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A leghűségesebb város

„Nől a dér, álom jár,/ hó kering az ág közt./ Karácsonynak ünnepe/ lépeget a fák közt.” (Weöres Sándor) – A Bánfalvi Óvodában is nagyon régi hagyomány a betlehemezés: a Vackor 
csoport gyermekei műsorral készültek a közelgő ünnepre. A különböző szerepeket játék közben tanulták meg a kicsik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Békességet, boldogságot!

A természet bűvöletében

Tűztorony, a minden
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Éneklő és ugráló ürgék, színpompás madarak, lágyan ringatózó virágok és korallzá-
tonyszerű gombák – Kránitz Roland fotóin elmélyülhetünk a természet szépségei-
ben. Az ágfalvi fotós munkáival számos rangos elismerést kiérdemelt, legutóbb 
őt választották Az év fotográfusának. FOTÓ: KRÁNITZ ROLAND

Idén a 9 éves Medgyesi Zalán rajza díszíti Sopron kará-
csonyi üdvözlőlapját. A kisfiú képét 430 alkotás közül sor-
solták ki. Zalán igazi Tűztorony-rajongó, családjával to-
tyogós kora óta rendszeresen jár a Fő térre.

Sopron 
díszpolgára 

6

A 101 évvel ezelőtti történelmi eseményekre emlékeztünk. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Kedves Olvasóink!
Egy esztendővel ezelőtt még azt 
reméltük, hogy a 2022-es évünk 
könnyebb lesz, mint az előző volt, 
amelyben még a járványtól retteg-
tünk. A pandémia ugyan elmúlt, 
de helyette „belecsöppentünk” 
Oroszország területszerző hábo-
rújába, annak minden következ-
ményével együtt, s a helyzetünk 
– egész Európa helyzete – még sú-
lyosabb lett. Mit is remélhetünk 
hát a következő évtől? Elsősor-
ban a háború befejezését, az inf-
láció csökkenését, a munkahelyek 
megőrzését, a társadalmi béke 
kiteljesedését.

A mai lapszámunk az utolsó eb-
ben az évben. Terveink szerint leg-
közelebb 2023. január 11-én jele-
nünk meg.

Munkatársaim nevében is kívánok 
minden olvasónknak áldott, szép 
karácsonyt, s egy gondoktól ke-
vésbé terhes, egészségben eltöl-
tött új évet!

Horváth Ferenc 
főszerkesztő

Dr. Fodor Tamás vette 
át a hűség napi ünnep-
ségen Sopron legrango-
sabb díját, a díszpolgá-
ri címet. A kitüntetett 
három cikluson, ösz-
szesen 13 éven keresz-
tül volt városunk pol-
gármestere. –  Ez a díj 
nemcsak nekem szól, 
hanem azoknak is, akik 
a polgármesterségem 
alatt önzetlenül támo-
gattak – nyilatkozta 
dr. Fodor Tamás.
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A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt 
küldetése, hogy a pályaválasztás előtt álló tanu-
lóknak segítséget nyújtson a képességeiknek és 
elképzeléseiknek leginkább megfelelő továbbta-
nulási irány kiválasztásában. 

– Az előnyös döntéshez szük-
ség van előzetes szakmais-
meretre, munkaerőpiaci tá-
jékozódásra, az átalakuló 
szakképzési iskolarendszer 
lehetőségeinek feltérképezé-
sére és a diákok kompetencia-
alapú önismereti feltárására 
– hangsúlyozta Kováts Ár-
pád, a Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara titkára. – Cé-
lunk, hogy olyan „pályára” ál-
lítsuk a fiatalokat, amely hosz-
szú ideig megtartja őket, és a 
megélhetésen kívül rengeteg 
sikerélménnyel teszi teljessé 
az életüket.

– Az általunk szervezett 
céglátogatásokon és szakma-
bemutatókon örömmel pró-
bálják ki magukat az általános 
iskolások nemcsak „analóg” 
módon, hanem VR-techniká-
val is – folytatta Kozma Adri-
enn, nívódíjas pályaorientáci-
ós tanácsadó. – A programok 
során a személyiségtípusok 
és munkamódszerek mellett 
az egyes szakmákhoz, mun-
kakörökhöz szükséges, elmé-
leti tudás és eszköz-, anyag-
használat is világossá válik. 
A diákok megtanulnak ön-
életrajzot írni és szimulációs 
állásinterjúkban magabiztos 
fellépéssel kommunikálni. 
A kamara épületében létre-
hoztunk egy hangulatos kre-
atívműhelyt, ahol a gyerekek 
felszabadultan vesznek részt 
az alkotó tevékenységekben, 
és fejlesztjük a kézügyességü-
ket, esztétikai 
é r z é k ü k e t 
is. A szülők 
meghatáro-
zó szerep-
pel bírnak 
a pályavá-
lasztásban, 
így számuk-
ra Hova 

tovább, hogyan tovább? cím-
mel rendhagyó szülői érte-
kezleteket tartunk a Soproni 
Tankerületi Központ és a Sop-
roni Szakképzési Centrum 
bevonásával. A színes prog-
rampalettánkon a legkomple-
xebb módszertani eszközünk 
a közelmúltban kifejlesztett 
pályaválasztási szabadulós 
társasjáték.

A „Kezedben a siker kul-
csa” nevet viselő interaktív 
játék alapkoncepciója, hogy 
a kamaszkor viharos „tenge-
re” partra veti a játékosokat 
a pályaválasztás rejtélyes, de 
biztonságos szigetére, ahol 
lakatokkal lezárt kincses do-
bozokban közel húsz kód, pá-
lyaválasztással kapcsolatos 
kérdés, logikai feladat megfej-
tése után megtalálják a siker 
kulcsát. Az összetett feladat-
sor egy önismereti kalando-
zás is. A hatvanperces csa-
patjáték rávilágít a résztvevők 
konfliktus- és stresszkezelé-
si, valamint önmenedzselési 
megoldásaira amellett, hogy 
a diákok pontos képet kapnak 
a soproni középiskolai rend-
szerről, az itt elsajátítható 
szakmákról, a jó döntés alap-
jairól, a célok fontosságáról. 
A játék legfőbb üzenete, hogy 
mindenki önmaga a saját si-
kerének a kulcsa. Az európai 
szinten is egyedülálló kezde-
ményezés ötletgazdája Kozma 
Adrienn volt. 

–  Korábban számos kama-
rai programon vettem részt, 
ami sokat segített, hogy ki-

kristályosodjon a jövőképem 
– mesélte a mobil szabadu-
lószobáról Pintér Áron, 
az Eötvös-középiskola 9.-
es tanulója. – Ez a kód-
fejtős játék arról győzött 
meg, hogy érdemes táv-

latokban gondolkod-
ni, de ugyanak-

kor rugalmasan 
és higgadtan 
hozzáállnunk 

a vá ltozá-
sokhoz. (x)

A siker kulcsa

Kozma  Adrienn 
a pályaválasz-
tási szabadulós 
társasjátékért 
 Euroguidance 
különdíjat 
kapott.

A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is 
üzennek, sugallanak, tanítanak. Megmutatják, 
merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban 
kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünk-
kel is olykor új irányokat veszünk. Tanítanak min-
ket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az 
életre. Sorozatunk szerzője is sokat tanult a sop-
roni macskaköveket járva…

(17.) Ha Sopronról, életem sop-
roni éveiről van szó, akkor még 
szólnom kell valakiről, aki 
nem a fizikai jelenlétével vagy 
a szellemével és a mondataival 
formálta egyéniségemet, ha-
nem aki nyomasztó hiányával 
határozta meg, milyenné let-
tem. Ez apám, Kloss Mátyás, 
akit korai halála miatt nem is-
merhettem meg, és fájdalmas 
hiányát életem során mindig 
éreztem. Valahányszor, ami-
kor a sírja előtt állok a Szent 
Mihály-temetőben, azon töp-
rengek, milyen ember is lehe-
tett ő. A hozzá közel álló bará-
tai, ismerősei, üzlettársai nem 
nyilatkoztak róla. A második 

világháborút követő átokver-
te évtizedekben egyébként 
sem volt szokás (és ajánlott) a 
múltról beszélni. Egyetlen ki-
vétel Müllner néni volt (pék-
ségük szállított kenyeret és 
péksüteményt a Pannónia 
Szállónak), aki egyszer, 
amikor az 1945 előt-
ti évekről beszéltünk, 
visszarévedbe a múlt-
ba, azt mondta: „Apád 
nagyon jó ember volt, 
túlságosan is jó. Lehet, 
hogy épp ez okozta ko-
rai halálát.”. Ez a két 
mondat – elhangzása 
után – kihatott egész 
későbbi életemre. Azt 

üzente, igyekeznem kell, hogy 
én is jó ember legyek. Hogy 
sikerült-e? Talán. Gyakran 
eszembe jut Bertold Brecht 
egyik drámájában el-
ha ngzó ta lá nyos 
mondat, hog y 
„nagy a kísér-
tés a jóra”. Ab-
ban remény-
kedem, talán 
sikerült e kí-
sértés szelle-
mében élnem. 
(Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  Kloss Andor 1941-
ben született Sopronban. A Széchenyi István re-
álgimnáziumban érettségizett, majd a debreceni 
egyetemen magyar–történelem szakon diplomá-
zott. 1966 és 1974 között a soproni Roth erdé-
szeti technikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 
1974 és 1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 

és 1994 között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az új-
ságírói, szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat 
főszerkesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti ki-
adó nyolc megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 
és 2005 között a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 kö-
zött kiadója tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanul-
mányai több kiadásban is megjelentek. 

Rendőrök 
elismerése 
A soproni rendőrök mun-
káját díjazták a rendésze-
ti központban. A múlt csü-
törtöki állománygyűlésen 
adták át az elismerése-
ket a kapitányság munka-
társainak. Az eseményen 
dr. Herczeg Zoltán alez-
redes, a Soproni Rendőr-
kapitányság vezetője el-
mondta: a közbiztonság 
fenntartásáért komoly 
munkát végeznek, amely-
nek ékes bizonyítéka, hogy 
2022-ben a Soproni Rend-
őrkapitányság „Az év kapi-
tánysága” címet nyerte el. 
A rendezvényen részt vett 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, valamint dr. Simon 
István alpolgármester. 

Kiskertprogram 
Négy előadást hallhattak a 
kiskertprogram csütörtöki 
rendezvényének résztve-
vői a Kozmutza-iskolában. 
A program házigazdája 
Nagykutasi Viktor kertész–
szakíró volt. – Szeretnénk 
Sopronban egy gazdakört 
létrehozni, mert itt nagyon 
sok kistermelő van, akik 
világszínvonalú zöldsége-
ket, gyümölcsöket kínálnak 
– hangsúlyozta dr. Varga 
Mária környezetvédelmi 
szakmérnök. A rendezvény 
megnyitóján köszöntőt 
mondott dr. Farkas Ciprián 
polgármester. 

RÖVIDEN

Életmentő készülékek 
Új, modern EKG-készülékkel támogatja a város a Balfi úti és az Ikva 
idősek otthonát, valamint a központi orvosi ügyeletet. Az eszközö-
ket dr. Farkas Ciprián polgármester nyújtotta át az egészségügyi és 
szociális intézmények munkatársainak múlt pénteken.

SOPRONITEMA
HIVATALOS
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HORVÁTH FERENC

Taschner Kurt István borász. Hosszú évek óta az 
egyik legkiválóbb, legismertebb soproni termelő. 
Májusban a Magyar Bor Akadémia főtitkárának vá-
lasztották. Vele beszélgettünk a Soproni borvidék 
örömeiről és gondjairól. 

– Főtitkár úr, milyen éve 
volt a borvidéknek, sike-
rült előrébb lépni az elmúlt 
évekhez képest? Ha igen, ez 
miben nyilvánult meg?

