki volt a nagyapám, nem fo-
gadott el pénzt a fuvarért. Egy 
ennél talán még rendhagyóbb 
történet: Győző nagybátyám a 
második világháborúban orosz 
hadifogságba esett. Amikor a tá-
borparancsnok megtudta, hogy 
ő a „limanowai hős” fia, külön-
leges kedvezményekben része-
sítette az ellenséget, az egykori 
ellenségnek a fiát.

Muhr Albert maga is változa-
tos életpályát futott be, a Ma-
gyar Televíziónál is dolgozott 
felvétel-, illetve gyártásvezető-
ként, majd az aktív sportot be-
fejezve saját vendéglátó üzletet 
üzemeltetett Budapest belvá-
rosában. A nagyapja és ezrede 
emlékére rendezett idei soproni 
megemlékezésen, közelgő mű-
tétje miatt, sajnos nem tudott 
részt venni. 

CSALÁDI HÁTTÉR: 1947-ben született Budapesten. Édesapja a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági 
Akadémián szerzett diplomát, ezt követően a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott, az ötvenes évek-
ben büntetésből csak segédmunkásként, majd könyvügynökként dolgozhatott. Édesanyja a vendég-
látóiparban tevékenykedett. Felesége – nyugdíjba vonulásáig – a Honvéd Térképészeti Intézetnél 
volt térképrajzoló, mindkét lányának, Szilviának és Alexának egyaránt saját vállalkozása van, Bence 
unokája pedig az ükapa, Muhr Othmár ezredes iránti tiszteletből felvette a Muhr családnevet.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Rendszeresen látogatja a jabloncai temetőt

A limanowai hős unokája

Muhr Albert FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

RÖVIDEN

Feldolgozzák a Szokolay-hagyatékot
A családja dolgozza fel Szokolay Sándor (1931–2013) Kos-
suth-díjas zeneszerző négyszáz művet, írásokat, levele-
ket, publikációkat, valamint személyes tárgyakat és kéz-
iratokat tartalmazó hagyatékát. Az eddigi eredmények 
és a további tervek között szerepel kották digitalizálása 
és kiadása, koncertek és emlékprogramok szervezése.
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár elmondta, a 
munkát 2018–2019-ben a kormány 100 millió forinttal, 
a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) összesen 10 millió 
forinttal támogatja. 
Szokolay Orsolya, a zeneszerző lánya kitért arra, hogy 
a Szokolay Sándor utolsó soproni otthonában található 
archívum gondozása érdekében alapítványt hoztak lét-
re, amelynek feladata a fiatal pályakezdők támogatása is.

›

Muhr Othmárnak, a 9. Nádasdy-huszárezred 
parancsnokának, a limanowai csata hősi halott-
jának Deák téri szobránál tartott koszorúzást a 
Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület. Az 
eseményen arról is megemlékeztek, hogy 150 
éve született meg az Osztrák–Magyar Monar-
chia hadserege. A vasárnapi rendezvényen 
beszédet mondott dr. Farkas Ciprián városi 
tanácsnok és Gulyás Róbert alezredes, a Magyar 
Honvédség megyei területvédelmi zászlóalj 
parancsnoka. Ezt követően megkoszorúzták az 
emlékművet – felvételünkön dr. Farkas Ciprián 
és dr. Brummer Krisztián FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Koszorúzás  
az emléknapon
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KARÁCSONYI VÁSÁR ÉS KÖZÖS ÜNNEPVÁRÁS 
SOPRON VÁRKERÜLETÉN ÉS A FŐ TÉREN!
Időpont: 2018. november 30–december 23. 
Az idei évben is hamisítatlan karácsonyi hangulattal, fenyő- és fahéjillattal, étel- és italfinomságokkal, kézműves termékekkel várjuk a kedves soproniakat és a Sopronba látogató vendégeinket Sopron Fő terére, illetve a megújult 
Várkerületre. Rendezvényünkön a téren felállított óriás fenyőfa, a hívogató betlehem és a mindenki számára figyelemfelkeltő adventi kalendárium sokszínűsége mellett megtalálja a legkiválóbb hazai kézművesek remekeit, 
kiváló ajándékokat vásárolhat a kirakodóvásárban, és meleg finomságokkal kényeztetheti magát a kedves látogató. A teakülönlegességek, a forralt bor, a puncs és természetesen a gyermekpuncs mellett a kicsik és a nagyobbak 
is örömüket lelhetik a színpadi programokban, ahol Sopron szinte valamennyi iskolája, óvodája bemutatja műsorát.  A legkisebbek és a kicsit nagyobbak után Sopron ismert vagy még kevésbé ismert, de feltörekvő tehetségei 
csillogtatják meg tudásuk legjavát.  Programjaink során természetesen nem feledkezünk meg az ünnepvárás meghittségéről sem: minden vasárnap közösen gyújtjuk meg hatalmas adventi koszorúnk egy-egy újabb gyertyáját.
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(A műsorváltozás jogát fenntartjuk!)

