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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Megszakadt a sorozat
Nőtt a minimálbér és a nyugdíj, marad a babaváró támogatás, 485 millió forintot kapott a megemelkedett energiaköltségek fedezésére Sopron, valamint január elsején 
megszületett az első idei baba is városunkban. Lapunk évindító számában összefoglaljuk az elmúlt két hét legfontosabb eseményeit is. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

A munka folytatódik

Monumentális ősbemutató

„Szívből, helyből…”

Az egyik legszebb hiva-
tás az anyakönyvveze-
tőké – vallja Wirth Éva, 
aki előtt már közel 2700 
pár fogadott egymásnak 
örök hűséget az elmúlt 
több mint két évtized-
ben. A 2023-as előjegy-
zések azt mutatják, hogy 
eseménydúsnak ígérke-
zik az idei esztendő is, 
már most 99 pár foglalt 
időpontot Sopronban. 
A házasulandók körülbe-
lül hatvan százaléka elő-
ször kel egybe. 3
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Évszázados adósságát „törleszti” a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar – elő-
ször ad elő városunkban Mahler-szimfóniát. A zenészek a lipcsei szimfonikusok-
kal közösen lépnek fel április 26-án a Szent Mihály-templomban. Felvételünk a 
soproni újévi hangversenyen készült. FOTÓ: SOPRONMÉDIA

A Vidék Minősége védjegyet több soproni vállalkozás, 
köztük a Spájz Nyers Vegán Bisztró is megkapta. Itt hőke-
zelés nélkül készülnek a zöldség-, gyümölcs- és magalapú 
ételek. FOTÓ: SZITA MÁRTON

A hűség 
útján
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Veretlen U18-asok
Kiválóan szerepel a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia 
U18-as együttese az idei szezonban. FOTÓ: TARNAI LÁSZLÓ

Hatmeccses győzelmi széria után múlt hétvégén vereséget 
szenvedett az SKC. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is 
üzennek, sugallanak, tanítanak. Megmutatják, 
merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónk-
ban kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szel-
lemünkkel is olykor új irányokat veszünk. 
Tanítanak minket összetartozásra, szeretet-
re, szépségre. Az életre. Sorozatunk szer-
zője is sokat tanult a soproni macskakö-

veket járva…

(18.) Egyetemi ta-
nulmányaim befe-

jeztével az Álla-
mi Vizsgáztató 

Bizottság 1966. 
j ú n iu s  1 5 -i 

h a t á r o z a -
ta alapján 

m a g y a r –

történelem szakos tanárnak 
nyilvánított (Debrecen, 1966. 
június 22.). Ezzel megkezdő-
dött életemnek az a szakasza, 
amikor az új ismeretek be-
fogadójából átadójává kellett 
lennem azzal a kötelezettség-
gel, hogy tudásomat folyama-
tosan bővítem, és az évek mú-
lása, meg az öregedés ellenére 
is szellemileg nyitott vagyok a 
friss tudás befogadására. (Az 
utóbbit illetően a sors mind 
a mai napig kegyes volt hoz-
zám, minden fizikai nyűgöm 
és a különböző betegségek 

ellenére sikerült megőriznem 
szellemem viszonylagos fris-
sességét, a nyitottságot a világ 
dolgai, köztük az irodalom és 
a történelem iránt. Igaz, eh-
hez kellett egy gondoskodó, 
nagy tudású orvosfeleség, aki 
mellett napi huszonnégy órás 
felügyelet alatt vagyok.)

Nekiláttam állást keresni. 
Kiderült, Sopron egyetlen kö-
zépfokú intézményében sem 
keresnek magyar–történe-
lem szakos tanárt, minden 
állást betöltöttek. Próbálkoz-
tam azzal, hogy a fővárosban 
újságíróként helyezkedek el, 
de ez a jámbor igyekezetem 
sem járt sikerrel. Átmeneti 
megoldásként augusztus ele-
jétől ismét a fatelepen kezd-
tem el dolgozni. A telepveze-
tőnek jeleztem, hogy addig 
szeretnék maradni, akár egy 
évig is, amíg nem tudok vég-
zettségemnek megfelelően 
elhelyezkedni. Ő nyilván tájé-
koztatta beszélgetésünkről a 

telep párttitkárát (akkoriban 
minden munkahelyen volt az 
állampártnak pártszervezete 
vagy titkára, akinek minden-
ről mindent tudnia kellett). 
Augusztus vége felé köze-
ledtünk, amikor a párttitkár 
(tagbaszakadt, erős csontoza-
tú, ám egyébként rendkívül 
jóindulatú, jámbor, kapuvári 
származású ember) odajött 
hozzám. Messziről kezdte, 
de aztán hamarosan rátért a 
lényegre: meddig akarok ma-
radni. Ha úgy alakul, akár 
egy évig is, feleltem. Ekkor 
felemelte hangját, és hatá-
rozottan azt mondta: ez nem 
lehetséges. „Téged a dolgo-
zó magyar nép kitaníttatott, 
neked szocialista hazánk új 
nemzedékeit kell tanítanod, 
művelned, nem pedig itt a te-
lepen segédmunkásként dol-
goznod!” Világos beszéd volt!

Közben egy kósza hírből 
megtudtam, hogy a győri 400-
as Ipari Szakmunkásképző 

Intézetben magyar–történe-
lem szakos tanárt keresnek. 
Győrbe utaztam, jelentkez-
tem az intézet igazgatójánál, 
aki szívélyesen fogadott. Be-
szélgettünk, megnézte a pa-
pírjaimat, és azt mondta, al-
kalmazni tud, de lenne egy 
javaslata. Sopronban az er-
dészeti technikumba felvet-
tek egy győri, Budapesten 
végzett magyar–történelem 
szakos tanárt. Mi lenne, ha 
cserélnénk, így egyikünk-
nek sem kellene albérletet 
keresni, mindketten szülő-
városunkban kezdhetnénk a 
tanári pályát. A javaslatot el-
fogadta az erdészeti techni-
kum igazgatója, a győri kol-
léga, meg én is. Így kerültem 
1966 szeptemberétől a Roth 
Gyula Erdészeti Technikum-
ba, alapvetően kollégiumi ne-
velőtanári és részben ma-
gyar–történelem szakos 
tanári alkalmazásban. 
(Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  Kloss Andor 1941-ben szü-
letett Sopronban. A Széchenyi István reálgimnázium-
ban érettségizett, majd a debreceni egyetemen ma-
gyar–történelem szakon diplomázott. 

1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti techni-
kumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 1994 kö-
zött a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 között a lap 
főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, 

szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszer-
kesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó 
nyolc megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 
1998 és 2005 között a Tvr-hét lapcsalád főszerkesz-
tője, 2005 és 2012 között kiadója tanácsadó-
ja volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, 
tanulmányai több kiadásban 
is megjelentek. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

Ne essünk pánikba!
CZETIN ZOLTÁN 

Telefonos felszólításra ne töltsünk le semmilyen 
applikációt, és ne adjuk meg a személyes adatain-
kat! Az elmúlt hetekben sem tétlenkedtek a csalók, 
akik banki alkalmazottnak adták ki magukat. Sop-
ronban is többen áldozatul estek. 

Jogosulatlan tranzakció tör-
tént a bankszámláján – álta-
lában ezt állítják a telefonon 
jelentkező csalók. Banki alkal-
mazottnak mondják magukat, 
és felajánlják a segítségüket, 
hogy „megmentsék” a pénzün-
ket. Közben pedig pontosan ők 
lopják el.

– A hívószám emlékeztetett 
az egyik bank ismert elérhető-
ségére, a telefonálók pedig 
különböző azonosítószámokat 
soroltak, így hitelesebbnek 
tűntek – mondta a közelmúlt-

ban történt esetekről Babella-
Lukács Katalin rendőr őrnagy, 
a Soproni Rendőrkapitányság 
kiemelt bűnmegelőzési főelő-
adója. – A legtöbb sértett pá-
nikba esett, elkezdte követni 
az utasításokat. Egy appliká-
ciót töltettek le a csalók, majd 
bediktáltatták az azonosító kó-
dokat, így hozzáférést szerez-
tek a folyószámlához, amiről 
azonnal leemelték a pénzt. 

A szakember szerint fontos 
tudnunk, hogy a bankból csak 
ritkán telefonálnak. Olyat so-

ha nem kérnek, hogy töltsünk 
le applikációt, és diktáljunk le 
belépési kódokat. 

– Fontos, hogy próbáljunk 
először is nyugodtak maradni 
– folytatta Babella-Lukács Ka-
talin. – Ha kétségünk van, sza-
kítsuk meg a hívást, és csö-
rögjünk vissza a bank általunk 
ismert elérhetőségén! Az is jó 
lépés, ha felajánljuk, hogy sze-
mélyesen bemegyünk a fiók-
ba egyeztetni a kérdésben. 
Ha erre erőszakosan válaszol 
a hívó, és mindenképp hárít-
ja a találkozást, akkor átverés-
sel állunk szemben. 

Ma már minden banknál 
van arra lehetőség, hogy ne 
a nyitott folyószámlán tart-
suk a megtakarításunkat – így 
nagyobb biztonságban van 
a pénzünk. 
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Az elmúlt évtizedben 
jelentősen javult a fo-
gyatékossággal élők 
helyzete, ám még min-
dig van mit tennünk a 
társadalmi integráció-
juk érdekében.

A népszámlálási adatok sze-
rint a világon 650 millió em-
ber él valamilyen fogyaté-
kossággal, vagyis a lakosság 
kilenc–tíz százaléka. Magyar-
országon a legutóbbi statiszti-
kai adatok szerint százból öt 
ember vallja magát fogyaték-
kal élőnek.

– A demográfiai adatok 
szerint az elmúlt évtizedben 
javult a fogyatékkal élők isko-
lázottsági és munkavállalási 
aránya, vagyis 37–40 száza-
lékos a jelenlétük a munkahe-
lyeken – tudtuk meg dr. Závoti 
Józsefné PhD-tól. A Soproni 
Egyetemi Benedek Elek Peda-
gógiai Karának egyetemi do-
cense a SOE Fogyatékossággal 
Élő Hallgatók Esélyegyenlősé-
get Biztosító Bizottságának el-
nöke is. – A családalapítás és 
a munkavállalás területén 
is történtek előrelépések, de 
még bőven lenne mit tenni. 

A bentlakásos intézmé-
nyeket, ahol felnőtt fogyaték-
kal élők laknak, törekszenek 
lakóotthonokká alakítani, 
így kedvezőbbekké válnak az 
életkörülményeik. A közok-
tatásban és a felsőoktatásban 

is jellemzőek az integrációs 
törekvések.