– Jó éve volt a borvidé-
künknek. Az aszály – az Al-
földhöz képest – kevésbé súj-
tott minket, növényvédelmi 
szempontból könnyű volt, és 
a tavalyihoz képest emelked-
tek a termésátlagok. A Covi-
dot követően ismét voltak ren-
dezvények, ahol kimérhették 
a boraikat a gazdák. A Fertő-
parti beruházáshoz kapcso-
lódó pályázatból sok pince 
meg- és felújíthatta a borkós-
toló-helyiségeit, modernizál-
hatta azokat. Szintén ennek 
a pályázatnak köszönhetően 
végre jutott pénz a soproni 
bormarketingre is: több alka-
lommal érkeztek országunk 
más részeiből szakemberek 
megismerni, kóstolni bora-
inkat. Hiányzó marketing-
anyagok készültek el, új lesz a 
borvidéki honlap, és nemso-
kára gazdagodunk egy min-
den igényt kielégítő, modern 
vinotékával is.

– Hol tartunk most – ösz-
szehasonlítva helyzetünket 
a többi borvidékkel?

– Úgy vélem, nagyot nyi-
tottunk a világ felé, jó kez-
deményezések indultak el, 
a többi borvidékhez képest 
viszonylag jól állunk. Nagy 
öröm számomra, hogy kiala-
kult egy bormarketing-stra-
tégia, amelynek megvalósítá-
sa már elkezdődött. Nagyon 
remélem, hogy a következő 
években is folytatódik, mert a 
bor világában is az állandó je-
lenlét számít igazán, nem pe-
dig a fel-feltűnő csillogás.

– Mire számíthatunk? 
Milyen borok készül(het)-
nek az idei termésből?

– Az idei termésből sze-
rintem kiváló borokat lehe-
tett készíteni. A friss fehér- és 
rozéborok már palackokban 
pihennek. Az első borverse-
nyek eredményei azt tükrözik, 
megérte a szőlőben és a pincé-
ben fáradozni. Idén is borvi-
dékünkről származik az első 
forgalomba kerülő újbor Ma-
gyarországon (a Taschner Pin-
cészetből – a szerk. megjegy-
zése). Noha nem látjuk, hogy 
milyen telünk lesz, legfeljebb 
csak jégbort nem tudunk idén 
készíteni. A vörösborok ígére-
tesen fejlődnek, sokan már el-
végezték az első fejtést is.

– Milyen gondjaik, prob-
lémáik vannak a szőlészek-
nek és borászoknak?

– Természetesen vannak 
problémák, ezek az egész ága-
zatot sújtják: a kevesebb csa-
padék hosszú távon nem ked-
vező. A szőlő felvásárlási ára 
ugyan nőtt, de nem eléggé. 
Ugyanakkor azt is látni kell, 
hogy a bor ára is csak kismér-
tékben tudott emelkedni a 
többi élelmiszerhez képest, és 

ez meghatározza a felvásárlá-
si árakat. Sajnos zsugorodik a 
borvidékünk mérete, különö-
sen az idősebb, kis területtel 
rendelkező termelők hagynak 
fel a műveléssel. A szőlő mű-
velési költségei jelentősen nőt-
tek: nemcsak az üzemanyag 
és növényvédő szerek ára lett 
magasabb, hanem a munka-
erő ára is. Az osztrák mun-
kaerőpiac jelentős elszívó ha-
tással bír, aki ma Sopronban 

munkaerőt akar felvenni, ma-
gasabb bért kénytelen fizetni, 
mint a tőlünk keletebbre fek-
vő borvidékek gazdái.

– Milyen soproni boro-
kat ajánl karácsonyra és 
szilveszterre?

– Közelednek az ünnepek, 
ez jó alkalom a borfogyasztás-
ra. Természetesen mindenki 
a saját ízlésének megfelelően 
válasszon bort és szilvesz-
terre pezsgőt, de érdemes 

meghallgatni a gasztronó-
musok ajánlását is: halakhoz, 
szárnyasokhoz fehéret vagy 
rozét, míg sötétebb húsból 
készült ételekhez vörösbort 
fogyasszunk! Ha pedig bejg-
li kerül az asztalra, találunk 
néhány soproni termelőt, 
akinek az édes–nemes zenit-
je vagy zöld veltelinije lehet 
jó kísérő. A forralt bor sze-
zonja pedig csak most kezdő-
dik igazán.

Taschner Kurt István:  A bor világában is az állandó jelenlét számít igazán

„Nagyot nyitottunk a világ felé”

– Az idei termésből szerintem kiváló borokat lehetett készíteni. A friss fehér- és rozéborok már palackokban pihennek – mondta 
lapunknak Taschner Kurt István borász, a Magyar Bor Akadémia főtitkára. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

PLUZSIK TAMÁS

Új külsővel és funkciókkal nyílt meg a Sopro-
ni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológi-
ai Intézetében a vadgazdálkodási gyűjtemény. 
A különleges tárlatot a nagyközönség is láthatja. 

1971-ben hozták létre az egye-
tem vadgazdálkodási gyűj-
teményét az akkor megren-
dezett budapesti vadászati 
világkiállítás vidéki helyszí-
neként. Az elmúlt több mint 
50 évben a tárlat fénye meg-
kopott, most a Kisfaludy Tu-
rizmusfejlesztési Program tá-
mogatásával modernizálták. 

– Azért nagyon fontos az 
ilyen kiállítótér, mert tu-
datosítanunk kell az egész 

társadalomban, hogy fenn-
tartható vadászat nélkül sem 
erdőgazdálkodás, sem mező-
gazdálkodás, sem természet-
védelem, sem minőségi vad-
gazdálkodás nem lehetséges 
– hangsúlyozta dr. Semjén 
Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, a Soproni Egyetem 
díszpolgára.

A tárlat interaktívan ve-
zeti be a hallgatókat, a ki-
sebb diákokat, az érdeklődő 

felnőtteket, turistákat a vadvi-
lág, a természet, a vadászat és 
a vadgazdálkodás rejtelmeibe. 

Az ünnepélyes megnyitón 
részt vett Barcza Attila, Sop-
ron és környéke országgyűlé-
si képviselője, Széles Sándor 
főispán, dr. Farkas Ciprián, 
Sopron polgármestere, prof. 
dr. Fábián Attila, a Soproni 
Egyetem rektora, több erdő-
gazdaság vezérigazgatója, az 
egyetem professzorai és hall-
gatói. A kiállítást dr. Jánoska 
Ferenc egyetemi docens, a 
Vadgazdálkodási és Vadbio-
lógiai Intézet igazgatója nyi-
totta meg, kiemelve, hogy a 
gyűjtemény meghatározó ér-
tékét adják a vadászattörténe-
ti emlékek. 

Közelebb a természethez

A vadgazdálkodási kiállítás megnyitóján részt vett Semjén Zsolt (j) miniszterelnök-helyettes és 
dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora is. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

MEGGYÚJTOTTÁK A NEGYEDIK GYERTYÁT a város adventi koszorúján vasárnap este. Dr. Farkas 
Ciprián polgármester arról beszélt, hogy advent az elcsendesülés ideje, amikor a lelkünket felké-
szítjük az ünnepre. Az ökumenikus szertartáson Barta Lívia református lelkipásztor, dr. Tóth Károly 
evangélikus igazgató–lelkész és Horváth László kórházlelkész is megosztotta a karácsonnyal kap-
csolatos gondolatait. A rendezvényen közreműködött Sopron Város Fúvószenekara, a gyertyát Holc 
Roland, a Hunyadi-iskola elsős diákja gyújtotta meg. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

LOBOG A SZERETET LÁNGJA

Létfontosságú a faipar
– A magyar építőipar és gazdaság számára létfontosságú, hogy le-
gyen magyar fa és faipar, a lakosság szempontjából pedig, hogy 
legyen tűzifa – hangsúlyozta Semjén Zsolt Sopronban. A minisz-
terelnök-helyettes kiemelte: a koronavírus-járvány idején meg-
roppant az a felfogás, hogy a globális világpiac mindent megold, 
az orosz–ukrán háború nyomán pedig beigazolódott, hogy ha nem 
tudunk a legszükségesebbekre tekintettel önellátásra berendez-
kedni, akkor könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk. Semjén 
Zsolt hozzátette: az erdészetnek három alapvető feladata van. El-
ső, hogy legyenek minőségi erdők idehaza, a második a magyar 
gazdaság faanyaggal való ellátása, a harmadik pedig a rekreáció. 

A legjobbak kö-
zött a Vincellér 
Összesen 19 tételt, köztük 
a Vincellér Borbirtok Első 
gólya nevű primőr soproni 
zenitjét díjazták 2022-ben 
Az év legjobb újbora ver-
senyen. A megmérettetés 
fővédnöke dr. Nagy István 
agrárminiszter volt.

RÖVIDEN
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KÖVES 
ANDREA 

Dr. Fodor 
Tamás 
vette át a 

hűség napi ünnepsé-
gen Sopron legrango-
sabb díját, a díszpolgá-
ri címet. A kitüntetett 
három cikluson ke-
resztül volt városunk 
polgármestere. 
– Gratulálok az elisme-
réshez! Milyen érzések ka-
varogtak önben, amikor 
tudomására jutott, hogy 
díszpolgári címet kapott?

– Amikor megtudtam, 
hogy ezt a megtisztelő címet 
nekem ítélte a közgyűlés, ak-
kor utánanéztem, kik voltak 
az eddigi díjazottak. Azt tud-
tam, hogy Széchenyi István 
volt az első díszpolgár, ám 
amikor láttam, hogy milyen 
sok nagyszerű ember sorá-
ba jelölt a közgyűlés, a meg-
hatottság lett úrrá rajtam 
és az öröm is. Ha az embert 
a szülővárosa megtiszteli a 
legrangosabb kitüntetésé-
vel, a díszpolgári címmel, ak-
kor ezzel elismerik a közéleti 
tevékenységét. 

Ez a díj nemcsak nekem 
szól, hanem azoknak is, 
akik a polgármesterségem 
alatt önzetlenül támogattak. 
Dr. Molnár Ágnes, Firtl Má-
tyás, Barcza Attila ország-
gyűlési képviselőinknek, a 
Fidesz–KDNP többségű kép-
viselő-testületnek, és termé-
szetesen Sopron hűséges, lo-
kálpatrióta polgárainak.

– S opr on fejlő dé s é -
nek mely fejezeteire a leg-
büszkébb?

– A polgármesteri ciklu-
som első időszakában súlyos 
terhek nehezedtek a város-
ra, de sikerült eredményesen 
megvédeni az önkormány-
zat vagyonát, elkészült a Pe-
tőfi téri mélygarázs, amelyet 
sikeresen üzembe helyez-
tünk. A polgári kormány na-
gyon komoly önerő-támoga-
tással és adósságátvállalással 

járult hozzá a város fejlődé-
séhez. Ezután stratégiailag 
kimunkált, korszakos mére-
tű városfejlesztési koncepció 
keretében a Modern Városok 
Programmal és uniós for-
rással sok mindent sikerült 
megvalósítani. Mindent ne-
héz lenne felsorolni, a legfon-
tosabb talán, hogy megújult a 
Tűztorony és a Fő tér, a Várfal 
sétány, és turisztikai látoga-
tóközpont jött létre. Befejezés 
előtt áll a Fő téren a Múzeum-
negyed. A Várkerület átépí-
tése az Árpád utcai parkoló-
házzal megtörtént, ezzel a 
soproniak régi vágya valósult 
meg, megtelt újra élettel a Vár-
kerület. Megújult a fertőráko-
si barlangszínház és a Páne-
urópai Piknik Emlékhely, a 
határáttörés történelmi hely-
színe. Ekkor kezdődött el az 
M85-ös gyorsforgalmi út Sop-
ron és Csorna közötti szaka-
szának megépítése, amelyet 
két éve vehettek birtokukba a 
közlekedők. Mindezzel új tör-
ténelmi távlatok nyílhattak a 
város előtt. A Kőszegi úti alul-
járó szintén nagy segítséget 
jelent. Megépült a modern 

Lőver uszoda és strandfür-
dő, melyet magam is rend-
szeresen látogatok. Örömmel 
tapasztalom, hogy mennyire 
népszerű minden korosztály 
körében. Megújult, illetve bő-
vült a város intézményháló-
zata: a bölcsődék, az óvodák, 
az iskolák, a gyógyközpont és 
a szociális intézmények. Az 
ipari park keretében épül az 
Innovációs és Technológiai 
Centrum, mely a jövőben a vá-
ros gazdasági motorja lehet.