DECEMBER 16.  –  Advent harmadik vasárnapja, 18 óra:
A harmadik gyertya meggyújtása
• Adventi gondolatokat mond: dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő, tanácsnok és 

Filotás Julianna  református lelkész. Közreműködik: a Soproni Református Egyházközség 
Gárdonyi Zoltán kórusa. Vezényel: Kuzsner Péter.

DECEMBER 23.  –  Advent negyedik vasárnapja, 18 óra: 
A negyedik gyertya meggyújtása • ökumenikus ünnepség
• Ünnepi gondolatokat mond: dr. Fodor Tamás polgármester, Szabó Bertalan OP,  Domonkos-rendi 

házfőnök, Tóth Károly evangélikus lelkész és Stummerné Nagy Ágnes református lelkipásztor. 
Közreműködnek a Sopron Város Fúvószenekara tagjai.

December 13., csütörtök
16.30 Jereváni Kék Tagóvoda – Bölcsőcske
17.00  Király Jenő Utcai Tagóvoda – Fenyőünnep –

karácsonyi kavalkád
18.00 Kiss Noró és Majnovics Vera
19.00 Váradi Jazz

December 14., péntek
17.00  SSzC Handler Nándor Szakképző Iskolája – 

Adventi gyertyagyújtás
18.00 Walter Attila – Soul a swing
19.30 Local Vintage Company

December 15., szombat
17.00 Prakker
18.15 Scarbantia
19.30 Vastag Csaba

December 16., vasárnap
17.00 The Messengers Band
18.00 Gyertyagyújtás a Fő téren
19.00 Wenk Funkover
20.00 50 S Diner

December 18., kedd
17.00 Jegenye Sori Tagóvoda – Karácsonyi várakozás
17.30  Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf –

Kirje, kirje Kisdedecske
18.00 Pedagógus Kórus

December 19., szerda
16.00 Trefort Téri Ovi – Karácsonyi versese, zenés műsor
17.00 Széchenyi István Gimnázium – Karácsony-várás
18.00  Soproni Pető�  Sándor Általános Iskola és AMI –

Karácsonyi dallamok
19.00 Kiss József – gitár-muzsika

December 20., csütörtök
16.00 Bal�  Tagiskola – Adventi kalendárium
17.00 HJAMI Rézfúvós kvintett
17.30 A Macskakő Gyermekmúzeum műsora
18.00 Kozmutza EGYMI – Adventi műsor
19.00 Csendtörők zenekar
20.00 Kondi és Fecó – Harmonikával a világ körül

VÁRKERÜLET – NAGYSZÍNPAD
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sarok

Ünnepi öltözetek
MADARÁSZ 
RÉKA

A karácsonyt 
a legtöbben 
családi kör-
ben töltjük, 

mégis nagyon lényeges, 
hogy ilyenkor ne csak az ott-
honunk és a fenyőfa, hanem 
mi magunk is ragyogjunk. 
– Alkalmi öltözetnél fonto-
sak a jól kidolgozott rész-
letek és a megkapó színek 
– tudtuk meg Szilágyi Ka-
talin divat- és stílustervező-
től. – Idén népszerű a red 
pear (vörös körte), a kékes 
árnyalatok közül a nebulas 
blue és a kékeszöld quepzal 
green. A kék kiválóan kom-
binálható feketével, ami 
örök divat.
Továbbra is hódítanak a 
3D-s anyagok, de a szöve-
tek felületén már nemcsak 
virágok jelennek meg három 
dimenzióban, hanem szőr-
me- és tollcsíkok teszik őket 

még izgalmasabbá. 
Az ünnepi anya-
gok lágyak, 
finomak, 
puhák 

és érzékiek. Legkedveltebb 
a bársony, a műszőrme és 
a kötött hatású gyapjú. Az 
öltözékek sziluettje lassan 
kezd átalakulni: a szűk fazo-
nok bővülnek, nagy hang-
súlyt kapnak a vállak. 
– A legdivatosabb viseletek 
közé tartozik a nadrágkosz-

tüm és a ruha. Utóbbi le-
gyen egyszerű, nőies, amit 
a rafinált szabás tesz játé-
kossá – zárta Szilágyi Kata-
lin. – Tartsuk szem előtt azt 
a két alapelvet, hogy „az 
egyszerű nagyszerű”, illet-
ve hogy „a részletekben rej-
lik a minőség”!