– Napjainkban 93.800 sajá-
tos nevelési igényű (SNI) tanu-
ló van a közoktatásban, akik-
nek az aránya folyamatosan 
nő. Ez hozza magával azt is, 
hogy több gyógypedagógus-
ra lenne szükség. Hazánkban 
egyre több egyetem vállalja a 
professzionális gyógypeda-
gógus-képzést, többek között 
a Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Kara – folytat-
ta dr. Závoti Józsefné. – Az el-
múlt 20 évben a felsőoktatás-
ban is tízszeresére emelkedett 

a fogyatékossággal élők ará-
nya, azonban az összhallgatói 
létszámnak csak 1 százalékát 
teszik ki még napjainkban is. 
A felsőoktatási intézmények-
be való jelentkezés határidejé-
nek (február 15.) közeledtével 
– a képességeiket figyelembe 
véve – érdemes tájékozódni-
uk a sajátos nevelési igényű 
tanulóknak, melyek azok a 
szakok, egyetemek, ahol meg-
állják a helyüket, és diplomát 
szerezhetnek.

Az SNI-s és a BTMN-es (be-
illeszkedési, tanulási, maga-
tartási nehézséggel küzdő) 

gyerekek számának növeke-
déséért részben a családok 
megváltozott életmódja a fe-
lelős, részben pedig az, hogy 
a speciális vizsgálati módsze-
rek egyre precízebbek, és egy-
re korábban felismerhetőek 
az átlagtól való eltérések. Ha 
a szülő úgy érzi, hogy a gyer-
meke akár már a korai idő-
szakban fejlődésében eltér az 
átlagtól, a szakember azt ja-
vasolja, keresse fel a pedagó-
giai szakszolgálatnál dolgozó 
szakembereket, hiszen a fo-
gyatékkal élők ellátásáról az 
állam gondoskodik.

Segítsük a beilleszkedést!

Megváltozott a családok életmódja, a vizsgálatok pedig egyre precízebbek – ezek a tényezők is 
hozzájárulnak dr. Závoti Józsefné szerint ahhoz, hogy több SNI-s gyermeket diagnosztizálnak. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

STUMMER GYÖRGYNÉ:  
Amint sorra kerülök, szeret-
nék elutazni Hajdúszobosz-
lóra, az ottani gyógyfürdőbe 
beutalóm van. A mai napig 
dolgozom, rendszeresen pia-
cozom, jelenleg diót árulok. 
Bízom az idei jó termésben is.

PÓCZA JÁNOS:  Én azt sze-
retném, ha jobb világban él-
hetnénk, ahol egyszerűbb 
lenne boldogulni. Nagyon vá-
gyom rá, hogy a 38 év után, 
amit végigdolgoztam, anyagi-
lag jobban megbecsüljenek, 
és ezáltal könnyebbek lenné-
nek a napjaim.

KŐBÁNYAI GÁBOR:  Minde-
nekelőtt túlélni az évet. Tar-
tok attól, hogy a tartalékokat 
feléljük az emelkedő üzem-
anyagárak miatt, mert az min-
den más árát magával húzza. 
Az új évben többet szeretnék 
sportolni, ökölvívni.

ORBÁN DZSENIFER KATA-
LIN:  Az új évre az egyik fő 
tervem, hogy cukrászatot ta-
nuljak, és szakmát szerezzek, 
mert nagyon érdekel ez a te-
rület. A másik, hogy egy kicsit 
lefogyjak, így jobban érezném 
magam a bőrömben.

Milyen tervei vannak?

KÖVES ANDREA

Az egyik legszebb hivatás az anya-
könyvvezetőké – vallja Wirth Éva, 
aki előtt már közel 2700 pár fogadott 
egymásnak örök hűséget az elmúlt 

több mint két évtizedben. A 2023-as előjegyzé-
sek azt mutatják, eseménydúsnak ígérkezik az 
idei esztendő is. 

A soproni anyakönyvvezető-
vel kedves helyén, a házasság-
kötő teremben találkoztunk, 
és mint a hozzá érkező páro-
kat, úgy engem is mosolyog-
va, utánozhatatlan derűjével 
fogadott.

– Azon szerencsések kö-
zé tartozom, akik Wirth 
Éva előtt mondhatták ki 
a boldogító igent. Személyre 
szabott, nagyon szép szer-
tartás volt. Fontosnak tar-
tod, hogy minden szertar-
tás más és más legyen?

– Igen, mindig figyelek a 
párok habitusára, arra, hogy 
hol is tartanak éppen az élet-
ben. Nagyon érdekes, hogy 
ma már elmondhatom, több 
generáció „nőtt fel” a kezeim 
alatt. A pályám elején szinte a 
korosztályomat adtam össze, 
ez annyiban megkönnyítette 
a helyzetemet, hogy ismertem 
a lelküket. Aztán ahogy telt, 
múlt az idő, szintén visszata-
lált hozzám a korosztályom, 

hiszen egyre több pár házaso-
dik a válása után másodszor, 
akár harmadszor. 

– Ez érdekesen hangzik, 
hiszen ezek alapján párto-
lod adott esetben az újrahá-
zasodást?

– Annak idején ebből ke-
vesebb volt, hiszen szinte 
szégyennek számított, ha va-
laki a sikertelen első házassá-
ga után újraházasodott. Mára 
ez megváltozott, örömmel lá-
tom, hogy hányan hisznek az 
első kudarc után is a házasság 
intézményében. Ez egy vitat-
hatatlan tendencia: a párjaim 
körülbelül hatvan százaléka 
először házasodik, a maradék 
negyven viszont másodszor 
vagy akár többedszer köti 
össze az életét a választott-
jával. Úgy gondolom, nagyon 
szerencsések azok, akik első-
re megtalálják örök életükre 
a párjukat, de azoknak is jár 
a boldogság, akiknek ez első-
re nem sikerül.

– Érkeznek-e házasu-
landó párok Sopronba más 
városokból vagy akár kül-
földről?

– Évről évre egyre több 
nem soproni kötődésű pár 
választja a várost a nagy nap 
helyszínéül, mert a szívükhöz 
közel áll a szépséges műemlé-
ki miliő. Másokat a leghűsége-
sebb város kitüntető cím vonz 
a „hűséges” jelző miatt. Mi, 
soproniak tudjuk, hogy ennek 
milyen történelmi háttere és 
jelentősége van, ugyanak-
kor azt gondolom, ha a hűség 
mint értékrend motiválja az 
ifjú párokat, az mindenkép-
pen nagyon szép üzenettel 
bír, és tartalmas útravalóul 
szolgálhat számukra.

– Mi az, amit vársz 
2023-tól?

– Egyrészt szeretnék 
minél több if jú vagy 
akár érettebb párral 
találkozni az én cso-
daszép munkahelye-
men, a városházán. 
Másrészt bármi-
lyen egyszerűen 
hangzik, de egész-
séget, békét és 
belső erőt, hitet 
kívánok min-
denkinek, azt hi-
szem, ezekre jelen 
pillanatban min-
denkinek nagyon nagy 
szüksége van. 

Sokan hisznek  az első kudarc után is a házasságban

A hűség útján

WIRTH ÉVA:  Az elmúlt években növekvő tendenciát mutat Sop-
ronban a házasodási kedv. A tavalyi esztendőben 349-en kötöt-
ték össze életüket a városházán, 2023-ra már most 99 pár fog-
lalt időpontot.

Újra támad  
az influenza
– Mindenkinek javasolt az 
influenza elleni védőol-
tás beadatása – hangsú-
lyozta Molnár Zsuzsanna, 
a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ (NNK) jár-
ványügyi főosztályának 
osztályvezetője. 

Az elmúlt pár hétben 
(az oktatási intézmények 
szünete, a téli szabadsá-
gok miatt) ugyan csök-
kent a légúti fertőzéssel 
orvoshoz fordulók szá-
ma, de közülük még min-
dig sok az influenzás. 
A legnagyobb arányban 
a 15–34 évesek érintettek, 
a fiatalabb gyerekek kö-
zül az 5 évesnél kisebbek 
a legveszélyeztetettebbek.

A legtöbb influenzasze-
rű megbetegedést Győr–
Moson–Sopron, Komá-
rom–Esztergom és Nógrád 
vármegyéből jelentették 
a múlt év végén. Molnár 
Zsuzsanna elmondta: ha az 
influenza bekerül egy kö-
zösségbe, ott terjedni fog, 
ezért nagyon fontos, hogy 
a kockázati csoportba tar-
tozók körében minél ma-
gasabb legyen az átoltott-
ság. Prognózisa szerint 
amint a nagyobb közössé-
gek ismét „összejönnek”, 
hétről hétre nőni fog az 
influenzaszerű megbete-
gedések száma.

RÖVIDEN

FO
TÓ

: F
IL

EP
 IS

TV
ÁN



Városi hírek 2023. január 11.4 Soproni Téma SOPRONITEMA
HIVATALOS

GYŐRI-VARGA 
NÓRA

Házior-
vos, fotó-
művész, 

videográfus, a Kárpáti 
malom lelke – egy sze-
mélyben testesíti meg 
mindezt dr. Kárpáti 
György. Munkásságát a 
város Pro Urbe díjjal is-
merte el 2022 decem-
berében – ennek apro-
póján beszélgettünk.

– Gratulálunk az elismerés-
hez! Mit jelent Önnek a díj?

– Számomra ez egy bol-
dogságérzéssel veg yített 
meglepetés, óriási megtisz-
teltetés. Előhoz egyfajta ön-
vizsgálatot: tényleg megér-
demeltem? Aztán az ember 
számot vet, egy hosszú listát 
pörget végig magában, mely-
ből az derül ki, hogy talán 
tényleg nem véletlenül kap-
tam. Az elmúlt évnek egy lát-
ványos összegzése ez a ki-
tüntetés. A felújított Kárpáti 
malomban felavattuk zene-
szerző nagyapám emlékszo-
báját, a malmot Winkler Osz-
kár-díjjal jutalmazták, Balla 
Andrásnak, az újkori magyar 
fotográfia egyik meghatározó 
személyiségének életmű-ki-
állítását a budapesti Műcsar-
nokban én nyithattam meg 
hatalmas tömeg előtt, mind-
ezekre pedig a Pro Urbe tette 
fel a koronát.

– Nem elhanyagolható 
a filmes munkássága sem… 
Mi vezérelte? 

– Dr. Friedrich Károlyhoz 
hasonlóan – aki a ’30-as évek 
elején a saját mozijában a ma-
ga által felvett filmeket vetí-
tette – mi is lelkesen mentünk 
mindenhova, ami említésre 

méltó volt, vagy megörökítés-
re érdemes. Pótolhatatlan és 
soha meg nem ismételhető 
dolgok vannak a felvételein-
ken. Például megörökítettük, 
amikor a GYSEV régi állo-
másépületét felrobbantották, 
hogy megépíthessék az újat. 
Amikor a celldömölki vasút-
vonalat megszüntették, az 
utolsó üzemnapon, az utol-
só vonattal végigutaztam, és 
felvettem a könnyes szemű 
idős férfiakat és nőket, akik-
ben akkor és ott egy világ om-
lott össze. Kihaló mesterségek 
utolsó soproni képviselőiről is 
készültek filmek, ’89-ben pe-
dig a páneurópai piknikről, 
mely bejárta a világsajtót. 