– 1984 óta a Soproni 
Egyetem oktatója, kutatója. 
Mennyit sikerült kamatoz-
tatni a városvezetés során 
azokból a tapasztalatok-
ból, amelyeket a katedrán 
szerzett?

– Közel áll hozzám az ok-
tatás, a kutatás. Meglátásom 
szerint a jó oktatásnak na-
gyon nagy szerepe van, hi-
szen a tananyagot csak ennek 
segítségével lehet elsajátítani. 
Mind magammal, mind a hall-
gatókkal szemben is nagyon 
igényes vagyok, lényeges volt 
számomra, hogy ha a hallgató 
kiment a teremből, úgy érez-
ze: tele van a hátizsákja, azaz 

kapott valamit. Mindebből 
sokat tudtam kamatoztatni 
polgármesterségem alatt, se-
gített abban, hogy miként le-
het meggyőzni az embereket 
arról, hogy a fontos, előremu-
tató ügyek mellé teljes mell-
szélességgel, teremtő módon 
álljanak hozzá.

– A karácsony kapujá-
ban állva adódik a kérdés: 
most már több ideje jut 
a készülődésre, a várakozás 
örömteli megélésére?

– A tevékeny emberek-
nek, azt hiszem, sosincs elég 
idejük. Polgármesterségem 
13 éve alatt valóban keve-
sebb idő jutott a családomra, 
most tudom pótolni. A csalá-
dom mindezt igényli, és bi-
zony foglalkoztatnak is sze-
rencsére rendesen: örömmel 
segítek három gyermekem-
nek, hat unokámnak, felesé-
gemmel együtt nagyon élvez-
zük a találkozásokat, a közös 
ebédeket, a nagy beszélgeté-
seket. Mindebben karácsony-
kor bőven lesz részünk, nincs 
is szebb ajándék ilyenkor, 
mint az együtt, tartalmasan 
töltött idő.

Dr. Fodor Tamás:  A meghatottság lett úrrá rajtam és az öröm is

Sopron díszpolgára

– Ez a díj nemcsak nekem szól, hanem azoknak is, akik a polgármesterségem alatt önzetlenül 
támogattak – mondta a díszpolgári cím kapcsán dr. Fodor Tamás.  FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Helga Jazz X-mas Edition
December 21., szerda 18.45, Búgócsiga
Byzantium Jazz Project
December 23., péntek 19 óra, Búgócsiga
Online zenei fesztivál 
December 26., hétfő 18 óra
FreeDay Band koncert 
December 27., kedd 19 óra, Búgócsiga
Brains „Classic” turné
December 27. 21 óra, Hangár Music Gaden
Diótörő dióhéjban – mesebalett
December 28., szerda 10 óra, Liszt-központ 

Budapest Bár koncert 
December 28. 16 és 19 óra, Liszt-központ
Kiss Forever Band & Yes Mom 
December 28. 18 óra, Hangár Music Garden
Odett koncert
December 28. 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden
Retró Páholy
December 29., csütörtök 19 óra, Liszt-központ
Fellépők: Kovács Kati, Csepregi Éva, Bebe, Nagy Adri, Kovács 
Péter Kovax, Csányi István, műsorvezető: Liptai Claudia

Zaporozsec koncert 
December 29. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Miért nem marad reggelire?
December 30., péntek 19 óra, Liszt-központ
További időpont: december 31. 17 óra
Free After Pink & Steamy
December 30. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Szilveszteri jótékonysági kutyás séta
December 31., szombat 10 óra, Lövér kemping parkoló
Szilveszteri koncert 
December 31. 15 óra, Liszt-központ 
Közreműködik: Sopron Város Fúvószenekara

Újévi hangverseny
Január 1., vasárnap 18 óra, Liszt-központ 
Közreműködik a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar

EZ LESZ…  – programajánló

MEGÚJULT A KŐHATTYÚ KÖRNYEZETE Adventi 
adomány
Jótékonysági gyűjtést szer-
veztek a Soproni Egyetem 
hallgatói az adventi vásár-
ban. A felajánlásokból befolyt 
150 ezer forintból a Soproni 
Gyógyközpont Csecsemő- és 
Gyermekgyógyászati Osztá-
lyának két inhalátort és há-
rom vérnyomásmérő készülé-
ket adományoztak. 

A Lámfalussy Sándor Köz-
gazdaságtudományi, vala-
mint a Faipari Mérnöki és 
Kreatív Kar hallgatói projekt-
menedzsment tantárgy kere-
tében szervezték meg a jó-
tékonysági akciót. A diákok 
adományát dr. Tóth Gergely 
PhD osztályvezető főorvos és 
Gedéné Hadarits Ilona főnő-
vér vette át és köszönte meg. 

A SOPRONI VÁROSSZÉPÍ-
TŐ EGYESÜLET ÉS A VIRÁ-
GOS SOPRONÉRT EGYE-
SÜLET ÚTMUTATÁSÁVAL,  
valamint ifjabb dr. Vendel 
Miklós  finanszírozásával ren-
dezték a Kőhattyú szobor kör-
nyezetét. A zöldterületen két 
új, különleges csemete is he-
lyet kapott. A gömbciprusokat 
az 1971-ben végzett évfolyam 
egykori hallgatói ajánlották 
fel. A növényt dr. Barabics Ele-
mér, a Soproni Egyetem bota-
nikus kertjének egykori ve-
zetője nemesítette. További 
érdekesség, hogy a tér felújí-
tása után nem sokkal a város-
szépítők Svájcból kaptak egy 
1923-ban készült fotót a szo-
borról, amelyen ma már nem 
létező épületek is láthatók. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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MUNKATÁRSUNKTÓL

– A mi legnagyobb erőnk a közösségben rejlik 
– mondta a hűség napi kitüntetések átadásakor 
dr. Farkas Ciprián polgármester. A 101 évvel ez-
előtti történelmi eseményekre a hagyományok-
nak megfelelően koszorúzásokkal, néma főhaj-
tással is emlékeztek.

KOSZORÚZÁS ÉS FŐHAJTÁS 
1921. december 14. – sorsfordí-
tó nap, soproniságunk, a nem-
zethez való hűség ünnepe. 
Sopron és nyolc környező tele-
pülés lakossága ekkor döntött 
népszavazáson arról, hogy 
Magyarországhoz tartozzon. 
Az első Orbán kormány 2001-
ben december 14-ét a „hűség 
napjává” nyilvánította. 

A hagyományoknak meg-
felelően idén is csendes fő-
hajtással és koszorúzással 
kezdődött a megemlékezések 
sora december 14-én. Sopro-
nyi-Thurner Mihály, a nép-
szavazás polgármestere sír-
jánál helyezték el a tisztelet 
virágait Sopron vezetői, vala-
mint a helyi intézmények kép-
viselői. Ezután a Hűségkapu-
nál, illetve Sopronyi-Thurner 
Mihály Fő téri szobránál foly-
tatódott a program. Dr. Farkas 
Ciprián polgármester, Csiszár 
Szabolcs és dr. Simon István 
alpolgármester, Barcza Atti-
la Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője, a népsza-
vazásban érintett települések 
vezetői, valamint helyi intéz-
mények képviselői helyezték 
el koszorúikat. 

ÁTADTÁK A VÁROSI 
ELISMERÉSEKET
A városháza dísztermében 
szombaton tartották a hűség 
napi ünnepségsorozat legfon-
tosabb eseményét – ekkor ad-
ták át a városi kitüntetéseket.

– Minden nehézség, mely 
minket, magyarokat és sop-
roniakat ért, lehetőséget te-
remtett arra, hogy újult erő-
vel, felemelt fejjel és hittel 
dolgozzunk a hazánkért, az 
otthonunkért és nem utol-
só sorban: egymásért. Mert a 
mi legnagyobb 
erőnk a közös-
ségben rejlik 
– hangsúlyoz-
ta beszédében 
dr. Farkas Cip-
rián polgármes-
ter. – E közös-
ség szelleme és 
ereje mutatko-
zott meg 1921-ben is. Százegy 
esztendő után is a szívünk-
ben és a lelkünkben érezzük 
a hűséget, a bátorságot, a ha-
zafiságot. Azt a történelmi 
pillanatot, mely azóta is el-
választhatatlan tőlünk, sop-
roniaktól. A Civitas Fidelis-
sima elvitathatatlanul az 

identitásunk részévé vált. De 
ez nemcsak egy érdem, ha-
nem felelősség is egyben. Arra 
kötelez bennünket, hogy soha 
ne engedjünk az igazságtalan-
ságnak, a saját érdekeink és 
szuverenitásunk lábbal tiprá-
sának. Azért dolgozunk, hogy 
Sopron fejlődése a jövőben is 
töretlen maradjon. Ez a vá-
ros, ez a soproni családok ér-
deke. Meggyőződésem, hogy 
összefogással és közös erővel 
a jelenlegi kihívásokon is úr-
rá leszünk. 

Az elismeréseket dr. Farkas 
Ciprián, dr. Simon István és 
Csiszár Szabolcs, valamint 
Barcza Attila adta át. 

AZ IDEI DÍJAZOTTAK
2022-ben a Sopron díszpol-
gára címet dr. Fodor Tamás 
korábbi polgármester kapta. 
Pro Urbe díjban dr. Kárpáti 
György háziorvos, Civitas Fi-

delissima díjban 
prof. dr. Bartha 
Dénes egyetemi 
intézetigazgató 
és a GYSEV Zrt. 
részesült. Ko-
vács Tibor lett 
az idei Wälder 
József-díjas, a 
Sopron Kultú-

rájáért díjjal Nemes András 
munkáját ismerték el. Az Ifj. 
Flandorffer Ignác-díjat Bausz 
Gyula Lajos kapta, míg Sopron 
Kiváló Pedagógusa Dukkon-
né Horváth Márta és Páder-
né Bokor Éva lett. A Humani-
tas díjat Horváthné dr. Sütő 
Teréz, a Dr. Király Jenő-díjat 

dr. Freyler Erzsébet érdemel-
te ki. Úr Csabát Sopron Sport-
jáért díjjal tüntették ki, a Sop-
ron Ifjú Tehetsége díjat Moser 
Barnabás, a Sopron Szolgála-
táért díjat pedig Péter Csaba 
vette át.

Sopronért Emlékéremben 
részesült dr. Bakody Gyula, 
dr. Baráz Sándor Tivadar, Bók 
Mihály, dr. Gerencsér Kinga, 
dr. Hofman Erzsébet, Marton 
Ferenc, Molnár Balázs, a Sop-
roni Szociális Intézmény Ik-
va Idősek Otthona, a Soproni 
Tigrisek Sportegyesület,  Sütő 
Ildikó, Szőcs Géza, Timár Bé-
la, Tóth László, ifj. Vránich 
István és Zách Zoltán Ferenc.

A kitüntetetteket Barcza 
Attila köszöntötte a vá-
rosházán. 

ÜNNEP A HŰSÉGZÁSZLÓNÁL
A hűség napi ünnepségsoro-
zat a Hűségzászlónál zárult. 
Itt dr. Farkas Ciprián köszön-
tötte az egybegyűlteket, majd 
dr. Fodor Tamás mondott ün-
nepi beszédet. 

– A hűség napját nemcsak 
Sopronban ünnepeljük, ha-
nem mindenhol megemlé-
keznek róla, ahol magyarul 
beszélnek. A hűség napja ne-
künk Sopronban a haza, a 
nemzet és a város szeretetét 
jelenti – hangsúlyozta Sopron 
idei díszpolgára. 

A beszédek után Barcza 
Attila, dr. Farkas Ciprián, 
dr. Simon István és Csiszár 
Szabolcs, valamint dr. Fodor 
Tamás közösen helyezte el a 
hűségkoszorút.