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

KÓCZÁN BÁLINT 

Világszerte óriási siker Ma-
riah Carey néhány hete 
megjelent új albuma. Az 
énekesnő három évtizedes 
karrierrel a háta mögött is 
tud történelmet írni. 
A közelmúltban jelentet-
te meg tizenötödik leme-
zét a többszörös plati-
na eladásokkal és számos 
Grammy-díjjal büszkélke-
dő Mariah Carey. A Caution 
villámgyorsan hatalmas lel-
kesedést váltott ki a rajon-
gók körében. Ez nem meg-
lepő, hiszen az utóbbi két 

hónapban az énekesnő fo-
lyamatosan kényeztette kö-
vetőit az új dalokkal. Első-
ként a GTFO érkezett meg, 
amelyet a With You és a Dis-
tance követett.
A Caution album azonnal 
meghódította a világot: hu-
szonhét ország iTunes-lis-
táján nyitott az első helyen, 
és hatvannégy országban 
debütált a legjobb 5-ben. 
A korong egyszerre ener-
gikus, változatos és merész.
A 200 millió eladott le-
mezt magáénak tudó Ma-
riah Carey sem vette fél-
vállról a promóciót, hiszen 

a megjelenés hetében olyan 
népszerű televíziós műso-
rokban vendégeskedett, 
mint a Good Morning Ame-
rica, a The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon vagy 
az MTV TRL.
Közel három évtizedes kar-
rierrel a háta mögött Mariah 
Carey bebizonyította, hogy 
még mindig képes időtlen 
popslágereket rögzíteni és 
előadni. A kritikusok egybe-
hangzó véleménye szerint 
a Caution új szintet jelent 
az énekesnő pályafutásá-
ban és a popzene világá-
ban egyaránt.

Mariah 15. lemeze

Fennállásának 10. évfordulóját ünnep-
li a Drawing zenekar. A soproni for-
máció idén is megszervezi hagyomá-
nyos karácsonyi hardcore buliját de-
cember 15-én.
– Az elmúlt évtizedben rengeteg min-
den történt velünk – kezdte Nagy Ba-
lázs, amikor a jubileumról kérdeztük. 
– Ahogy a legtöbb zenekar, mi is meg-
éltünk nehéz időszakokat, de emellett 
rengeteg pozitív dolog is történt velünk.
A frontember örül annak, hogy tovább-
ra is működik a formáció, különösen a 

stílus miatt. – Sok zenekart, sok zenészt 
„túléltünk”, és még mindig itt vagyunk! 
Nyomjuk a hardcore-t, és ez a legfon-
tosabb. Addig szeretnénk csinálni, amíg 
élvezzük, és amíg bírjuk fizikailag, szel-
lemileg is ezt az életformát.
A jubileumi bulin olyan zenekarok 
lépnek majd fel december 15-én a 
Hangárban, akikkel a soproniak ba-
ráti viszonyt alakítottak ki az elmúlt 
esztendőkben. – Az estet basszusgi-
tárosunk, Homoródi Ádám másik pro-
jektje kezdi, ahol ő dobol. Majd fellép 

egy mosonmagyaróvári rap–metal csa-
pat, a Beerzebub, utána pedig a hard-
core műfajban jól ismert két banda kö-
vetkezik: a Hortobágy Hardcore Crew 
és Hatvan City Hardcore. A felsorolt 
bandák után mi „betonozunk” majd, 
míg az after partiról a szintén soproni 
Endorfin gondoskodik.
A Drawingra sok feladat vár jövőre is, hi-
szen a frissen megjelent ötödik lemezü-
ket az Akela vendégeként turnéztatják 
majd meg a soproni srácok, valamint 
három videoklipet is kiadnak. 

Tízéves a soproni Drawing