– Orvosi hivatását ho-
gyan tudja összeegyeztetni 
a hobbijával?

– A titok az, hogy egy-
fajta logisztika mentén ra-
kom össze a napomat, elő-
készítek dolgokat. Mindig 
nagyon korán kelek, sokszor 

a napfelkelte előtt már kinn 
vagyok a terepen, és fotózok 
vagy filmet készítek. Kerü-
löm a hiábavaló tevékenysé-
geket. Ha az ember csak eltöl-
ti az idejét valamivel, az nem 
okoz sikerélményt, de ha a 
rendelkezésre álló idő alatt 
valamiféle érték teremtődik, 
az erőt ad. Az időt nem szabad 
elfecsérelni. 

– Mi az, amire a leg-
büszkébb?

– Arra, hogy egy becsü-
lettel végzett háziorvosi te-
vékenység mellett sikerült 
ezekkel a „fényíró” kalan-
dokkal is maradandót alkot-
ni. A malomban 12 éven át 

tartó felújítási munkával pró-
báltunk egy olyan kulturá-
lis miliőt létrehozni, amilyen 
nagyapám idejében volt. Nem 
személyes hasznunkra, ha-
nem a közjó javára szeretnénk 
működtetni. Gerencsér Ta-
más barátomnak lesz itt kép-
kiállítása tavasszal, vetítésso-
rozatot tervezek díjnyertes, 
magyar, független filmekből, 
valamint koncerteket, tema-
tikus programokat. Talán a 
nagyfiam fogalmazta meg ezt 
a legjobban: „Apu hagyatékból 
kulturális örökséget tud te-
remteni”. Remélem, hogy sok 
belefér a hátralévő időmbe, ha 
sikerül jól sáfárkodnom vele. 

Dr. Kárpáti György:  Az időt nem szabad elfecsérelni!

Embert gyógyít, fénnyel ír

DR. KÁRPÁTI GYÖRGY:  1949-ben született Sopronban. Orvosi 
diplomáját 1974-ben szerezte a Semmelweis-egyetemen, 47 éve 
praktizál háziorvosként városunkban. Szenvedélye a fotózás és 
a filmezés, referencia- és imázsfilmek megalkotója, évtizedeken 
keresztül örökítette meg a város fontos eseményeit. Több helyi ci-
vil szervezet tagja. Felújíttatta a családi tulajdonban lévő, jelen-
leg kulturális központként működő Kárpáti malmot.

– Az elmúlt évemre a Pro Urbe díj tette fel a koronát – nyilatkozta lapunknak dr. Kárpáti György.

Lúdas Matyi
Január 11., szerda 10 óra, Liszt-központ 
Fazekas Mihály – mesejáték
További időpontok: január 11. 12 és 14.30, január 12. 
12, 14.30 és 17 óra, január 13. 12 óra

Rezonátor 
Január 11. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Stand-up „open mic” est Sopronban! #5

Sasleltár a Nemzeti Parkban
Január 14., szombat 9.30, Lászlómajor
Megfigyelik a Fertő menti legelőterületeken az ott előforduló 
sasfajokat és más ragadozó madarakat.

MATASZ Don-80 soproni 
teljesítménytúra
Január 14. 10 óra, Deák tér 
Emlékezzünk közösen a 2. hadsereg hőseire, azon belül is a 
III. hadtest katonáira, akik elsőként érték el a Don partját, és 
utolsónak hagyták el 1943 gyilkos januárjában! A túra távja 35 
kilométer, szintideje 9 óra. Cél: Sopronkövesd.

Misztikus Sopron
Január 14. 11 óra, Tourinform iroda 
Szombatonként 11 órakor a Tourinform iroda elől induló 
ingyenes sétán történeteket hallhatnak a vendégek a város 
sötét múltjából. Megidézik az egykori lámpagyújtogató 
szellemét, hogy mesélje el a soproni szűz legendáját, a híres 
középkori bűneseteket vagy többek között a Pékkereszt és a 
Kecsketemplom legendáját.
Regisztráció: www.visitsopron.com 

Miért nem marad reggelire?
Január 14. 19 óra, Liszt-központ 
A játék egy idősödő férfi, George és egy fiatal nő, 
Louise lassan kibontakozó szerelméről szól, amelynek 
nyitóképeként a férfi magányos mindennapjaiba 
pillantunk bele. 
További időpont: január 15. 15 óra

A gondolkodás forradalma változó 
világunkban
Január 15., vasárnap 17 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden 
Márkus Barbara és a Gerilla Impro Sopron közös előadása

Isten komédiása
Január 16., hétfő 12 óra, Liszt-központ 
Katona Imre misztériumjátéka filmszerű képekben rajzolja 
fel Assisi Szent Ferenc fordulatokkal teli életútját. A Soproni 
Petőfi Színház és az Esztergomi Várszínház koprodukciója.
További időpont: január 18. 13 óra

Szívünk legyen most a jászol
Január 16. 17 óra, Liszt-központ 
Táncjáték a Sopron Balett előadásában.

Régi idők dalai 
Január 18., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Szabó Miklós (a Soproni Széchenyi István Gimnázium 
nyugalmazott igazgatója) estje a ’30-as, ’40-es évek magyar 
slágereiből.

EZ LESZ…  – programajánló

Ökumenikus imahét
JANUÁR 16-TÓL ÖKUMENIKUS IMAHETET TARTANAK 
SOPRONBAN – közös imádságra és igehallgatásra hívnak min-
den Krisztus-hívőt hétfőtől szombatig minden nap 17 órakor. Ja-
nuár 16-án a Szentlélek templomban dr. Tóth Károly evangélikus 
igazgatólelkész, január 17-én a domonkos templomban dr. Barta 
Zsolt református lelkipásztor hirdet igét. Január 18-án a reformá-
tus templomban Pelikán András evangélikus lelkész, január 19-én 
szintén a református templomban Németh István plébános lesz az 
igehirdető. Január 20-án az evangélikus templomban Barta Lívia 
református lelkipásztor, január 21-én ismét az evangélikus temp-
lomban Mészáros Domonkos domonkos rendi szerzetes tanítását 
hallgathatják a hívők.

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról 
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, 
hogy a részletből felismerjék az egészet. Azok között, akik 
a helyes megfejtést január 18-ig beküldik a Soproni Té-
ma, 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkeszto-
seg@sopronitema.hu e-mail-címre, ajándékot sorsolunk 
ki. December 7-i rejtvényünk megfejtése: Kecske-
templom, nyertesünk: Honti Beáta, Sopron, Pa-
tak utca. 

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

Kecske a kapu fölött
Sopron egyik legismertebb templo-
ma a Fő téren álló, számos történelmi ese-
ménynek (koronázások, országgyűlések) 
helyszínt adó Kecsketemplom. Nevezik fe-
rences templomnak, bencés templomnak, 
magyar templomnak is, hivatalos egyhá-
zi neve pedig Nagyboldogasszony-temp-
lom. Egy legenda szerint, amikor a feren-
ces szerzetesek letelepedtek Sopronban, 
templomot szerettek volna építeni, de nem 
volt ehhez elég pénzük. Ekkor egy legelé-
sző kecske kinccsel teli ládát túrt ki a föld-
ből, amit a soproniak felajánlottak a szer-
zeteseknek. A szép mesének létezik egy 
másik változata is, mely szerint egy török 
sereg oly sebtében volt kénytelen Sopron 
alól elvonulni, hogy hadi pénztárát elásta 
a város alatt. „Két dulakodó kos mérgesen 
kapálva a földet, egyszerre csak felszín-

re hozta, nem csekély bámulatára a jám-
bor pásztoroknak, kik aztán a mai temp-
lom építésére fordították a talált kincset.” 
Ez leginkább ott sántít, hogy a templomot 
a 13. század második felében építették, 
amikor a török seregek még nem portyáz-
tak Sopron környékén. Az elnevezés vélhe-
tőleg a Geissel családhoz köthető: Geissel 
Henrik a város egyik leggazdagabb polgá-
ra volt. Gyilkossági ügybe keveredett, és 
Isten előtt úgy vezekelt, hogy vagyonát az 
egyháznak adományozta, melyből a 15. szá-
zad elején felépítették a templom 47 méter 
magas tornyát, a kapu fölé pedig a Geis-
sel család címerállatát, a kecskefigurát he-
lyezték el. Dr. Thirring Gusztáv: Sopron és a 
magyar Alpok című útikalauzában az elne-
vezésre vonatkozólag még egy magyarázat 
olvasható: „…a francia iskola egyik növen-
dékének terve szerint a 15. század vége fe-
lé a Szentgróti család valamely tagja resta-

uráltatta, kinek állítólagos kecskés címere 
a torony ajtaja fölött és belül is több helyen 
alkalmazva van.”.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás
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Téves információk
A karácsonyi ünnepekben téves tájékoztatást adott az egyik ke-
reskedelmi televízió (RTL) a soproni buszközlekedésről, miszerint 
szüneteltek a járatok. A városháza arról tájékoztatta szerkesztősé-
günket, hogy a híreszteléssel ellentétben december 25-én és 26-
án, valamint január 1-jén a Volán a közösségi közlekedést a város 
területén lényegében a helyközi járatokkal biztosította, amelyek 
útjuk során a város területén sok helyen megálltak az ünnepi me-
netrend szerint – és megállnak azóta is. Brennbergbányára a 3-as 
helyi járatos busz indult, mivel ide nincs távolsági járat.
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MUNKATÁRSAINKTÓL

Nőtt a minimálbér és a nyugdíj, marad a babavá-
ró támogatás, 485 millió forintot kapott a meg-
emelkedett energiaköltségek fedezésére Sopron, 
valamint január elsején megszületett az első idei 
baba is városunkban. Az elmúlt két hét történé-
seit foglaljuk össze. 

KÖZEL FÉLMILLIÁRDOS 
TÁMOGATÁS 
Több mint 485 millió forintot 
kap Sopron a megemelkedett 
energiaköltségek fedezésére 
– jelent meg a kormany.hu ol-
dalon. Támogatást a 10 ezer 
lakos feletti településeknek, 
összesen 138 városnak és 17 
területi önkormányzatnak 
ítéltek meg. – A közel félmilli-
árd forintot szigorúan a meg-
emelkedett energiaköltségek 
részbeni fedezésére lehet fel-
használni azokban az intéz-
ményekben (például bölcső-
dék, óvodák, iskolák, szociális 
intézmények), amelyek bizto-
sítják a város alapvető mű-
ködését – mondta megkere-
sésünkre dr. Farkas Ciprián 
polgármester. 

A támogatás felhasználá-
sát ellenőrzik.