A városháza dísztermében szombaton, a hűség napi  ünnepségen adták át a rangos kitüntetéseket. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Sopronyi-Thurner Mihály, a népszavazás polgármestere sírjánál, valamint Fő téri szobránál is elhelyezték a megemlékezés virágait.

„Nehéz időkben a különbö-
ző (korábban) rejtett vagy 
csak eltűrt feszültségek is 
felszínre törnek. Ezek ke-
zelése azonban mindany-
nyiunk érdeke.”

JEGYZET

A remény éve
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Egy nehéz, nagyon nehéz év vége felé közele-
dünk. Válság sújtotta időket élünk, s a szakértők 
szerint a következő esztendő sem lesz (sokkal) 
könnyebb. Ráadásul a különböző gazdaságpo-
litikai iskolák eltérően ítélik meg a kormány 
eddigi döntéseit, s jövőbeli lehetőségeinket, 

de abban egyetér-
tenek, hogy Európa 
gazdasága megtor-
pan. A kérdés „csak” 
az, hogy a szétterülő 
válság miképp érin-
ti az egyes országo-
kat. Minket persze el-
sősorban az érdekel, 

hogy velünk mi lesz, csökken-e az infláció, mi-
képp alakul a forint vásárlóereje, hogyan telje-
sít az ország gazdasága, és hogy milyen lesz a 
Magyarországot körbeölelő nemzetközi légkör. 
Tény, Európa lépéskényszerbe került. Ami szá-
munkra biztató lehet, hogy az elmúlt háromne-
gyed évben még 4,1 százalékos volt a gazdasági 
növekedés, és hogy a válság nem tépázta meg a 
munkaerőpiacot. Jövőre a szakemberek a GDP 
csökkenését várják, de még így is pozitív tar-
tományban marad, mert van mire alapoznunk. 
Ezt segítené, ha vége lenne az orosz–ukrán há-
borúnak, és végre hozzájuthatnánk a nekünk 
járó, uniós forrásokhoz.

Az országos gondok Sopront sem kímélték. 
Takarékossági intézkedések sora született, 
amelyek úgy érintették életünk szinte minden 
területét, hogy közben nem lehetetlenültünk el, 
működőképes maradt a város a legfontosabb 
(köz)szolgáltatások fenntartásával. Ráadásul 
a már elkezdett beruházásokat sem állították le 
(Anger réti bölcsőde, inkubátorház, az M85-ös 
utolsó szakaszának építése az északnyugati el-
kerülővel együtt, múzeumnegyed). Persze fájó a 
Fertő tavi fejlesztések átmeneti felfüggesztése, 
hiszen közakarat, hogy minél előbb újra birtok-
ba vehessük, még olyan áron is, hogy megtartva 
az eredeti, „önfenntartó” koncepciót egyes ele-
meit (esetleg) áttervezik.

Tudom, egy város életét nem csupán a be-
ruházások jelentik – ezek összességében segí-
tik jobbá és könnyebbé tenni az életünket –, de 
legalább ennyire fontos, hogy milyen az itt élők 
életérzése, hogy érzik magukat. Legyen szó az 
itthon vagy Ausztriában munkát vállalókról, 
az orvosokról, a pedagógusokról, a szociális 
munkásokról, a nyugdíjasokról és a gyermeket 
vállalókról. A mi közérzetünk együtt határoz-
za meg a „város közérzetét”. Nehéz időkben a 
különböző (korábban) rejtett vagy csak eltűrt 
feszültségek is felszínre törnek. Ezek kezelése 
azonban mindannyiunk érdeke.

Szóval ismét túl vagyunk egy újabb eszten-
dőn. Így, karácsony felé közeledve akarva aka-
ratlanul is átsuhannak rajtunk örömeink és 
gondjaink. Felmérjük tán, hogy kinek okoztunk 
bánatot, s kinek boldogságot, s ha kell, legalább 
magunkban bocsánatot kérünk. A jó cselekede-
teinket pedig vigyük tovább a következő évre!

Áldott és megbocsájtó, szép karácsonyt min-
den soproninak!

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproniak bemutatása mel-
lett. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb 
környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők sze-
retetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segítő 
ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy ak-
tív tagja. Bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen 
embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy 
érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a  Soproni 
Témában! szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

SOPRONITEMA
HIVATALOS

„Százegy esztendő 
után is a szívünkben 
és a lelkünkben érez-
zük a hűséget, a bátor-
ságot, a hazafiságot.”

DR. FARKAS CIPRIÁN

„A Civitas Fidelissima  elvitathatatlanul az identitásunk részévé vált”

A leghűségesebb város
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HUSZÁR JUDIT 

Éneklő és 
ugráló ür-
gék, szín-
pompás 

madarak, lágyan ringa-
tózó virágok és korall-
zátonyszerű gombák 
– Kránitz Roland fo-
tóin elmélyülhetünk 
a természet szépsé-
geiben. Az ágfalvi fo-
tós munkáival számos 
rangos elismerést ki-
érdemelt, legutóbb 
őt választották Az év 
fotográfusának. 

– Kezdjük időutazással a 
beszélgetést, mikor kezd-
tél fényképezni? 

– A kétezres évek elején 
még egy kompakt géppel kat-
togtattam, de ezt nem nevez-
ném fotózásnak, inkább meg-
örökítettem, amit láttam. 
2016-ban fordult komolyabb-
ra a dolog, akkor vettem meg 
az első profibb fényképezőgé-
pem, majd a következő év áp-
rilisában jutottam el először 
Tiszaalpárra. Óriási hatást 
gyakorolt rám a hely, azóta 
minden évben visszatérek, 
egy hetet eltöltök itt.

– De mi motivált? Miért 
vetted egyre komolyabban 
a fotózást? 

– Nézegettem más fotósok 
képeit, és azt gondoltam, hogy 
milyen jó lenne hasonlóakat 
készíteni. Vagy még jobbakat. 
A mesteremet, Molnár István 
„Lisztest” is úgy ismertem 
meg, hogy láttam a Faceboo-
kon a képeit, és megkerestem. 
Egy közös fotózás óta rend-
szeres kapcsolatban vagyunk, 
sokat tanultam tőle. De Kap-
csándi Zsuzsit is meg kell em-
lítenem, vele szinte napi mun-
kakapcsolatban vagyok. 

– Természetfotósként 
ismerünk téged, az épített 
környezet vagy a portré-
fényképezés nem érdekel? 

– Én a természetben kap-
csolódom ki, óriási élmény, 

ha kimehetek a városból. Azt 
szoktam mondani, ha egy nap 
nem is sikerül jó képet készí-
teni, de kint lehettem a termé-
szetben, akkor már nyertem. 
A kedvenceim a madarak – szí-
nesek, dinamikusak. A mozgás 
megörökítése pedig komoly 
szakmai kihívás. De szívesen 
fotózok virágokat, gombákat 
is. Ezek teljesen más látásmó-
dot igényelnek. Fontos, hogy 
megtaláljam a legjobb szöget, 
ne csak egy oldalról nézzek 
meg valamit. Így lehet mindig 
jobb képeket készíteni.

– Érdekes, hogy a ma-
darak a kedvenceid, de az 
átütő sikert az ürgék hoz-
ták meg… 

– Igen, az ’O Sole Mio cí-
mű, éneklő ürgét ábrázoló 

kép nagyon népszerű lett, az-
tán a játszó, dobálózó ürgék 
is. Ezeket a fotókat Bécsben 
készítettem, de különböző 
időpontokban. Cukik, vicce-
sek ezek az állatok, valószí-
nűleg azért is lettek ilyen si-
keresek a képek. 

– Milyen terveid van-
nak még?

– A közelmúltban vettem 
egy új fényképezőgépet, ami 
még gyorsabb, mint az eddigi, 
így segít, hogy ne „szaladjon 
el” a pillanat. Persze a felsze-
relés önmagában kevés, kell 
a fotós tudása. Folyamatosan 
lehet és kell is fejlődni, szeret-
nék egyre jobb lenni, mindig 
felülmúlni önmagam. Szerin-
tem mindenben van szépség, 
csak meg kell találni. Aztán 
meg is lehet örökíteni. Nagy 
vágyam, hogy bőgő szarvast 
fotózzak, remélem, hamaro-
san megvalósul. Januárban 
visszatérek Szerbiába, tavaly 
sikerült ott aranysakált len-
csevégre kapni, bízom ben-

ne, hogy most is szeren-
csém lesz. 

Szívesen 
e l u t a z -

nék távo-
li országokba is, nagyon 

vonz India és Kína. 

Kránitz Roland:  Mindenben meg lehet találni a szépséget

A természet bűvöletében 

– Ha kint lehettem a természetben, akkor már nyertem – vallja Kránitz Roland. 

MADARÁSZ RÉKA

Évek óta a legnépszerűbb karácsonyfa a nord-
mann-, a luc- és az ezüstfenyő. Egyre többen vá-
sárolnak azonban földlabdás fát is, amelyet az 
ünnepek után sem kell kidobni, hanem kiültet-
hetjük a kertbe.

Ha azt szeretnénk, hogy hosz-
szú ideig otthonunk dísze 
maradjon a karácsonyfa, be-
vethetünk néhány trükköt. 
A fenyőt csak a díszítés előtt 
vigyük be a szobába! Ha olyan 
talpunk van, amelybe vizet 
lehet önteni, a fa behelyezé-
se előtt érdemes egy-két cen-
tit lefűrészelni az aljáról, hogy 
növeljük a nedvességfelszívó 
képességét.

– A földlabdás fát kifelé és 
befelé is szoktatni kell – tud-
tuk meg Kónya Kristóf erdész, 
parképítő és -fenntartó, vala-
mint dísznövénytermesztő 
technikustól. – Nem szabad 
a vásárlás után rögtön bevin-
ni a lakásba, hanem tároljuk a 
kertben, aztán minél tovább 
egy enyhén hűvös helyiség-
ben, például egy pincében 
vagy egy garázsban! Mivel az 
élő fenyő földlabdás állapotá-
ban nagyon kényes, tilos fű-
tőtest vagy radiátor közelébe 
tenni, ettől ugyanis úgy érzi, 
hogy megérkezett a meleg, és 
a rügyei kihajtanak. 

Az, hogy milyen gyak-
ran kell megöntözni, a lakás 

hőmérsékletétől is függ. Sem 
a kiszáradás, sem a pangó víz 
nem tesz jót neki, ezért aján-
latos mindennap megtapinta-
ni a földjét, és ennek megfele-
lően locsolni.

– Az élő, cserepes fenyőket 
tanácsos a lehető legrövidebb 
ideig a házban tartani – foly-
tatta Kónya Kristóf. – Az ün-
nepek után a fenyőt a már leírt 
módon, először egy hűvös he-
lyiségben szoktassuk a kinti 
hőmérséklethez, majd tegyük 
ki az udvarra, lehetőleg védett 
helyre! Tavasszal, amikor már 
felenged a talaj, el is ültethet-
jük. Ássunk neki akkora göd-
röt, mint a földlabdája! Az el-
ső nyáron gyakran öntözzük, 
mert érzékeny a szárazságra!

Ha mindezt végrehajtot-
tuk, nagy esélyünk van rá, 
hogy a fenyőnk megmarad. Ha 
azonban a szoktatást kihagy-
tuk, akkor sem biztos, hogy el-
pusztul, viszont mivel sokk-
hatás éri, az első évben nem 
fog növekedni. Megmarad ab-
ban az állapotában, ahogyan 
kiültettük, és a következő év-
ben indul csak fejlődésnek.

Legyen hosszú 
életű a fenyőfa!

A fenyőt csak a díszítés előtt vigyük be a szobába, és a talpba 
tegyünk vizet, hogy tartós maradjon a fa! FOTÓ: FILEP ISTVÁN

KRÁNITZ ROLAND  1973-ban született Sárváron. Gyermekkorát 
Fertődön töltötte, majd Sopronba költözött a család, 15 éve pedig 
Ágfalván él. Feleségével három gyermekük van, illetve megszüle-
tett első unokája. Szakácsként dolgozik, mellette a hobbija a fo-
tózás. Havonta átlagosan 10 napot tölt a természetben. 2016 óta a 
Soproni Fotóklub tagja, számtalan díj, diploma nyertese. 2020-
ban ’O Sole Mio című felvétele az év legviccesebb természetfo-
tója közönségdíjat kapta, idén elnyerte a Magyar Fotóművészeti 
Alkotócsoport Országos Szövetsége Az év fotográfusa címét, vala-
mint Az év természetfotósa különdíjat, de a Magyarország 365 pá-
lyázat legjobb alkotásai közé is rendszeresen beválasztják képeit. 
Idén harmadszor szervezte meg a jótékonysági fotóárverést, ame-
lyen társaival több mint 600 ezer forintot gyűjtött össze. 
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A Szent Orsolya Gimnázium-
ban tartották az Akik a hazára 
voksoltak című film országos 
középiskolai premierjét. A hű-
ség nap alkalmából a Szent 
Orsolya Gimnázium 11–12. év-
folyamosai Bárány Krisztián 
rendező–szövegkönyvíróval 
is találkoztak múlt szerdán.

– Fontos, hogy az ehhez 
hasonló filmeket az okta-
tásban is tudjuk használni 
– mondta Bárány Krisztián. 

– De ennél is fontosabb, hogy 
emléket állítsunk Krug Lajos-
nak, Machatsek Gyulának és 
hőstársaiknak. Az volt a cé-
lunk, hogy úgy merüljünk el 
egy történetben – különösen 
olyanban, amelyről hosszú 
évtizedekig nem lehetett hal-
lani –, hogy a film megnézé-
se után is benne maradjunk, 
szülessenek új gondolatok, ér-
zések. Témává váljon életünk-
ben a film. 

Középiskolai 
filmpremier PLUZSIK TAMÁS

Nagy sikerű koncertkörúton vett 
részt az Amerikai Egyesült Államok-
ban Varga Gábor. A soproni dzsessz-
zongorista Polgár Éva és Borbély 

László zongoraművésszel Bartók, Kodály és Liszt 
darabjaiból, valamint improvizációkból állította 
össze Carpathian Impressions című műsorát.

– Mi volt ennek a turnénak 
az előzménye, egyáltalán 
hogy jött létre?

– Polgár Éva neve kimon-
dottan jól cseng az amerikai 
zenei életben, ugyanis né-
hány évvel ezelőtt megnyer-
te a Neszlényi Judith magyar 
zongoraművész és Geraldine 
Keeling amerikai Liszt-kutató 
alapította Los Angeles-i nem-
zetközi Liszt Ferenc zongo-
raverseny fődíját. Azóta ő az 
egyik szervezője ennek a ran-
gos zenei eseménynek, mely-

nek zsűrijébe idén meghívta 
Borbély László kiváló zongora-
művészt is. Mivel mindketten 
ismerték zenei munkásságo-
mat, adva látták a lehetőséget, 
hogy én is utazzak ki velük, és 
szervezzünk egy közös hang-
versenykörutat. Eljutottunk a 
Los Angeles-i Zipper Hallba, a 
New York-i Carnegie Hallba és 
a washingtoni Kennedy Cen-
terbe is.

– Gondolom, óriási él-
mény volt olyan helyszínen 
is zongora elé ülni, ahol egy-

kor Csajkovszkij, Rachma-
nyinov vagy a Beatles együt-
tes is koncertezett.

– Természetesen! Nagy 
megtiszteltetés is volt szá-
munkra, hogy a Carnegie 
Hall szakmai zsűrije méltó-
nak talált bennünket arra, 
hogy színpadra léphettünk 
ott, ahol egykor Bartók Béla 
is koncertezett. Többek kö-
zött az ő munkásságának egy 
darabját is előadhattuk a 600 
férőhelyes Zankel-teremben. 
A műsorban előttem elhang-
zó klasszikus művek hangu-
latához alkalmazkodva az 
„Erdő mellett estvéledtem”, a 
„Tavaszi szél” és a „Kis kece lá-
nyom” című magyar népdalok 
témáira építtettem föl az imp-
rovizációmat. A hallgatóság 
ugyan teljesen más kultúrkör-
ből érkezett, de a koncert vé-
gén állva, vastapssal honorált 
bennünket. Ott volt például a 
magyar ENSZ-képviselet több 

tagja is, élükön dr. Horváth 
Zsuzsanna nagykövettel.

– A szoros zenei progra-
mokon kívül tudtál időt sza-
kítani nézelődésre is?

– Ügyeltem rá, hogy erre 
is jusson idő, hisz nem min-
den nap jut el az ember Ame-
rikába. Bár éppen a mostani 
sikereinknek köszönhetően 
talán a közeljövőben ismét 
lesz módunk fellépni az Új-
világban. Jártam Hollywood-
ban, ahol fejet hajthattam a 
soproni születésű, Oscar-dí-
jas operatőr, John Alton, azaz 
Altmann Jakab emléke előtt, 
nagy élmény volt számomra 
New Yorkban a Guggenheim 
és a Metropolitan Művésze-
ti Múzeum, Washingtonban 
pedig már teljes pompájában 
csodálhattam meg a Capito-
leum előtt álló karácsonyfa 
fantasztikus fényfüzéreit. De 
azért már jó volt hazaérkezni 
Sopronba…

Varga Gábor:  Óriási megtiszteltetés ezeken a helyeken fellépni

Kalandozás az USA-ban

Varga Gábor, Polgár Éva és Borbély László a New York-i Carnegie Hallban is nagy sikerű koncertet adott. FOTÓ: CARNEGIE HALL

1982
Mátyás Sopronban
1482 decemberében, már nem 
sokkal a törökkel forma szerint 
is megkötött béke előtt érkezik 
Sopronba Mátyás király. A mai 
Storno-házban, akkor Haber-
leiter Miklós házában kapott 
szállást. A Haberleiter-féle ház 
mellett a mai Tábornok-ház volt 
akkor a tanácsháza, s az akkori-
ban Főpiacnak nevezett Fő tér 
a városnak már akkor is a leg-
szebb része. Mozgalmas, nagy-
városi életet láthatott Mátyás 
az ablakából. A Főpiacon nyüzs-
gő soproniak ruházatát a felté-
telezések szerint a barna, a vö-
rös és zöld színek jellemezték. 
A szövetekhez és posztókhoz 
járultak kiegészítésül a külön-
féle bőrök, az arany- és ezüst-
gombok, csatok, paszomány és 
a vásznak. A női ruhák egy da-
rabból álltak, a nadrágok két 
szárát viszont még külön-kü-
lön húzták magukra a férfiak. 
Ötszáz éve tehát Sopronban 
töltötte a karácsonyt Mátyás ki-
rály, és várta az újév beköszön-
tét. (Kisalföld)

1962
Karácsonyi népszokások
Korabeli feljegyzések szerint 
Sopronban egykoron igen el-
terjedt volt a karácsonyi ólom-
öntés. Az öntött ólom alakjából 
igyekeztek a fiatalok jövendő-
belijük kilétét megtudni. Ké-
sőbb a diójáték vált divattá. 
A dióba kis szívet helyeztek, kö-
rébe papírt, a játékban résztve-
vő fiatalemberek és lányok ne-
vével. A diókat vízbe dobták, és 
várták, melyik két dió kerül szo-
rosan egymás mellé. A feljegy-
zések szerint Széchenyi István 
is szívesen részt vett ezen a há-
zi „szertartáson”. Szokás volt 
a karácsonyi lövöldözés is: ez 
olyan télüldözésféle volt. A há-
borúk sokszor megzavarták hol 
a régi népszokások felelevení-
tését, hol a karácsonyvárás nap-
jait. Vak Bottyán épp karácsony-
ra ért a város alá, és mivel nem 
kapott bebocsátást, ágyúval 
lövette a várost. Néhány löve-
dék áttörte a mai Szent György-
templom tetejét, mások a há-
zakban okoztak kisebb károkat. 
Szomorú karácsonyra virradt a 

város 1848-ban is. Néhány nap-
pal az ünnepek előtt bevonul-
tak az osztrákok a városba. A ki-
ragasztott hirdetmények nem 
sok jót ígértek. Elhurcolták Kol-
benheyer Mórt, az ismert írót és 
több soproni polgárt, kikről köz-
tudomású volt, hogy lelkesed-
tek Kossuthért. (Kisalföld)

1932
A soproni népszavazás 
emlékünnepe
A népszavazás 11. évfordulója 
alkalmából a Magyar Férfidal-
kör emlékünnepélyt rendezett 
Sopronban. A városháza dísz-
termében Völker József ügyve-
zető elnök nyitotta meg az ün-
nepélyt, és üdvözölte Thurner 
Mihály polgármestert, akinek 
érdeme, hogy a népszavazáskor 
lelket öntött a város polgársá-
gába. Thurner polgármester 
gyönyörű beszédben köszönte 
meg a lelkes ünneplést. Ezután 
a Thurner-alapból 33 könyvet 
ajándékozott harminchárom 
németajkú tanulónak, akik a 
magyar nyelv elsajátításában 
a legszebb eredményt érték el. 

Az ünnep a Himnusz eléneklé-
sével ért véget. (Új Barázda)

1902
Vendéglőmegnyitás
Van szerencsém mélyen tisztelt 
abonenseimet (előfizetős ven-
dég – szerk.), vendégeimet és a 
nagyérdemű közönséget tiszte-
lettel értesíteni, hogy a Színház 
utca 13. szám alatt levő (volt 
Marczinger-ház) vendéglőt át-
vettem és a mai napon megnyi-
tottam. Az összes helyiségeket 
újonnan rendeztem be, s igen 
csinos és elegáns éttermek ál-
lanak a nagyérdemű közön-
ség rendelkezésére. Töreked-
ni fogok mindig arra, hogy igen 
tisztelt vendégeim megelége-
dését jó, zamatos konyhámmal, 
naponta frissen csapolt kitűnő 
soproni sörrel, valamint való-
di boraimmal s pontos kiszol-
gálással kiérdemeljem. Minél 
számosabb látogatást kér, ki-
tűnő tisztelettel: Groszner Pál 
vendéglős, Színház utca 13. 
(Sopron)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

410 ÉVVEL EZELŐTT,  1612. december 20-án született Sárvá-
ron Vitnyédi (Vittnyédi/ Wittnyédy) István ügyvéd, politikus. 
Nádasdy Pál titkára, majd Sopronban ügyvéd, 1638-tól Sopron 
vármegye jegyzője, 1646-tól és 1655-től a vármegye ország-
gyűlési követe, 1647-től Sopron vármegye főadószedője volt. 
Az evangélikus egyházat adományaival támogatta. Zrínyi Mik-
lós költő és hadvezér bizalmasa és tanácsadója, a Wesselényi 
nádor vezette rendi mozgalom egyik szervezője volt. Megtor-
lásul halála után családját vagyonelkobzásra ítélték. Nezsider-
ben hunyt el 1670. február 18-án.
205 ÉVVEL EZELŐTT,  1817. december 17-én hunyt el Pesten 
Kitaibel Pál természettudós, orvosdoktor, botanikus, kémikus, 
a flórakutatás úttörője. Nagymartonban született 1757. február 
3-án. Középiskolai tanulmányait Sopronban, a bencés gimná-
ziumban végezte. 275 növényfajt és faj alatti egységet írt le, a 
magyarországi növényvilág jellemző fajainak a felét ő fedezte 
fel. Kémiai eszközöket tervezett, új analitikai módszereket dol-
gozott ki. Tanulmányozta és elemezte ásványvizeinket, a hazai 
balneológia úttörőjének is tekinthető. Tőle származik az első 
hazai földrengés szakszerű leírása.
45 ÉVVEL EZELŐTT,  1977. december 20-án hunyt el Bécsben 
Kerpel Jenő költő, író, drámaíró, fordító. A Várkerület 65. alat-
ti emléktábláján olvasható: „Itt lakott Kerpely Jenő Claudius 
( Claude d’Arcy) 1896–1977 költő, drámaíró, műfordító, költé-
szetünk európai szószólója.”. Sopronban született 1896. júni-
us 15-én. 
230 ÉVVEL EZELŐTT,  1792. december 21-én született Sop-
ronban Kurzweil Ferenc, a Szent Mihály-templom karnagya, az 
első magyar zenei társaság, a Soproni Zeneegyesület alapítója 
(1829). A Szent Mihály-plébániatemplom tanítója és karnagya 
lett 1821-ben. 1854-ben megszervezte a Szent Mihályról neve-
zett Egyházi Zeneegyesületet. 1850-től 1865-ig – mint az inté-
zet világi tanára – a bencés főgimnáziumban az ének művésze-
tére tanította a diákokat. Pedagógiai munkásságáért 1858-ban 
Ferenc József koronával díszített ezüst érdemkereszttel tüntet-
te ki. 1865. február 15-én hunyt el Sopronban. 1979-ben, a Sop-
roni Zeneegyesület alapításának 150. évfordulóján lakóházát 
emléktáblával jelölte a város a Szent Mihály utca 8. szám alatt. 
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