EMELKEDŐ MINIMÁLBÉR 
ÉS NYUGDÍJ 
A minimálbér 2023. január 
elsejével 16 százalékkal brut-
tó 232 ezer forintra, míg a ga-
rantált bérminimum 296 400 
forintra emelkedik, mindez 

összesen 920 ezer munkavál-
lalót érint Magyarországon. 
A minimálbér-növekedéssel 
együtt a gyed plafonja 324 800 
forintra nő, a gyermekek ott-
hongondozási díja (gyod) pe-
dig bruttó 232 ezer forint lesz 
januártól. Több mint 2 millió 
magyart érint, hogy a nyug-
díjak 15 százalékkal emel-
kedtek január elsejével. Ha a 
vártnál magasabb lesz az inf-
láció, akkor év közben továb-
bi nyugdíjemelésről dönthet a 
kormány, erre szokás szerint 
nyáron, illetve az ősz végén 
kerülhet sor.

A 25 év alattiak 2022. ja-
nuár elején bevezetett szja-
kedvezményét a 30 év alatti 
gyermeket vállaló nőkre is ki-
terjesztik. Ők az átlagbér ere-
jéig adómentességet kapnak, 
függetlenül attól, hogy házas-
ságban élnek, hajadonok vagy 
elváltak.

A babaváró támogatást 
2024. december 31-ig válto-
zatlan feltételekkel lehet kér-
ni. A legfeljebb tízmillió forin-
tos hitelt továbbra is szabad 
felhasználású kölcsönként 

igényelhetik a házaspárok; ha 
az anya 18 és 41 év közötti, és 
ha az első gyermek öt éven be-
lül megszületik, akkor a hitel 
kamatmentes lesz, a második 
gyermek után a még fennálló 
tartozás 30 százalékát, a har-
madik után pedig a teljes tar-
tozást elengedik.

Megszűnt a SZÉP-kártya 
korábbi rendszere, január 
9-től csak egy zseb maradt. 
A módosítástól azt várják, 
hogy a gazdasági nehézségek 
közepette is lendületet adjon 
a belföldi turizmusnak. 

A MUNKA FOLYTATÓDIK
Idén is a Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar hang-
versenyével kezdődött az új-
év. A műsort javarészt Lehár 
Ferenc műveiből állították 
össze. – A világjárvány évei 
után még időnk sem volt fel-
eszmélni, s máris újabb ki-
hívásokat gördítettek utunk-
ba. A háború és az elhibázott 
szankciós politika egész Eu-
rópát, így benne Magyaror-
szágot is sújtja – mondta évér-
tékelő beszédében dr. Farkas 
Ciprián polgármester. – Az 
önkormányzat részéről meg-
őriztük a szociális progra-
munkat, amely éves szinten 
100 millió forintból segíti a 
nehezebb anyagi helyzetben 
lévő soproniakat. Óvodák, 
bölcsődék és iskolák újul-
tak meg az elmúlt évben is, 
hogy gyermekeink a lehető 
legjobb körülmények között 

nevelkedhessenek. Megépí-
tettük és átadtuk az ország el-
ső Rendészeti Integrált Köz-
pontját, amely XXI. századi 
körülményeket biztosít a sop-
roni rendőröknek és tűzoltók-
nak. A munka pedig nem ért 
véget, sőt még elszántabbak 
vagyunk, mint korábban bár-
mikor. Az a célunk, hogy a vá-
ros a nehézségek idején is biz-
tos lábakon álljon. 

A koncert után a pezsgős 
koccintáson Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője köszöntötte a 
jelenlévőket. 

Az óév utolsó napján is 
színvonalas hangversenyt 
tartottak a Liszt-központban: 
a hagyományoknak megfele-
lően Sopron Város Fúvósze-
nekara búcsúztatta az évet.

SOPRON ELSŐ ÚJÉVI 
BABÁJA
Január elsején, vasárnap 19 
óra 17 perckor született meg 
az idei év első babája Sop-
ronban. Heiszig Kamilla a ki-
írt időpontnál több mint egy 
héttel később jött a világra. 
A kislány a család első gyer-
mekeként 3820 grammal és 
54 centiméteres hosszúság-
gal, egészségesen született a 
Soproni Gyógyközpontban. 
A kórház szülészet–nőgyó-
gyászati osztályán Kamilla 
születését követően további 
öt kisbaba, három kislány és 
két kisfiú jött a világra január 
első napjaiban.

A 485 millió forintos támogatást a megemelkedett energiaköltségek részbeni fedezésére lehet felhasználni azokban az intéz-
ményekben (például bölcsődék, óvodák, iskolák, szociális intézmények), amelyek biztosítják a város alapvető működését.

– A munka nem ért véget, sőt, még elszántabbak vagyunk, mint 
korábban bármikor – mondta az újévi hangversenyen dr. Farkas 
Ciprián polgármester. FOTÓ: SOPRONMÉDIA – GRIECHISCH TAMÁS 

JEGYZET

Mit várok, várunk?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Már évek óta azon töprengek így az új eszten-
dő(k) elején, hogy miért rohannak így az évek, 
miért suhannak át felettünk szinte észrevétle-
nül a hetek és a hónapok. A gyorsuló idő nem 

csupán hétközna-
pi, de filozófiai kér-
dés is, attól függet-
lenül, hogy mi mit 
érzünk. Amikor vala-
mi jó történik velünk, 
akkor szeretnénk, ha 
sokáig élvezhetnénk, 

ezért lassítanánk az idő múlását, ha pedig va-
lami rossz, akkor sietve elfeledjük, legfeljebb a 
tanulságokat őrizzük hosszú ideig.

Bizonyára az elmúlt év(ek) történéseiből is 
kirostálnánk a számunkra kellemetlent, de ez 
sajnos lehetetlen, hiszen a korábbi események 
még akkor is velünk maradnak, ha rájuk zár-
juk lelkünk egy-egy ajtaját. A múltat, múltun-
kat nem lehet és nem is lenne jó megváltoztatni. 
Tudom, sokan vagyunk, akik ilyenkor felmérik, 
mit is tettek az előző évben: lehettünk-e volna 
jobbak, s tán megértőbbek másokkal szemben 
több jó cselekedettel, vagy sötétebb a kép? Így 
vagy úgy, de abban biztos vagyok, hogy a jóra 
való törekvés sokunk sajátja. Dehogy sokunké! 
Szinte mindannyiunké! Legfeljebb rossz beideg-
ződések miatt nehezen látjuk meg mások jóra 
vágyását.

Mondják, szakértők is állítják, ez az évünk 
még nehezebb lesz, mint az előző volt. Ennek 
számtalan okát most nem részletezem, hiszen 
hónapok óta halljuk, hogy mi, miért történik. 
Az embereket persze az érdekli a legjobban, 
hogy miképp alakul az életük: tudják-e fizetni 
a számlákat, mennyi pénzt vigyenek magukkal 
az élelmiszerboltokba vagy a patikákba, tud-
ják-e biztosítani gyermekeik ellátását, tanítta-
tását, vagy hogy miképp alakul a nyugdíjasok 
élete. Ezek a kérdések nem megkerülhetők, de 
egyértelmű választ senki sem adhat. Viszont 
támpontok lehetnek az elmúlt tíz év intézkedé-
sei például a gazdaságban, a család- és nyugdí-
jas politikában. Nem, nem arról írok, hogy min-
den tökéletes volt, hiszen a (kül)politika sokszor 
olyan pályára kényszerítette a kormányt, ame-
lyet jobb időkben messze elkerült volna. Nyil-
ván voltak olyan saját lépéseink is, amelyekről 
azonban, ha kiderültek, hogy rosszak, mindig 
korrigáltuk. Mi sem vagyunk tökéletesek (már-
mint az ország), a tévedés az emberi létezés el-
idegeníthetetlen velejárója.

Visszatérve a címben feltett kérdésre, hogy 
mit is várok – sokakkal együtt – az évtől, min-
denekelőtt azt, hogy a kormány képes lesz meg-
őrizni az eddigi (napjainkban talán mindennél 
fontosabb) eredményeket, hogy továbbra is kiáll 
a béke mellett, hogy csökkennek vagy eltűnnek 
az egyes társadalmi csoportokat érintő feszült-
ségek. Remélve, hogy a kormánynak konstruk-
tív ellenzéke lesz, amely a valós tényekből le-
vont, helyes következtetések alapján politizál, 
és hogy a legfontosabb kérdések megítélésében 
közelebb kerülünk egymáshoz.

Tudom, nem lesz könnyű elérni ezeket a cé-
lokat, de legyünk optimisták! Egy új év új remé-
nyeket ígér. Bizalommal és összefogással, kö-
rültekintő kül- és belpolitikával sikerülhet.

„Így vagy úgy, de abban 
biztos vagyok, hogy a jó-
ra való törekvés sokunk 
sajátja. Dehogy sokunké! 
Szinte mindannyiunké!”

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismer-
tetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tá-
gabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők 
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segí-
tő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy 
aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a 
 Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopronite-
ma.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Ez történt Sopronban  a 2022/23-as esztendő fordulóján

A munka folytatódik
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Heiszig Kamilla a kiírt időpontnál több mint egy héttel 
később, éretten és egészségesen érkezett a világra.  
FOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT 
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Vajon hogy fér meg 
egymás mellett a kávé-
pörkölő, a tojásdíszí-
tő, a bisztrótulajdonos 
vagy az ólomüveg-ké-
szítő? Első ránézésre 
sehogy, pedig van ben-
nük közös: mind helyi-
ek, és elnyerték a Vidék 
Minősége védjegyet.
Összefogni mindazokat a ter-
melőket, vállalkozókat, akik 
élen járnak a környezettuda-
tosságban, kiváló minőségű, 
egyedi termékeket, szolgálta-
tásokat nyújtanak – ezen elv 
mentén született meg a Vidék 
Minősége Alpokalja–Fertőtáj 
védjegyhálózat több mint tíz 
éve. – A védjegyet térségünk-
ben a mi egyesületünk vezette 
be, és mintegy 90 tagunk van 
– tudtuk meg Páliné Keller 
Csillától, az Alpokalja–Fertő-
táj Vidékfejlesztési Egyesület 
munkaszervezet-vezetőjétől. 
– A tagokat marketingcso-
magokkal, kisfilmekkel, ki-
adványokkal népszerűsítjük, 
anyagi segítséget nyújtunk. 
Többen a mi támogatásunk-
kal tudtak új terméket, szol-
gáltatást bevezetni, munka-
helyeket teremteni.

Az egyesület a védjegye-
sei számára rendszeresen 

szervez közös műhelymun-
kákat, tanulmányutakat, ren-
dezvényeken közös megjele-
nést (például a nyitott porták 
napján). A három szektor 
(élelmiszer, kézműves és tu-
rizmus) tagjai között eze-
ken az eseményeken gyakran 
születnek új termékek, közös 
megoldások, kooperációk. 