VON ALEXANDER, A CSIRKEFOGÓ címmel megjelent  Zentai 
László új regénye. A kötetet múlt csütörtökön mutatták be a 
 Hotel Pannonia Fehér termében. A szerzőnek ez a tizedik köny-
ve, a harmadik regénye. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

BEMUTATTÁK A CSIRKEFOGÓT
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RÁZÓ LÁSZLÓ

Kilenc nemzet versenyzői, 400-nál is 
több úszó, világbajnoki kvalifikációs 
eredmény és soproni utánpótlássike-
rek – ez az összegzése a Sopron Open 

úszóversenynek. A szervezők elmondása szerint 
ez volt az új Lőver uszoda legnagyobb és legszín-
vonalasabb megmérettetése.

A Sopron Open színvona-
lát már az is mutatja, hogy 
nem kevesebb mint kilenc 
országból érkeztek úszók: a 
házigazda magyarok mellett 
Ausztriából, Bosznia-Herce-
govinából, Lengyelországból, 
Máltáról, Romániából, Szer-
biából, Szlovákiából és Ukraj-
nából is voltak résztvevők.

Az összes, világbajnoksá-
gokon is megrendezett ver-
senyszámban indulhattak a 
sportolók, a Sopron Openen 
elért eredménnyel pedig akár 
a Nemzetközi Úszószövetség 

(FINA) versenyeire is kvalifi-
kálhatták magukat. 

– Hatalmas eredmény-
nek tartom, hogy egy fia-
talembernek, a BVSC szí-
neiben versenyző Székely 
Áronnak sikerült világbajno-
ki „A” szintet úsznia 50 méter 
háton – mondta Kókai Zsolt, 
a  Széchy Tamás Sportiskola 
Sopron úszószakosztályának 
vezetője, a verseny főszer-
vezője. – Ez azt jelenti, hogy 
nagy eséllyel szerepelhet a 
2023-as vb-n, amelyet Fukuo-
kában, Japánban rendeznek. 

A Sopron Open a FINA által 
kvalifikált verseny volt, így 
több követelménynek is meg 
kellett felelnie: a létesítmény 
adottságai megvannak, de 
emellett több versenybíró-
nak FINA-minősítéssel kellett 
rendelkeznie. Ami újdonság 
volt a soproni versenyeken: 
jelen volt a Magyar Antidop-
ping Szövetség, amelynek tag-
jai szúrópróbaszerűen négy 
úszót ellenőriztek.

A soproni úszószakember 
köszönetet mondott a Győ-
ri Úszó Sportegyesületnek. 
Mint hangsúlyozta, kiváló a 
kapcsolatuk a győriekkel, en-
nek is köszönhető, hogy idén, 
a győri sportuszoda bezárása 
után városunkba került a ran-
gos sportrendezvény, amely 
év végi, úgynevezett ciklus-
záró verseny is egyben.

– Soproni szempontból 
szeretném még kiemelni, 
hogy bizonyítottak verseny-
bíróink, akiknek képzése gya-

korlatilag az uszoda átadása 
után, egy éve indult meg – tet-
te hozzá Kókai Zsolt. – Rö-
vid idő alatt jutottak el odá-
ig, hogy már FINA-kvalitású 
versenyen is bíráskodhattak. 
Emellett ez alkalommal is ki-
tettek magukért a soproni fia-
tal úszók: a verseny lehetősé-
get adott arra, hogy a felnőttek 
mellett az utánpótlás-sporto-
lók is medencébe szálljanak. 
A 2011-es születésű Katona 
Emili pillangón és gyorson, a 
2007-es Börzsei Zalán pedig 
mellúszásban ért el kiemel-
kedő eredményeket. 

A szakosztályvezető vá-
zolta a terveket: ha visszaáll 
az úszóélet a normál kerék-
vágásba, ismét visszatér ere-
deti helyszínére a Győr Open. 
Ugyanakkor városunkban 
is lenne egy hasonló kvali-
tású megmérettetés: a Sop-
ron Opent tavasszal vagy ko-
ra nyáron rendezhetik meg a 
későbbiekben.

A Sopron Openen  több mint 400 úszó vett részt 

Nemzetközi vizeken

A Sopron Open a FINA által kvalifikált verseny volt, így több követelménynek is meg kellett felelnie. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Új lendületben  
a SFAC-os kézisek

PAPP GYŐZŐ 

Bordás Csabának kis korától kezdve a 
labdarúgás volt a mindene. Sopron-
ban a Bánfalvi úton laktak, a házuktól 
csak néhány száz méterre volt a Vasas 

pálya. A piros-kékek 1977-ben igazolták le, a ser-
dülő csapattól végigjárta a szamárlétrát.
– Nagyon sokat köszönhetek 
Lacza Józsefnek, aki az ifiben 
volt az edzőm – kezdte Bordás 
Csaba. – Rengeteget gyakorolt 
velem, ennek köszönhettem 
például, hogy az átlagosnál 
jobban fejeltem. A pályafu-
tásom során ennek hasznát 
is vettem, a légtérben szinte 
csak Fischer Palival gyűlt meg 
a bajom, akinek nagyszerű ru-
gói voltak. Pados Zoli bácsi 
már tizennégy évesen bera-
kott a megyei első osztályban 
szereplő felnőttcsapatba. Bal-
szélsőként jól ment a foci, az 
ellenfelek sokszor csak a háta-
mat látták, mert gyors voltam, 
mint a villám. Felfigyeltek a 
játékomra a szomszédvárnál 
is, 1985-ben igazoltam át az 
NB II-es SSE-be, ahol először 
Gyurátz László, majd Gunyhó 

Fe r e nc  volt  a z 
edzőm. Egy évet 
töltöttem ott, a 
bajnokság végén 
kettőnket vitt el 
NB I-es csapat: 
Németh Zoli Fe-
hérvárra, én pe-
dig Győrbe, a 
Rába ETO-hoz 
igazoltam.

Akkoriban a 
győri aranycsapat 
jó néhány játékosa még zöld-
fehérben szerepelt.

– A legendás Szabó, Szen-
tes, Hajszán csatársorba 
nem volt egyszerű bekerül-
ni, nagy megtiszteltetés volt  
számomra, hogy fiatalon kö-
zöttük játszhattam – folytat-
ta Bordás Csaba. – 1987 már-
ciusában Dunaújvárosban 

mutatkoztam be az NB I-
ben, havas pályán 1–1-re vé-
geztünk. A junior csapatban 
vittek először hátra balhát-
védnek, és ott is ragadtam. 
Az utánpótlás-válogatott-
ban viszont inkább beállóst 
játszottam. Mezey György-
nél Athénban a görögök ellen 
mutatkoztam be a legjobbak 

között. A sok sérülésem mi-
att mindössze négyszer húz-
hattam fel a címeres mezt. 
Igaz, a válogatottal így is el-
jutottam többek között Dél-
Amerikába, ahol Argentíná-
ban és Chilében is pályára 
léptem. Az ETO után egy rö-
vid ideig játszottam a Győri 
Dózsában, hogy amatőrként 
kimehessek Ausztriába, ahol 
Neudörf lben tizenhárom 
évet töltöttem. Megbecsül-
tek a klubnál, és ebben nagy 
szerepe volt a magyar szár-
mazású Erich Hörandlnak, 
akiről azóta elnevezték a he-
lyi sporttelepet.

Utánpótlásedzőként tíz 
évet húzott le az ETO-ban, 
most ugyanezt a munkát 
folytatja az Üstökösnél.

– Ötvennégy évesen túl 
vagyok egy térdprotézismű-
téten, a budapesti honvéd-
kórházban dr. Böröcz István 
remek munkát végzett. A fe-
leségem NB I-es kézilabdázó 
volt, az ikreink jövő március-
ban lesznek tizennyolc éve-
sek – zárta Bordás Csaba, 
aki családi körben ünnepli a 
karácsonyt.

A Bánfalvi úttól Dél-Amerikáig

Bordás Csabát 1986-ban igazolta le a Rába 
ETO elsőosztályú labdarúgócsapata.

KOSÁRLABDA
Sopron KC – Körmend

Bajnoki mérkőzés, Sopron, december 13.

86–80  
(22–21, 20–18, 21–15, 23–26)

Sopron:  
Joseph 15, Jones 22/3, 

Valerio-Bodon 10/6,  
Barnett 18/3. Durham 3

Csere: Molnár M. 11,  
Shine 7/3, Sitku, Csendes, 

Takács N., Supola

Körmend:  
Chambers 8, Kiss M. 1,  

Ferencz 10/9, Moore 26/15, 
Cakarun 5

Csere: Omenaka 8,  
Parrish 10, Takács K. 6, 

Doktor 6/6

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Kocsis Tamás

Sopron KC – Duna Aszfalt-DTKH 
Kecskemét

Bajnoki mérkőzés, Sopron, december 17.

83–70  
(28–21, 26–14, 18–19, 11–16)

Sopron:  
Joseph 4, Jones 12/3, 
Valerio-Bodon 11/3,  

Barnett 12/3, Durham 17.
Csere: Shine 4, Molnár M. 13, 

Sitku 5/3, Csendes,  
Supola 5/3

Kecskemét:  
Townes 20/3,  

Klobucar 21/12, Borisov 3/3, 
Ivkovic 3, Karahodzic 2.
Csere: Wittmann 5/3,  

Kiss D., Dramicanin 13/6, 
Fazekas, Kucsera 3/3

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Forray Gábor

Basket Landes – Sopron Basket
Euroliga mérkőzés, Mont-de-Marsan, december 14. 

50–61  
(19–23, 7–8, 11–4, 13–26)

Basket Landes:  
Fauthoux 14/6, Turcinovic, 

Chery 2, Magarity 14,  
Harmon 4  

Csere: Paget 10/6, Gil 6, 
Kristen Mann,  

Dumerc, Roumy

Sopron:  
Fegyverneky 6, Böröndy, 

Kunek, Brooks 22/3,  
Stankovic 4  

Csere: Magbegor 15,  
Czukor 8/6, Turner 6,  

Varga A.

Vezetőedző:  
Julie Barennes

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Sopron Basket – PINKK Pécsi 424
Bajnoki mérkőzés, Sopron, december 16.

94–28  
(22–9, 27–10, 23–5, 22–4)

Sopron:  
Fegyverneky 4,  

Böröndy 4, Sitku 12,  
Varga A. 20, Stankovic 15 

Csere: Magbegor 13,  
Czukor 11/9, Erdélyiová 6, 
Kunek 5, Turner 2, Völgyi 2

Pécs:  
Zivaljevic 6/3, Tenyér 2,  

Vincze 5/3, Zsilinszki 5/3, 
Kovács K. 8 

Csere: Szűcs L. 1, Árvai 1, 
Temes, Bojtár,  

Horváth Zs., Peric

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid 

Vezetőedző:  
Kovács Dénes

Új lendületben  
a SFAC-os kézisek
Új lendületet kapott a SFAC 1900 kézilabda-szakosztálya, miután 
nyár óta Mittler Szabolcs szakosztályvezetőként és vezetőedző-
ként irányítja a munkát, Nagy Tamás pedig nemrég menedzser-
ként csatlakozott a klubhoz.

Nagy Tamás elmondta: elsőszámú célja az összefogás, az ön-
zetlen segítségnyújtás, és sokrétű tapasztalatával szeretné erősí-
teni a nagy múltú sportklubot.

A SFAC nyáron új női kézilabdacsapatot tudott elindítani a me-
gyei első osztályban, ahol a lányok egyre szorosabb eredményeket 
érnek el, az utánpótlásképzésben pedig mintegy 25 fiatal sportol.

Ábrahám Tibor elnök szerint a legjobb kézbe került a kézilab-
da-szakosztály, és minden esély megvan rá, hogy továbbfejlődje-
nek a soproni sportolók. A kézilabdacsapat jövő tavasszal már vár-
hatóan birtokba veheti az új ágfalvi tornatermet, ahol a hitelesítés 
megkezdődött, és új otthona lehet a SFAC-nak.
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2023 ÁPRILIS 28. PÉNTEK

Azahriah 

Carson Coma 

Follow the Flow

Ivan & the Parazol

On the low 

Quimby

Ivan & the Parazol

2023 ÁPRILIS 29. SZOMBAT

Beton.Hofi

Halott Pénz

Krúbi

Lil Frakk

Valmar

Wellhello

World is mine presents:

yamina, jauri, JoerJunior

2023 ÁPRILIS 30. VASÁRNAP

Byealex és a slepp

Dzsúdló

Majka

Margaret Island

Necc Party

Punnany Massif

Tankcsapda

SOPRON NEM MARADHAT 

FESZTIVÁL NÉLKÜL!

2023-ban önökkel/veletek együtt indítjuk el a SopronFestet, 

bemutatjuk a legjobb soproni helyeket és mindent,

amire büszkék vagyunk.

KARÁCSONYI 

JEGYELŐVÉTEL!

Napijegyek 12.990 Ft-tól, Bérletek 32.990 Ft-tól 

kaphatók, korlátozott számban.

Soproni Egyetem Diákbérlet: 29.990 Ft

WWW.SOPRONFEST.HU
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„Régi karácso-
nyok bukkannak 
fel emlékeim 
villanásaiból, és 
megvilágítják 
az elmúlt időt 
és embereket, 
akik élnek újra 
és örökké a kis 
karácsonyi gyer-
tyák puha, libe-
gő fényében.”
Fekete István  
(1900–1970) József 
Attila-díjas magyar író

MOTTÓ

Fekete István: 
Régi karácsony
Fekete István karácsonyi 
történetei romlatlan hőse-
inek szívében a legneme-
sebb érzések lobbannak 
fel: nem kételkednek, ha-
nem a jászolhoz sietnek, 
és alázatosan borulnak 
térdre, mert tévedhetetlen 
biztonsággal tudják, meg-
született, akire vártak, s hi-
szik, hogy a törékeny gyer-
mek megigazulásuk nagy 
esélyének bizonyossága.

KÖNYVAJÁNLÓ

GYŐRI-VARGA 
NÓRA

A Tűzto-
rony mel-
lett piros 

tetős házikó, ablaká-
ban karácsonyfa, a vá-
ros felett hullócsillag 
és a Mikulás repül, teli 
puttonnyal – így néz ki 
idén Sopron karácsonyi 
üdvözlőlapja, amelyet 
a 9 éves Medgyesi Za-
lán rajzolt.

„Gondolkozom, hogy mit raj-
zoljak…” – mondta Medgye-
si Zalán a tanító nénijének, 
amikor az adventi rajzpályá-
zatra készülődött. „Mi neked 
a legfontosabb?” – kérdezett 
vissza Kriszta néni (Mendé-
né Lajtai Krisztina), és Zalán 
már kezdte is rajzolni a Tűz-
tornyot. A Tóth Antal EGYMI 9 
éves tanulója igazi Tűztorony-
rajongó, családjával totyogós 
kora óta rendszeresen járnak 
a Fő térre, évente többször 
felmennek a magasból meg-
csodálni a várost. – Kisfiamat 
nagyon érdekli Sopron és a 
Tűztorony története, a temp-
lomok – mesélte Busics Rita, 
Zalán édesanyja. – Amikor 
például Pozsonyban jártunk, 
lelkesen megállapította, hogy 

az egyik épületnek pont olyan 
hagymakupolája van, mint a 
mi Tűztornyunknak.

A város jelképe a kisfiúnak 
szerencsét hozott: újdonság 
volt az idei adventi rajzpályá-
zaton, hogy a beérkezett több 
mint 430 alkotásból kisorsol-
tak egyet – Zalánét –, amely 
Sopron idei karácsonyi üd-
vözlőlapját díszíti. 

– Nagyon meglepődtem, 
amikor mindez kiderült, hi-
szen én abban a hitben éltem, 
hogy csak az iskolában állít-
ják ki – folytatta az édesanya. 
– Aztán Zalán egyszer csak 
mondta, „Anya, az enyémet 

is nevezték a pályázatra!”, ké-
sőbb pedig jött a telefon az ön-
kormányzattól, hogy ő a sze-
rencsés. Boldogok és nagyon 
büszkék vagyunk mind.

A kisfiú óvodában még rit-
kán rajzolt, de ma már szí-
vesen. Amikor az iskolából 
hazaér, levezetésként, kikap-
csolódásként leül és alkot 
temperával, vízfestékkel, ce-
ruzával. Gyakran rajzolja le 
azt, amit a tévében lát, majd 
asztalos édesapjával a ga-
rázsban elkészítik, kifarag-
ják. – Zalán mindenre nyi-
tott – zárta Rita. – Szereti a 
színházat, a zeneiskolában 

dobolni tanul, rajong a sza-
badtéri koncertekért, a nép-
táncegyüttesek fellépésein 
mindig az első sorban állunk. 
Karácsonyra saját dobfelsze-
relést, fúvós hangszereket és 
egy színpadot kért, amin ő 
felléphet.

Rita szerint fiának nagyon 
jó helye van a Tóth Antal-is-
kolában, ahol minden gyere-
ket számba vesznek, rendsze-
res dicsérettel ösztönöznek. 
Mindez jó alapja lehet annak, 
hogy valóra váljon, amit az 
igazgatónő beiratkozáskor az 
édesanyának mondott: „Ez a 
gyermek még bármi lehet!”…

Medgyesi Zalánt  nagyon érdekli városunk története

Tűztorony, a minden

Medgyesi Zalán szüleivel – a kisfiú igazi rajongója a Tűztoronynak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Két segítő szakember hatalmas vállalkozásba 
fogott: az erdei gyermekotthon lakóinak csen-
gettyűszakkört szervezett, az ott tanult műso-
rukkal pedig Sopron szociális intézményeiben 
léptek fel.

A csengettyűcsoport szep-
temberben alakult hét 8 és 
12 év közötti gyermekkel. 
Mindannyian a megyei gyer-
mekvédelmi központ erdei 
különleges gyermekotthoná-
ban élnek.

– Hosszú út vezetett a mű-
sorig – tudtuk meg Törökné 
Csorba Erika fejlesztőpeda-
gógustól, a csoport vezetőjé-
től. – A kicsik mindegyike kü-
lönösen hátrányos helyzetű, 
az élet minden területén 
megsegítésre szorul, maga-
tartászavaros és tanulásban 
akadályozott. Ezek a mélyen 
traumatizált gyerekek olyan 

pszichés és mentális zavarok-
kal küzdenek, amelyekkel egy 
felnőtt is nehezen birkózna 
meg. Vannak közöttük olya-
nok, akik nevelőotthonból ke-
rültek hozzánk, másokat csa-
ládból emeltek ki. 

A szakkör munkájában 
Fridrich Tímea önkéntes-
ként vesz részt. A segítő szak-
emberek célja az, hogy a gye-
rekek megtapasztalhassák a 
sikerélményt, az adni tudás 
örömét. 

– A generációk közötti kap-
csolódás elősegítése a célom 
– folytatta Fridrich Tímea, a 
Soproni Szociális Intézmény 

Idősek Nappali Ellátásának 
vezetője. – Azt tapasztalom, 
hogy ezekből az együttmű-
ködésekből mindegyik fél so-
kat profitál. Hosszú távon az 
lenne az optimális, ha az in-
tergenerációs kapcsolódás 
rendszerben működhetne, 
beépülne már kora gyermek-
kortól a pedagógiába, és min-
dennapjaink részévé válna. 

A csengettyűcsoport el-
ső fellépése az Eötvös-szak-
gimnáziumban volt, és már a 
premier is remekül sikerült. 
A gyerekek élvezik a szerep-
lést, ellátogattak a Soproni 
Szociális Intézmény Kossuth 
Lajos utcai telephelyére és 
a Balfi úti Idősek Otthonáb, 
valamint a Soproni Gyógy-
központ Gyermekpszichiát-
riai Osztályára is. A műsort 
– szabadidejüket feláldozva, 
önkéntes alapon – hangsze-
rekkel kíséri Görög Emília és 
Kedmenecz József. 

Az erdei gyermekotthon csengettyűszakköre rendszeresen próbál. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

SOPRONITEMAHIVATALOS

Vállalkozó 
fiatalok
Egy applikáció, amellyel 
a frissen végzett alkalma-
zott és képzőművészek 
könnyebben tudják érté-
kesíteni alkotásaikat – ez-
zel az ötlettel nyerték meg 
a Szent Orsolya-iskola di-
ákjai az országos IdeaFest 
Ötletverseny soproni te-
rületi döntőjét. Domonkos 
Gergely, Linter Dorka és 
Rajczi Áron 2023 februárjá-
ban a budapesti országos 
döntőben is bemutathat-
ja majd az ötletet. A meg-
mérettetésen a fiataloknak 
nem volt könnyű dolguk: 
öttagú szakmai zsűri előtt 
kellett prezentálniuk vál-
lalkozási tervüket. 

A területi döntőn 
egyébként jobbnál jobb öt-
letek szerepeltek: oktatási 
intézményeknek ajánlott 
hibabejelentő rendszert, 
a Z-generációt célzó jegy-
értékesítő felület, a kör-
nyezettudatosság jegyé-
ben még vízzel működő 
motor tervét is tálalták 
a zsűrinek. A versenyzőket 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester köszöntötte. 

RÖVIDEN

Szívmelengető csengettyűk

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

0699/517–501
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Az öngyógyítás hiánya?
Most sok orvoskollégámat kileli a hideg, ahogy a címet olvas-
sa. Pedig öngyógyítás alatt nem azt kell/ kellene (csak) érte-
ni, amikor valaki a szomszéd vagy az internet tanácsai alapján 
hülyeségeket csinál önmagával. Hanem azt a folyamatot, ami-
kor szakemberhez fordulva tisztázza: mivel, mit és hogyan te-
gyen, aztán elkezdi, csinálja, és az elért eredményt gondos és 
szakszerű további öngyógyítással meg is őrzi. Azt kell/ kelle-
ne mindenkinek megértenie, hogy az orvos nem tud a páciens 
helyett sem az életmódján változtatni, sem gyógyszert beven-
ni, sem önellenőrzést végezni. Egyszerűen nem lehet ott min-
den nap mind a 24 órájában az illetővel. Viszont megtaníthatja/ 
megtaníthatná, ki, mivel, mit és hogyan tegyen. Néha persze 
legalább ennyire fontos, hogy mit ne tegyen valaki önmagával. 
Az első látásra bonyolult dolgok is tanulhatók. A szakszerű ön-
gyógyítás pedig csodákra képes! 

Az orvos a páciens nélkül semmire sem megy. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 4-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó ki-
adványt sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

December 7-i rejtvényünk megfejtése: „Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába”.  
Szerencsés megfejtőnk: Szücs-Szabó Lászlóné, Sopron, Hátulsó utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 21-től december 27-ig. Az ügyeleti idő este 8 
órától másnap reggel 8 óráig, december 25-én és 26-án reggel 
8 órától másnap reggel 8 óráig tart.