– Egy éve csatlakoztam a 
védjegyhálózathoz, pont az 
egyik tag javaslatára – me-
sélte Strassner Henriett, a 
Spájz Nyers Vegán Bisztró 

tulajdonosa. – Szerettem vol-
na megmérettetni a termé-
keimet, és megtudni, másnak 
is ízlenek-e. Nagy boldogság 
volt, amikor kóstolásuk után 
a bizottság azt mondta, ugyan 
nem szokták, de most azon-
nal megadják a minősítést, 
annyira tetszik nekik, amit 
csinálok.

A Spájzban hőkezelés nél-
kül készülnek a zöldség-, 
gyümölcs- és magalapú éte-
lek, melyek nem tartalmaz-
nak glutént, tejet, tojást és 

hozzáadott cukrot sem. Heni 
szerint az, hogy mit eszünk, 
életminőségünk megválto-
zását is hozhatja, és fontos 
visszatérnünk a természet-
hez. – Számomra a védjegyes 
minősítés ennek a szemlé-
letnek, az egyediségnek is az 

elismerése – zárta. – Az egye-
sület összefog minket, és se-
gít kapcsolódni, értékesíteni, 
fejlődni. A közösség biztonsá-
got tud adni, ahol erősíthet-
jük egymást, hogy még sokáig 
lehessen a mottónk: „szívből, 
helyből”…

A Vidék Minősége védjegyet  több soproni vállalkozás is megkapta

Minőség szívből – helyben

SOPRONI VÉDJEGYESEK:  Erhardt Pékség, One Eleven kávé-
pörkölő, Dekagramm csomagolásmentes bolt, Spájz Nyers Ve-
gán Bisztró, Steigler Pince, Gaál Mária tojásdíszítő, Balogh Eszter 
ólomüveg-készítő, Florand Rooms & Wine, Sáros Viktor erdei ide-
genvezető, kerékpáros túravezető.

A Spájzban hőkezelés nélkül készülnek a zöldség-, gyümölcs- és magalapú ételek, melyek nem tartalmaznak glutént, tejet, to-
jást és hozzáadott cukrot sem – tudtuk meg Strassner Henriett tulajdonostól. FOTÓ: CSIGÓ GERGELY, NÉMETH PÉTER

A lápi póc nyert 
A fokozottan védett lápi 
póc kapta a legtöbb voksot 
az év hala közönségszava-
záson. A „versenyt” ezúttal 
is a Magyar Haltani Társa-
ság hirdette meg és szil-
veszter napján zárult. Har-
ka Ákos, a szervezet elnöke 
elmondta: a közönségsza-
vazásra 5805 voks érke-
zett, ennek alapján alakult 
ki a végeredmény. A ha-
zánkban őshonos, aprócs-
ka, mindössze 8–10 centi-
méterre növő lápi póc 50 
százalékos eredményével 
jelentős különbségű győ-
zelmet aratott. Mint ar-
ról lapunk Facebook-olda-
lán is beszámoltunk, a lápi 
póc a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park területén is elő-
fordul. Érdekesség, hogy a 
kis hal akár 19 napot is ké-
pes eltölteni anélkül, hogy 
feljönne a felszínre leve-
gőért. Kisegítő légzésének 
köszönhetően az extrém 
alacsony oxigénkoncent-
rációjú vizekben is megél. 

Az elnök megjegyezte: 
mivel egyre kevesebb lápi 
póc él, fennmaradásáról 
egy fajvédelmi program 
keretében Magyarorszá-
gon mesterséges szaporí-
tással és a szaporulat kite-
lepítésével gondoskodnak 
a szakemberek. 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Egyesült két, Sopron „zöldítése” iránt elkötele-
zett szervezet. A Zöld Kezek Egyesület és a Zöld 
Sopronért Társaság azzal a szándékkal hozott lét-
re közös szövetséget, hogy még hatékonyabban 
terjessze a környezettudatos szemléletet.

Az új egyesületet, a Zöld Ke-
zek Szövetséget két társel-
nök vezeti ezentúl: Almási-
Thomka Orsolya (a Zöld Kezek 
Egyesület korábbi elnöke) és 
Kónya Máté (a Zöld Sopro-
nért Társaság korábbi elnö-
ke) – ezzel is jelezve, hogy a 
közös cél érdekében egyesült 
két társaság tagjai minden-
ben egyenrangúak.

– Annak idején hiánypót-
ló céllal hoztuk létre a Zöld 
Kezek Egyesületet – me-
sélte Orsi. – Azóta gyakran 

találkoztunk a Zöld Sopro-
nért Társasággal. Úgy gondol-
tuk, logikusabb, célraveze-
tőbb és fenntarthatóbb lenne, 
ha együtt dolgoznánk, hiszen 
az elképzeléseink hasonlóak, 
az eltéréseink pedig motivá-
lóak. Mi plusz nézőpontokat 
kapunk a fiatalabb korosz-
tálytól, és ez szerintem for-
dítva is így van.

A szövetség hatékonyabb 
működését a szervezők szá-
mának megduplázódása is 
elősegíti, hiszen a feladatokat 

jobban el tudják osztani. Kö-
zös erővel már nagyobb szabá-
sú rendezvényekben és közös 
pályázatokban gondolkodhat-
nak. Nem egymás konkuren-
sei, hanem szövetségesek.

– A Zöld Kezek kezdemé-
nyezéseit visszük tovább, 
ugyanakkor kibővítjük a fia-
talokat megcélzó, „zöld sop-
ronos” programokkal, ugyan-
is szeretnénk minél több 
generáció életében jelen len-
ni – tette hozzá Máté. – A Zöld 
Kezek Egyesület korábbi 
 Facebook-oldala megújult, és 
immár a Zöld Kezek Szövet-
ség nevet viseli. Figyelembe 
vettük azonban azt is, hogy 
eddig mindketten meghatá-
rozott arculattal dolgoztunk, 
ezért az új eseményeket egye-
lőre a mi régi oldalunkon is 
megosztjuk.

Szövetség a zöld célokért

Almási-Thomka Orsolya és Kónya Máté közösen vezeti a Zöld Kezek Szövetséget. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Terjesztési 
reklamáció: 

0699/517–501
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HUSZÁR JUDIT

Évszázados adósságát „törleszti” a 
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Ze-
nekar – először ad elő városunkban 
Mahler-szimfóniát. A zenészek a lip-

csei szimfonikusokkal közösen lépnek fel április 
26-án a Szent Mihály-templomban.
A nehézségek ellenére sike-
res évet zárt 2022-ben a Sop-
roni Liszt Ferenc Szimfoni-
kus Zenekar. 15 telt házas 
koncertet adott a városban, 
a Sopron Balettel megtartot-
ta Kárpáti Sándor Árgyilus 
és Tündér Ilona táncregéjé-
nek ősbemutatóját, fellépett 
Olaszországban, valamint 

számtalan ifjúsági koncertet 
is rendezett. 

– Azt tapasztaljuk, hogy az 
elmúlt években megváltoztak 
a zenehallgatási szokások. 
Egyre népszerűbbek a külön-
böző zenemegosztó szolgálta-
tások, így mi is több felvételt 
rögzítettünk, és már elérhető-
ek vagyunk a legnépszerűbb 

nemzetközi oldalakon: Liszt 
Symphony Orchestra Sopron 
néven találnak meg minket a 
hallgatók – kezdte Kóczán Pé-
ter, a zenekar művészeti veze-
tője. – Az elmúlt időszak felvé-
teleiből az ünnepekkor többet 
is közreadtunk. Nagy öröm, 
hogy népszerűek voltak ezek 
a kanapékoncertek. 

A zenehallgatás mindig 
személyes, mély lelki élmény, 
ezt igyekeztek az otthonokba 
vinni a művészek. A koncer-
tek ugyanakkor teljesen más 
célt szolgálnak: a kikapcsoló-
dás mellett például valós kö-
zösséget is teremtenek. 

– 2023-ban is körülbe-
lül ugyanannyi koncertre 

készülünk, mint tavaly, emel-
lett pedig van még egy fontos 
célunk – folytatta Kóczán Pé-
ter. – Egy évszázados adóssá-
got szeretnénk „törleszteni”, 
ugyanis Gustav Mahler alko-
tásai közül alig szólalt meg 
bármi is, a negyedik szimfó-
nia pedig egyszer sem csen-
dült fel eddig Sopronban. 

A monumentális kompozíci-
ót a lipcsei szimfonikusokkal 
közösen mutatjuk be április 
26-án a Szent Mihály-temp-
lomban. Összesen nyolcvan 
zenész működik közre a szim-
fóniában, a próbákat már el-
kezdtük, részleteket pedig 
több helyen is bemutatunk 
majd. Ez egy nagy vállalás, 

ugyanakkor egy óriási zenei 
élmény is. A késő romantikus 
szerző dallamos, érzelemgaz-
dag művei a szélsőséges lelki-
állapotok megidézése miatt 
napjainkban is szívbemarko-
lóan aktuálisak. Nem véletlen, 
hogy Mahler ma világszerte a 
legtöbbet játszott szerzők kö-
zé tartozik.

GUSTAV MAHLER:  Cseh–osztrák zeneszerző, karmester. 1860. július 7-én született Csehországban, 
ő volt a késő romantika utolsó nagy alakja. Zenei tanulmányait Bécsben végezte, közben Anton Bruck-
nertől is vett magánórákat. Húszéves korától vezényelt az Osztrák–Magyar Monarchia különböző váro-
saiban, majd 1888-ban elvállalta a budapesti Operaház igazgatói posztját. Két és fél évet töltött a ma-
gyar fővárosban, felpezsdítette a zenei életet, megszilárdította az opera anyagi helyzetét. Ezután 
Hamburgban, majd 1897-től a bécsi operaházban dolgozott. Itt írta a negyedik szimfóniáját is. 1907-
től 1910-ig a New York-i Metropolitan Operában dirigált. 1911. május 18-án halt meg Bécsben szívbe-
tegség következtében.