December 21.,  
szerda 

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

December 22., 
csütörtök 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 99/505–500 

December 23.,  
péntek 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005 

December 24., 
szombat 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–232

December 25., 
vasárnap 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012 

December 26.,  
hétfő 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469 

December 27.,  
kedd 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 99/510–787

„Büszke vagyok soproniságomra”
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Gerencsér Veronika

PLUZSIK TAMÁS

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

Gerencsér (született: Farkas) 
Veronika 10 éves Márta nővére 
annak idején olyan babát kért a 
Jézuskától, aki tud sírni és mo-
zogni. Amikor 1932. december 
23-án megszületett a kishúga, 
Veronika, és odatették a kará-
csonyfa alá, nagy volt az öröm. 
Gerencsér Veronika a József 
Attila Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd 1955-ben fizika–
matematika szakos tanári dip-
lomát szerzett az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Pedagó-
guspályája Lövőn indult, majd a 
Soproni Állami Tanítóképzőben 
oktatott, ezt követően pedig 
1975-ig a Martos Flóra Gimná-
zium tanára volt, amikor férje 
tanszékvezetői megbízatást ka-
pott a Földmérési és Földrende-
zési Főiskolán. Ekkor az egész 
család Székesfehérvárra köl-
tözött. Húsz évig az ottani Ybl 
Miklós Gimnáziumban oktat-
ta a diákokat, majd nyugdíja-
sokként tértek haza Sopronba, 
mert mint mondja, „aki a Lövé-
rek levegőjét szívta, vágyik an-
nak szíve vissza!”. 

– Apai nagyszüleim, Farkas 
Dénes és a tízgyermekes rába-
csécsényi családból szárma-

zó Virág Julianna nagyanyám 
Farádon, egy nádfedeles, úgy-
nevezett „kontyos” házban 
élt – kezdte Gerencsér Veroni-
ka. – Három gyermekük közül 
a legkisebbet korán elvesztet-
ték, a legidősebb pedig hősi 
halált halt az első világhábo-
rúban. Farkas János édesapám 
már fiatal korában elkötelezte 
magát a vasút mellett, előbb 
Sopronban, később pedig Kapu-
váron volt állomásfőnök. Édes-

apám első felesége a cseh szár-
mazású Hlavatsek Gertrúd volt, 
de két gyermeküket, Jóskát és 
Mártát nem tudták együtt föl-
nevelni, mert Trudét fiatalon el-
ragadta a spanyolnátha. Özvegy 
édesapám Sopronban ismerke-
dett meg édesanyámmal, Edel-
mayer Rózával, akivel együtt 
neveltek fel Gyula bátyámmal 
együtt mind a négyünket.

– Anyai felmenőim sopron-
horpácsiak voltak, Bánn Rozi 

dédanyám 1843-ban született 
– folytatta Gerencsér Veronika. 
–  A családi legendárium szerint 
kislányként arra is volt gondja, 
hogy a Bécs felé menekülő és 
gyakran rekviráló Jellasics ka-
tonák elől elrejtse legnagyobb 
kincsét, egy gyönyörű ünnep-
lő ruhácskát. Dédanyám 1861-
ben kötött házasságot Holler 
Ferenccel, akivel előbb Undra, 
majd miután egy tűzvészben 
mindenük odaveszett, Sop-
ronba költöztek. Nagyszüleim, 
Holler Rozália és Edelmayer 
Gyula szabómester házassá-
ga a messzi múltból is bizta-
tó fényt áraszt a családunkra, 
szeretettel emlékezem rájuk, 
esküvőjük 1891. február 2-án 
volt a Szent György-templom-
ban. Nagyapa úri- és egyenru-
ha-szabósága a Kisvárkerüle-
ten volt, és amikor jól ment az 
üzlet, a segédeken és az inaso-
kon kívül napszámosok, úgyne-
vezett napszabók is dolgoztak 
a műhelyében. Nagyapa büsz-
kén mesélte, hogy fiatal korá-
ban megfordult a bécsi Hof-
burgban is, ahol Ferenc József 
udvari szabója mellett dol-
gozott. Kiskoromtól kezdve 
büszke vagyok arra, hogy sop-
roni vagyok, amit édesanyám-
nak is köszönhetek, aki város-
házi dolgozóként aktívan részt 
vett a soproni népszavazásban, 
hogy Sopron magyar maradjon. 

Gerencsér Veronika nyugdíjasként tért vissza Sopronba. 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

CSALÁDI HÁTTÉR:  1932-ben született Sopronban. Édesapja a GYSEV soproni üzletigazgatóságá-
nak igazgatóhelyetteseként ment nyugdíjba, édesanyja a városházán dolgozott, később pedig ve-
zette a háztartást, és nevelte a négy gyereket. Férje, dr. Gerencsér Miklós tanszékvezető főiskolai 
tanár, okleveles földmérő mérnök volt. Négy gyermekük közül Gábor járműipari mérnök, Tamás 
tervezőgrafikus, Miklós geofizikus–informatikus, Zoltán pedig közgazdász–tanár.



2022. december 21.12 Soproni Téma SOPRONITEMA
HIVATALOS

KÓCZÁN BÁLINT

Tízéves jubileumi bulira készül a Yes 
Mom zenekar az ünnepek között. 
A U2 és Guns N’ Roses dalokat feldol-
gozó soproni csapat tagjai a mostani 

koncertre is ugyanúgy készülnek, mint a korábbi-
akra. Egyházi Krisztián alapítóval beszélgettünk.
– Hogyan készültök a de-
cember 28-i bulira?

– Éppen úgy, ahogy az ösz-
szes eddigire. A kor nem szá-
mít semmit. Eltelt 10 év az-
óta, hogy megálmodtuk, hogy 
összerakunk egy zenekart, 
amely csupán kedvtelésből 
megtanul jó pár U2 dalt, és 
a tudásához képest a legjob-
ban interpretálja. Később egy 
merészet gondolva a U2 mel-
lett elkezdtük Guns N’ Roses 

dalokat is megtanulni. So-
kak szerint jó ötlet volt. Sze-
rintünk is. Sikerült egy kicsit 
megvadulni, hiszen fiatalko-
runk másik kedvenc zeneka-
rának nagyszerű dalait pró-
báljuk meg élőben átadni a 
közönségnek. December 28-
án Guns slágereket játszunk.

– A tízes szám akkor az 
alakulásra utal?

– Igen, de nemcsak az 
eltelt éveket, hanem 10 év 

barátságot, a zene szerete-
tét, pár sikeres fellépést, az 
eljátszott dalok nagyszerűsé-
gét, a hibákat, amiken javí-
tani kellett és kell, valamint 
a közönségünk szeretetét je-
lenti. Visszagondolva, egy 
percet sem hagynánk ki a 
múltból, a zenekar történeté-
ből, a soproni Búgócsiga forró 
hangulatából. Köszönet érte 
mindenkinek!

– Mitől lett ennyire sike-
res ez a formáció?

– Sikeres? Ez nézőpont 
kérdése. Feldolgozásokat ját-
szunk, most éppen a Kiss 
For ever Band társaságában. 
Nincs világmegváltás, csak 
őszinte, általunk szeretett 
dalok hangzanak majd el az 
est folyamán. A sikeresség 
mindig hajnalban, a koncert 

után dől el vagy tudatosul. 
Eddig működött. Ha elfogad-
nak és szeretnek, az nekünk 
már siker.

– Mik a terveitek a jövő-
re, hogyan tovább?

– Nehéz manapság bármit 
is tervezni. De persze tovább-
ra is a jó zenék előadása a cél. 
És megtartani a barátságun-
kat. Fenntartani a jó viszonyt 
a közönséggel. Szeretnénk to-
vábbra is jó hangulatú koncer-
teket adni, hogy az emberek 
ne csak a műanyagot kapják. 
És jöhet bármi, a zene erejével 
meg fogjuk várni.

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

BULI VAN!  – zenei ajánló

Jönnek a Kiss és Guns N’ Roses slágerek  az ünnepek között

Tízéves a Yes Mom

– Nincs világmegváltás, csak őszinte, általunk szeretett dalok hangzanak el a koncerten – mondták a Yes Mom tagjai. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Csillogás minden mennyiségben
MADARÁSZ RÉKA

Az ünnepi időszakban tényleg előkerülhetnek a 
szekrényből a kivételes alkalmakra tartogatott ru-
háink. Az idei szezon szlogenje: csillogás minden 
mennyiségben.

A fazonok természetesen 
ugyanazok, amiket az őszi–té-
li divat bemutatásánál már le-
írtunk (Vidám és merész őszi 
trend, Soproni Téma, 2022. 
szeptember 8.), a klasszikus 
vonalakat azonban a változa-
tos anyagfelületek frissítik 
fel. A prímet ebben az évben a 
strasszok és – még inkább – a 
flitterek viszik.

– A családi vacsorán ki-ki 
– a szokásaiknak megfelelően 
– többnyire szolidabb szettben 
jelenik meg, a szilveszteri par-
tikra azonban már elővehetjük 
a koktélruhákat – ajánlja Szilá-
gyi Katalin divat- és stílusterve-
ző. – Bár a kis fekete örök befu-
tó marad, nem árt kihasználni, 

hogy az ünnepi időszak a szí-
nekről szól. A flitteres ruhák is 
a lehető legváltozatosabb ár-
nyalatokban pompáznak, pél-
dául rózsaszínben, zöldben és 
narancssárgában. A csillogás 
nemcsak egy-egy felsőt vagy 
kiegészítőt jellemez, hanem 
akár egy egész overál is ké-
szülhet flitteres kelméből. Az 
anyagnak rulex szálak is adhat-
nak arany, illetve ezüst, fémes 
ragyogást. 

A szezon nagy slágeré-
re, a blézerre érdemes telje-
sen új szemmel tekintenünk: 
kihagyhatatlan része az alkal-
mi viseletnek. Ami viszont új: 
a flitteres, glitteres anyagok-
ból készült nadrágok. A fazon-

juk lehet szűk, rövidebb állású, 
de akár bőszárú is. Ami mind-
egyikben közös, az a magas de-
rék. Nagyon trendi még mindig 
a short is: ezúttal nem feszülős, 
hanem kicsit lazább kivitel-
ben, valamint a maxiszoknya.

– Alkalmi ruhákban rend-
kívül erős Cherri Hill di-
vattervező. Az ő kollekciói 
remekül hozzák a már be-
mutatott vonalat – folytat-
ta Kata. – Aki nem akar új 
holmikra költeni, felvehe-
ti a kedvenc tüllszoknyáját 
is, ami még mindig nem ment 
ki a divatból. A díszes alkal-
mi ruhákhoz finomabb 
kiegészítőket javaslok, 
például egy kisebb mé-
retű borítéktáskát. Az is 
lehet viszont csillogós, 
színes. Idén több da-
rabunk is tündökölhet 
egymás mellett, ám 
csak a jó ízlés határa-
in belül!
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Ismét Sopronban a Brains
December 27., kedd 21 óra, Hangár Music Garden
Az év végén újra Brains „Classic” miniturné lesz, amelynek ke-
retében Sopronban, a Hangárban is fellép a népszerű banda. 
Előkapják a ritkán játszott régebbi dalaikat is, így néhány újabb 
darab mellett újra együtt skandálhatja a közönség, hogy „I love 
my sensimillaaa”.

KISS FOREVER BAND & 
YES MOM:  December 28., 
szerda 18 óra, Hangár Mu-
sic Garden

Ünnepi kanapékoncertek
Házhoz viszi a komolyzenét a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Ze-
nekar. Az együttes egy ünnepi YouTube-fesztivál keretén belül mu-
tatja be a darabokat. December 26-án Beethoven 4. zongoraver-
senyét, december 27-én Arutjunian trombitaversenyét, december 
28-án Copland klarinétversenyét, december 29-én Mozart d-moll 
zongoraversenyét hallgathatják meg az érdeklődők. A darabokat 
18 órától láthatják a Pro Kultúra YouTube-csatornáján. 