A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar legutóbb január elsején a Liszt-központban adott sikeres koncertet, azóta a Mahler-szimfóniára készülnek a zenészek. FOTÓ: SOPRONMÉDIA – GRIECHISCH TAMÁS

1983
Új mozi Sopronban?
A megye 156 filmszínházát irá-
nyító Győr–Sopron megyei Mo-
ziüzemi Vállalat decemberben 
volt harmincéves. A kerek év-
fordulót bizakodással ünnepel-
hették, hiszen azok után, hogy 
1980-ban szinte a mélypontjá-
ra került eredményességét te-
kintve, az elmúlt évek már új 
kezdeményezésekkel, bizta-
tó előrelépéssel örvendeztet-
ték meg a lakosságot, a néző-
ket. Örvendetes az a hír is, hogy 
Sopronban a Jereván-lakótele-
pen kéttermes, 60 és 200 he-
lyes filmszínházat szeretnének 
építeni, amelyhez a város taná-
csa közművesített területet biz-
tosít. (Kisalföld)

A női kézilabda hiány-
cikk Sopronban
Két soproni iskolás lány, Lics-
kai Györgyi és Bársony Henri-
etta arról írt nekünk, hogy ké-
zilabdázó nőink sikere nagyon 
fellelkesítette őket. Ők is ké-
zilabdáznak, de csak tavasszal 
és ősszel. Télen például szüne-
tel a kézilabda. Női kézilabda 
szakosztály nincs Sopronban, 
a Testnevelési Sportfelügyelő-
ség illetékese szerint a Sopro-
ni SE-nek és a Richardsnak csak 
férfi szakosztálya van. Pedig ér-

deklődő lenne, és elképzelhe-
tő, hogy Sopronban felnőtt és 
serdülő csoport egyaránt meg-
szervezhető. Hallottuk Csik Já-
nos vezetőedző nyilatkozatát, 
aki szerint a Szovjetunióban 
egymillióan kézilabdáznak, 
míg nálunk a felnőtt női kézi-
labdázók száma mindössze ti-
zenötezer. Az ötvenezres Sop-
ronban nincs olyan sportklub, 
ami női kézilabdázással foglal-
kozna. Sokrétű a város sport-
élete, csak a kézilabda hiány-
zik belőle. (Képes Sport)

1963
Csombe soproni zsoldosa
Hogyan lesz egy magyar fiatal-
emberből, aki most 26 eszten-
dős, egy afrikai kalandorpoliti-
kus zsoldosa? Hogyan és miért 
került Szabados Béla egyko-
ri soproni diák a messzi Katan-
gába, Csombe „hadseregébe”? 
Magyarok is harcolnak Csombe 
zsoldosai között, és az ENSZ-
csapatok egy ilyen harcost fog-
lyul is ejtettek. Szabados bácsi, 
aki egész életét Sopronban töl-
tötte, a GYSEV-nél, ahol fél éve 
nevezték ki felügyelőnek, nem-
rég ünnepelte 40 éves szolgála-
ti jubileumát. Most tudta meg, 
hogy Csombe fogságba esett 
zsoldosa az ő fia, Szabados Bé-
la, aki hét és fél esztendeje szö-
kött meg Nyugatra a szülői ház-

ból. Mindig csendes, szerény 
gyerek volt, emlékezik vissza az 
apa, aki szégyelli a történteket, 
aggódik a fiáért, de annak örül, 
hogy él és egészséges. Szaba-
dos Béla 1954-ben érettségi-
zett. Egyetemre akart menni, de 
nem sikerült. Dolgozni ment a 
vasöntödébe, aztán a sörgyár-
ba. A másik évben sem vették 
fel az egyetemre. A Magyaror-
szágról 19 éves korában disszi-
dált fiatalember 1962 augusztu-
sában megszökött az amerikai 
hadseregből, és Csombe szol-
gálatába állt. Most az ENSZ-
csapatok fogságába került. 
Hogy mi lesz a sorsa ezután? Ki 
tudja? Az Egyesült Államokban 
mint katonaszökevényt tart-
ják nyilván, s ha kiadják, vagy 
Nyugat-Európába jön, és elfog-
ják, súlyos büntetés vár rá. Ak-
kor sem jár jobban, ha a kongói 
központi kormány kezére kerül, 
hiszen Csombe zsoldosait érde-
mük szerint büntetik. Remélem 
azért, egyszer csak hazakerül a 
fiam, a bajt ő kereste magának, 
hiába intettük mi szép szóval, 
később pedig levelekben ele-
get, mondja Szabados bácsi. 
(Népszabadság)

1943
A lóhús ára
Sopronban sem érdektelen do-
log leközölni a lóhús most meg-

állapított hivatalos árát, mert 
egyre többen fogyasztják. Esze-
rint a megállapított árak a kö-
vetkezők a mai naptól kezdve: 
lóhús nyomaték nélkül egy pen-
gő harminc fillér, tisztított ve-
sepecsenye két pengő hetven 
fillér, lóháj két pengő ötven 
fillér, zsiradék nyolcvan fillér, 
belsőség egy pengő harminc 
fillér, levescsont negyven fil-
lér, lóvirsli két pengő tíz fillér, 
egyéb lókolbászféleségek egy 
pengő ötven fillér. Aki a meg-
szabott árakat nem tartja be, és 
drágábban akarja áruját értéke-
síteni, árdrágítást követ el, és 
törvényszabta büntetésben ré-
szesül. (Új Sopronvármegye)

Vécsei Vilmos vezeti  
az edzéseket
A SFAC csapata azzal a szilárd 
hittel indul neki az új szezon-
nak, hogy szomorú őszi szerep-
léséből eredő hibákat a tehet-
ségekhez mérten kiküszöböli. 
Ennek érdekében már most, 
január első felében megkez-
di a tornatermi edzést. Min-
den héten két edzést tarta-
nak, melyeket Vécsei Vilmos 
vezet, aki sebesüléséből any-
nyira meggyógyult, hogy már 
el tudja látni feladatát. (Új 
Sopronvármegye)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
155 ÉVVEL EZELŐTT,  1868. január 6-án született Sopronban 
gróf Széchényi Miklós egyházi író, győri, majd nagyváradi püs-
pök. Budapesten hunyt el 1923. december 1-jén.
140 ÉVVEL EZELŐTT,  1883. január 1-jén született Kőszegen 
Lauringer Ernő történelem–földrajz szakos tanár, muzeoló-
gus. 1911-től Sopronban tanított, 1920-tól az állami főreálisko-
la igazgatója, 1915-ben a Soproni Múzeum segédőre, 1916-tól 
haláláig őre. Fő tevékenysége a gyűjtemények leltározása volt. 
A régészet mellett éremtannal foglalkozott. Sopron történeté-
re vonatkozó cikkei jelentek meg a helyi lapokban. Sopronban 
hunyt el 1944. október 30-án.
105 ÉVVEL EZELŐTT,  1918. január 16-án adták át az Erzsébet-
kórház műtőosztályát. 20 beteg számára biztosítottak helyet, 
amelyekért naponta térítési díjat kellett fizetni. Ezután a bete-
gek nem utaztak Bécsbe, Bécsújhelyre „operatív beavatkozást 
igénylő betegséggel”.
100 ÉVVEL EZELŐTT,  1923. január 8-án született Budapesten 
Moór Arthur Elemér matematikus, egyetemi tanár, a matema-
tikatudományok doktora. 1968-ban kinevezték a soproni Erdé-
szeti és Faipari Egyetem professzorává, ahol haláláig dolgozott. 
Sopronban hunyt el 1985. augusztus 26-án.
85 ÉVVEL EZELŐTT,  1938. január 14-én hunyt el Kovárzik (Kö-
ves) Károly bakteriológus, állatorvos, Sopron város és várme-
gye magyar királyi főállatorvosa, majd minisztériumi főtaná-
csos. Sopronban született 1873. december 18-án.
80 ÉVVEL EZELŐTT,  1943. január 12-én zajlott a doni áttö-
rés. A szovjet hadsereg által indított támadás a II. világhá-
borúban a magyar katonák legsúlyosabb háborús vesztesé-
gét eredményezte. A 2. Magyar Hadsereg soraiban harcoltak 
a Soproni Szent László Gyalogezred honvédjei és a 7/I-es, 7/2-
es tüzérosztály.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Gustav Mahler:  A zene mindig legyőzi a démont

Monumentális ősbemutató

SOPRONITEMA
HIVATALOS
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Hatmeccses győzelmi 
sorozat után múlt hét-
végén vereséget szen-
vedett a Sopron KC fér-
fi kosárlabdacsapata. 
A vezetés szerint reális 
cél, hogy a szezonban 
bekerüljön a legjobb 
nyolcba az együttes. 

A múlt szombati vereségre 
volt magyarázat: két alapjáté-
kos, Andre Jones és Tavarius 
Shine is sérüléssel bajlódott, 
nem tudott pályára lépni, ez 
pedig meghatározta a Szolnok 
elleni mérkőzést. Ettől függet-
lenül Bors Miklós másodedző 
szerint jó úton jár és kellően 
összeért az idei csapat, min-
denki tudja a feladatát.

– A szezon elején is hang-
súlyoztam: idő kell ahhoz, 
hogy összeszokjanak a játé-
kosok, idén öt új légiós jött 
hozzánk, és a magyar keret-
ben is voltak komoly válto-
zások – kezdte Bors Miklós 
másodedző. – Mostanra a já-
tékosok szerepe tisztázódott, 
és mindenki ismeri a csapat-
társai képességeit. Kevesebb 
az egyénieskedés, a statisz-
tikákat nézve látható, hogy 
mindig más tölti be a vezér-
szerepet, akinek épp a leg-
jobban megy a játék, a dobás, 
azt a többiek kiszolgálják 

labdákkal. Külön öröm, hogy 
sokszor a magyar kosarasa-
ink is sokat tesznek a közös-
be, a Szolnok ellen például 
 Valerio-Bodon Vincent na-
gyon szép játékot mutatott be, 
látszott is, hogy a társak töm-
ték labdával, bíztak a jó befe-
jezésekben, ami jött is.

Az SKC másodedzője remé-
li, hogy a két sérült légiós közül 

a térdével bajlódó Andre Jones 
már hadra fogható lesz a kö-
vetkező, Falco elleni mérkőzé-
sen. Tavarius Shine helyzete 
bizonytalanabb, a kosárlab-
dázó vádlijában volt kisebb 
izomszakadás, így a rehabili-
tációs időszak is hosszabb.

– Az eddigi jó szereplésünk 
alapján most már kijelenthe-
tő, hogy realitás a nyolcba 

kerülés, de ennél messzebb 
mennék: a Falco, Alba Fehér-
vár, Szolnok hármas kiemel-
kedik a mezőnyből, de szeret-
nénk ott loholni a nyomukban, 
minél közelebb jutni hozzá-
juk. Ez akkor lehetséges, ha 
hozzuk a kötelező meccse-
inket, és egy-két bravúrgyő-
zelmet is szerzünk pluszban 
– tette hozzá Bors Miklós.

Bors Miklós:  Jó úton jár és kellően összeért az idei csapat

Megszakadt a sorozat

A Szolnok ellen ugyan nem sikerült győzni, de az SKC vezetése bízik a további jó szereplésben. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kiválóan szerepel a 
Soproni Sportiskola 
Kosárlabda Akadémia 
U18-as együttese az 
idei szezonban: mér-
kőzést sem veszített a 
kiemelt bajnokságban, 
és mindkétszer legyőz-
te a nagy rivális Pécs 
együttesét. 
Jelenleg 10 győzelemmel veze-
ti az U18-as tabellát a Sport-
iskola csapata. – Valóban, ki-
váló félszezont produkáltak a 
srácok, bízom a hasonló foly-
tatásban – mondta Horváth 
József, az akadémia szakmai 
igazgatója. – Emeli a sikeres 
időszak jelentőségét, hogy 
az U18-as csapat adja az SKC 
U20-as együttesének a mag-
ját, persze fontos, hogy azo-
kon a meccseken a profi csa-
pat fiataljai, Csendes Péter, 
Csátaljay Péter és Schöll Ricsi 
is pályára léphet. Az U20-asok 
harcban vannak a döntőbe ju-
tásért, U18-asaink felé pedig 
(egy ilyen szezonkezdet után) 
már elvárásként fogalmazó-
dik meg, hogy a fináléban ér-
mes helyen végezzenek.

A kiváló szereplésre a válo-
gatott szakemberei is felfigyel-
tek, négy játékos kapott meg-
hívót az összetartásra: Flasár 
Botond, Keller Bendegúz, Bő-
sze Gergő és Tóth Dániel. Ez 
nem jelenti automatikusan, 

hogy be is kerülnek a nemze-
ti együttes U18-as keretébe, 
ugyanakkor komoly elisme-
rése a kosarasok eredménye-
inek. A négy fiatal közül a 
2005-ös születésű Flasár Bo-
tond már azt is elmondhatja 
magáról, hogy sikeresen be-
mutatkozott a SMAFC felnőtt 
együttesében.

– A nyolcasdöntő lebonyo-
lítása változik: már nem két 
négyes csoportba osztják a 
csapatokat, hanem a beju-
tási rangsor alapján playoff 
rendszerben játsszunk: az el-
ső a nyolcadikkal, a második 
a hetedikkel, és így tovább. 

Tehát minden meccsen mu-
száj győzni, ha el akarunk jut-
ni a fináléba. Magam is kíván-
csian várom, hogy a másik 
csoportból bejutó együtte-
sek mennyire lesznek erő-
sek – tette hozzá a szakmai 
igazgató.

A sportvezető arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a 
Sportiskola U18-as „B” csapa-
ta is kiválóan szerepel a regi-
onális bajnokságban. Lénye-
gében ez az együttes alkotja a 
SMAFC U20-as együttesét is, 
ebben a bajnokságban is sok 
szép győzelmet szereztek már 
a fiatalok.

Veretlen U18-asok

A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia U18-as együttese 
veretlenül vezeti a tabellát a bajnokság félidejében.

KOSÁRLABDA
Sopron Basket – Kangoeroes Mechelen

Euroliga mérkőzés, Sopron, január 5.

71–64  
(24–8, 16–18, 16–19, 15–19)

Sopron:  
Fegyverneky 11/6, Turner 13, 

Czukor, Brooks 21/3,  
Magbegor 10  

Csere: Kunek 10/6, Böröndy 3, 
Stankovic 2, Varga A. 1

Mechelen:  
Berkani 5, Resimont 2, 

Nauwelaers 11/3,  
Bertsch 21/3, Morrison 18/3 

Csere: Denyss 4,  
Bruyndoncx 3/3,  

Rembiszewska, Van Gils
Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Arvid Diels

E.ON-ELTE BEAC – Sopron Basket
Bajnoki mérkőzés, Budapest, január 8.

62–79  
(22–17, 16–24, 11–22, 13–16)

ELTE:  
Green 21/9, Angyal 11/9, 
Milkovics 3/3, Tóth F. 4,  

Vojtulek 15. Csere: Orosz 6/6, 
Juhász 2, Katona, Koch, Zsámár

Sopron:  
Turner 7, Böröndy V. 8/3,  
Sitku 8/6, Varga A. 3/3, 

Magbegor 16/3.  
Csere: Brooks 16/6,  

Stankovic 8, Kunek 7/6, 
Fegyverneky 6, Czukor, Völgyi

Vezetőedző:  
Mészárosné Kovács Andrea

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Sopron KC – Szolnoki Olajbányász
Bajnoki mérkőzés, Sopron, január 7.

76–78 
(32–15, 13–18, 14–23, 17–22)

Sopron:  
Joseph 14/6, Supola 4, 
Valerio-Bodon 20/12,  

Barnett 17/3, Durham 17
Csere: Molnár M. 4, Csendes, 

Sitku, Takács

Szolnok:  
Durham 10, Barnes 23/15, 
Gilszki 3/3, Szubotics 9/3, 

Williamson 8/3
Csere: Pongó 6/3, Griffin 2, 

Révész 8, Rudner 9/9
Vezetőedző:  

Kostas Flevarakis
Vezetőedző:  

Gasper Potocnik
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Kettős jubileumot ünnepel a Sopron 
Basket: 1993-ban, 30 éve szerezte el-
ső bajnoki címét még SVSE–GYSEV 
néven, 25 éve pedig a Ronchetti Ku-

pát is megnyerte az akkori GYSEV–Ringa együtte-
se. A sikerekre emlékezve a hazai bajnokságban 
zöld-sárga helyett lila-fehérben játszik a csapat. 

Czukorné Hollós Anna, a Sop-
ron Basket jelenlegi vezetősé-
gi tagja 25 éve még játékosként 
lila-fehér színekben emelhet-
te magasba a Ronchetti Kupát, 
ma pedig lánya, Czukor Dal-
ma játszik ebben a színössze-
állításban. Sőt, még a mezszá-
muk is stimmel… 

– Milyen érzés meccsről 
meccsre lila-fehérben látni 

a soproni női kosárlabda-
csapatot?

Czukorné Hollós Anna: 
– Nagyon sok jó érzést váltott 
ki belőlem, amikor megláttam 
a csapatot lila-fehér szerelés-
ben. Ennek az időszaknak az 
emlékei bennem vannak, ve-
lem élnek, nagyon sok fény-
képet őrzök a lila-fehér kor-
szakból. Most mindez sokkal 

hangsúlyosabban van itt a je-
lenben is, hiszen hétről hétre 
ismét ezt a színkombinációt 
láthatjuk a lányokon.

– 30 éves az első bajnoki 
cím, 25 éves a Ronchetti Ku-
pa-győzelem, te melyiknek 
voltál részese?

– Az 1995/96-os szezonban 
kerültem Sopronba, így a har-
madik soproni idényemben 
nemzetközi siker részese le-
hettem. A hosszú profi pálya-
futásom utolsó éve volt, már 
nem tartoztam a vezető játé-
kosok közé, ugyanakkor úgy 
gondolom, fontos láncszeme 
voltam a csapatnak. Sok mecs-
csen tudtam a padról beszáll-
va színt vinni a játékba, segí-
teni egy-egy ritmusváltást, 
hozzátenni ahhoz, hogy át-
lendüljünk a holtponton. Jó 

csapatember voltam, erős 
munkamorállal: mindig én 
voltam az első, ha keményen 
kellett dolgozni, esetleg plusz-
munkát végezni.

– Minek volt köszönhe-
tő a nemzetközi siker hu-
szonöt éve?

– Olyan csapat állt ösz-
sze, ahol minden játékos ké-
pes volt a csapat érdekét az 
egyéni érdeke elé helyez-
ni. A külföldi kosarasaink 
is illeszkedtek ebbe a sorba, 
mindenkiben megvolt a kel-
lő szakmai alázat. Balogh Bu-
bu személyében pedig volt 
egy olyan klasszisunk, aki 
igazi vezére lett az együttes-
nek.  Saeed  Armaghani veze-
tésével a szakmai stáb pedig 
mindent tudott az akkori ko-
sárlabdáról, a lehető legma-

gasabb szinten irányították a 
csapatunkat.

– Egykor tizenhármas 
mezben játszottál. A mai 
Sopron Basketben is van 
valaki, aki 13-as számmal 
lép pályára és lila-fehér 
mezt visel…

– Bizony, és ez nagy meg-
lepetés volt számomra! A lá-
nyom, Czukor Dalma a szezon 
előtt kérte, hogy a mostani 
idényben 13-as mezszámmal 
játszhasson. A klub támogatta 
a kérést, én pedig csak akkor 
szembesültem vele, amikor az 
első meccs előtt bementem az 
öltözőbe, ahol már ott volt Dal-
ma meze a 13-as számmal. Kü-
lönleges, megható meglepetés 
volt ez számomra, amely még 
szebbé varázsolja az idei, jubi-
leumi évünket.

„Ennek az időszaknak az emlékei  bennem vannak, velem élnek”

Lila-fehérben jubilálnak

Czukorné Hollós Anna (bal oldali felvételünkön) huszonöt éve játszott lila-fehér 13-as mezben, lánya, Czukor Dalma az idei szezonban viseli.

PAPP GYŐZŐ

Idén harminc éve, hogy a soproni labdarúgás 
történetének első élvonalbeli csapata, az 
SLC felkerült a legmagasabb osztályba. 
Szeretnék méltó módon megünnepelni a 
jeles évfordulót, ennek érdekében szer-
vezőbizottság alakul. Ebből azonban hi-
ányzik majd egy arc…

A legendás Tóth István – fut-
ballberkekben mindenkinek 
csak Totya – ott bábáskodott 
már az SLC megszületésénél. 
Ezt követően is végig a csapat 
mellett maradt, igaz, a beosz-
tásai gyakran változtak: volt 
ügyvezető elnök, technikai 
vezető és a mérkőzések alatt 
hangosbemondó is. Mindig 
lehetett rá számítani, úgy 
mondta, ő a klub mindenese. 

– Egy ember életében ál-
talában egyszer adódik, hogy 
csapatával feljut az NB I-
be. Ráadásul ez Sopronban 
sporttörténeti esemény volt. 
Ki tudná feledni azt az eufo-
rikus hangulatot, amit a Di-
ósgyőr elleni csodálatos győ-

zelem és a feljutás 
okozott? Olyan hir-
telen jött minden, 
hogy a nevezési 
díjat is elfe-

lejtettük befizetni az NB I-re, 
és ha a liga nem vállal kezes-

séget értünk, nem is 
tudtunk volna 

indulni. Ma is 
könnybe lábad 
a szemem az 
em lékezés-
től, ha az 
első NB I-
es gólunk-
ra gondo-
lok. Tízezer 
ember előtt 

Borsos lőtte be az Újpestnek, 
és alig tudtam bemondani. 
Két kézzel fogtam a mikro-
font, annyira remegett a ke-
zem. Nagyszerű érzés volt az 
is, amikor a Ferencváros ellen 
vezettünk az Üllői úton, és a 
gólt élőben közvetíthettem az 
egyik helyi rádióban – idézte 
fel az emlékeit egykoron.

A játék kedvéért anno ösz-
szeállította Sopron álomcsa-
patát, hogy ne legyen sértő-
dés, szinte minden posztra 
két embert jelölt: Horváth Gy. 
(Eller) – Lipót (Horváth I G.), 
Drázsnyák (Pásztor), Huber 

(Vámos), Gosztola (Nagy L.), 
Horváth L., Deák G. (Füzi), 

Borsos (Szalai L.), Pán-
czél (Deák Zs.), Bogáti, 

Varga (Dercsár). 
A harmincéves 

ünnepség megszer-
vezésében sajnos 
már nem vállalhat 
szerepet, 2020-
ban, hetvennyolc  
éves korába n 

ugyanis az égi 
futballpályák-
ra költözött. 

Tóth István  volt az SLC ügyvezető elnöke, technikai vezetője, a meccseken szpíker is

Amikor megremegett a mikrofon

Tóth István – futballberkekben Totya – élete összefonódott az SLC-vel.

Az év 
sportolói
A legjobb 3 jelölt között sze-
repelt a Sopron Basket csa-
pata az év sportolója válasz-
táson, de a díjat végül a férfi 
labdarúgó-válogatott kapta.

65. alkalommal rendez-
ték meg az év sportolója gálát 
– a hétfői eseménynek az Ope-
raház adott otthont. A férfiak-
nál az úszó Milák Kristófot, 
a nőknél pedig Kozák Luca gát-
futót választotta meg a 2022-
es év sportolójának a Magyar 
Sportújságírók Szövetsége 
(MSÚSZ). Az év legjobbja ha-
gyományos csapatsportokban 
a férfi labdarúgó-válogatott 
lett, az egyéni sportágak csa-
patversenyei kategóriában 
a női kardválogatott győzött. 
Az edzők között Marco  Rossi, 
a labdarúgó-válogatott szö-
vetségi kapitánya kapta a 
legtöbb szavazatot. A fogya-
tékkal élő sportolók versen-
gésében Kiss Péter Pál para-
kajakozó és Papp Bianka úszó 
nyert. A csapatok versenyé-
ben a női kerekesszékes vívó-
válogatott lett az első. Az év 
sportpillanata Kristoffer Za-
chariassennek az AS Mona-
co elleni labdarúgó Európa-
liga-mérkőzésen lőtt, az FTC 
csoportelsőségét eredmé-
nyező gólja lett. Az év e-spor-
tolójának Torzsás Ádámot vá-
lasztották, míg az esztendő 
szabadidős sporteseményé-
nek járó trófeát a Balaton-át-
úszás szervezői vehették át. 
Az MSÚSZ-életműdíját Fábi-
ánné Rozsnyói Katalin olimpi-
ai ezüstérmes kajakozó, mes-
teredző vehette át.

Az eseményen a résztve-
vők vastapssal köszöntöt-
ték a páholyban helyet fog-
laló, 102. születésnapját 
ünneplő Keleti Ágnes ötszö-
rös olimpiai bajnok tornászt, 
a világ legidősebb olimpiai 
aranyérmesét.

• Általános segélyhívó .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
• Mentők      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104
• Orvosi ügyelet    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   312-010
• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200 

előjegyzés    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

(Tűzoltóság, Polgári Védelem) .    .    .    .    .   105, 510-672, 510-617
• Rendőrség     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107, 311-234
• Előfizetői tudakozó    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11818
• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732

• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
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„Az élet egy 
játszma, amit 
csak egy módon 
lehet játszani: 
teljes gőzzel.”
Wilbur Smith  
(1933–2021) dél-afrikai író 

MOTTÓ

Wilbur Smith:  
A  bosszú
A fiatal Mark Anders – mi-
után súlyosan megsérül 
Franciaországban az I. vi-
lágháború öldöklésében 
– hazatérve saját sorsán 
tapasztalja meg a világ 
embertelenségét az egzo-
tikus, titokzatos Dél-Afri-
kában. Belső parancs által 
rárótt feladata, hogy meg-
bosszulja nagyapja halá-
lát, és hogy megőrizze a 
civilizáció pusztulásától 
az őserdő gazdag élővilá-
gát, a mitikus Chaka király 
egykori vadászterületét.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Sorozatunkban olyan 
fiatalok életét követ-
jük nyomon, akiket 10 
évvel ezelőtt már be-
mutattunk újságunk-
ban. Bóta Luca annak 
idején első helyezést 
ért el az Add elő magad! 
tehetségek fesztivál-
ján fotó kategóriában, 
mellyel együtt járt egy 
kiállítási lehetőség is a 
Liszt-központban.
A fotós azóta már három-
gyermekes édesanya: Máté 
után ugyanis megszülettek 
az ikrei, Hédi és Kristóf. A ne-
ve szájról szájra járt, kezdet-
ben csak annyi fotózást vál-
lalt, amennyi a kisgyerekek 
mellett belefért az idejébe, 
majd amikor az ikrek nagy-
csoportosok lettek, elkezd-
te komolyabban is építeni a 
vállalkozását.

– Nagy előrelépést jelen-
tett, amikor megtaláltam a 
megfelelő helyiséget, ahol ki-
alakítottam egy műtermet. 
Így már mindenféle stressz 
nélkül tudom folytatni a hi-
vatásomat, ami egyben a hob-
bim is – mesélte Bóta Luca. 
– Szívesen hozom ki fiatal lá-
nyokból a különböző arcaikat, 
de modellfotók mellett sok 
családi fotót, üzleti portrét 
is készítek. Gyakran kérnek 

fel önéletrajzi és honlapké-
pek fotózására is, de tabló- 
és osztályképeket is készítet-
tem már. Rendkívül érdekes 
feladatnak tartom a zeneka-
ri fotókat is, hiszen nekem 
kell megtalálnom az adott stí-
lushoz illő fényeket, beállítá-
sokat. Korábban utazásaim 
során rengeteg utcai képet, 
portrét is készítettem. Izgal-
mas lenne újra többet foglal-
kozni sportfotózással. Nem 
szeretnék beszorulni egy ka-
tegóriába sem, kedvelem azo-
kat a szakmai kihívásokat, 
amelyek az új lehetőségekből 

adódnak, ezek motiválnak 
igazán. 

Luca folyamatosan fejlesz-
ti magát autodidakta módon, 
de tagsága kezdetén sokat ta-
nult a Soproni Fotóklubban 
is. A klub jóvoltából a szín-
házi főpróbákról is készíthet 
képeket, a balettelőadások a 
kedvencei. 

–  Bár nagyon szeretem az 
egyszerű, letisztult képeket, 
törekszem arra, hogy a fotóim 
ne legyenek egysíkúak – foly-
tatta Luca. – A műtermi fotó-
zásokat is igyekszem úgy fel-
építeni, hogy – amennyiben 

lehetőség van rá 
– mindegyikbe belecsempész-
szek valami újat. Szívesen ját-
szom a fényekkel, a különböző 
hangulatok megteremtésével. 
A táncos előadások, illetve az 
általam nagyon kedvelt köny-
nyűzenei koncertek, csakúgy, 
mint más színpadi produkci-
ók fényképezése, egy telje-
sen másfajta felkészültséget 

igényel, mint a 
műtermi fotózás. Így 

ezek is izgalmas, kihívások-
kal teli feladatok, melyek új 
lendületet visznek a szakmai 
életembe. 

Luca igazán szerencsésnek 
érzi magát, hogy azzal foglal-
kozhat, amit szeret, ugyanak-
kor sok időt tölthet a család-
jával is. Munkái pedig egyre 
nagyobb körben válnak is-
mertté, elismertté.

Tehetségek tíz éve és most:  Bemutatkozik Bóta Luca

Keresi a kihívásokat

Bóta Luca 10 éve kiállítási lehetőséget nyert az Add elő magad! 
fesztiválon, azóta a fotózás lett a hivatása. 

MADARÁSZ RÉKA

Kedvenc tantárgyaiból gyakran vesz részt verse-
nyeken Deák Máté, aki néhány hónapja a Soproni 
Széchenyi István Gimnázium iskolaújságjának a 
főszerkesztője. A 10.D osztályos fiú pszichológus-
nak készül.

Deák Mátéról első ránézésre 
megállapíthatjuk, hogy nem 
mindennapi személyiség, hi-
szen egészen egyedi a stílusa. 
A humán tantárgyak állnak 
közel hozzá: éppen a Savaria 
történelemversenyre készül, 
irodalomórán pedig gyakran 
tart előadásokat. Követke-
ző beszámolójának a témája 
Goethe Faustja lesz. Verseit jó 
néhány pályázatra beküldte 
már, tavaly pedig egy orszá-
gos szavalóversenyen ért el 
harmadik helyezést.

– Innovatív informatikai 
osztályba járok. Laptopról 
tanulunk, aminek számos 
előnye van, többek között az, 
hogy utána már nincs ener-
giám internetes játékokat 
játszani, hanem inkább ol-
vasok – mesélte mosolyogva. 
– A Széchenyiben 10 éve mű-
ködik iskolaújság. Régebben 
papír alapon is megjelent, a 
Covid óta azonban online for-
mában olvashatóak az írása-
ink. A tavalyi tanév közepén 
csatlakoztam újságíróként a 

csapathoz, október óta pedig 
én vagyok a főszerkesztő. Fő-
ként fiatalokat érintő témák-
ról számolunk be.

Máté különösen a pszi-
chológia iránt érdeklődik, in-
dított is egy sorozatot az új-
ságban, amelyben szakmai 
megközelítésből, de érthe-
tő formában magyaráz meg 
olyan pszichológiai fogalma-
kat, mint például a stressz 
vagy a kiégés. A sokoldalú fia-
talember – szintén az iskolá-
jában – önismereti csoportba 

jár. Oszlopos tagja az írói ön-
képző körnek is, melynek kö-
szönhetően a verseken kívül 
már más műfajokba is bele-
kóstolt. Mindezek mellett még 
táncol is a World Dance 
TSE-nél, legtöbbször 
bálokon lépnek fel. 
Hogy hol szeretne 
továbbtanulni, az 
még kérdéses, ám 
hogy mit, az már 
majdnem biztos.

– Elsősorban a 
pszichológia szak 
érdekel, a legszíve-
sebben a Pécsi Tudo-

mányegyetemet választa-
nám, ugyanis úgy hallottam, 
ott a leggyakorlatiasabb a kép-
zés – részletezte. – Mivel a 
testvérem most kilencedikes, 

és ő Budapestre sze-
retne majd menni, 

az is lehet, hogy 
én is inkább a 
főváros mel-
lett döntök. Ha 

a diploma után 
még mindig 

érdekelni fog 
az írás, talán egy 

újságíróképzést is 
elvégzek.

Deák Máté  a Széchenyi-gimnázium innovatív informatikai osztályába jár

Az iskolaújság főszerkesztője

Deák Máté oszlopos tagja a széchenyis írói önképző körnek, melynek köszönhetően a verseken 
kívül már más műfajokba is belekóstolt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Január 18-ig nyújthatják be a szülők az Oktatási Hi-
vatalhoz a tankötelezettség halasztásáról (vagy 
korábbi megkezdéséről) szóló kérelmeket.

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. nap-
jáig a hatodik életévét betöl-
ti, tankötelessé válik. Ha a 
Pedagógiai Szakszolgálat a 
sajátos nevelési igényt (SNI), 
illetve a beilleszkedési, ta-
nulási, magatartási nehézsé-
get (BTMN) feltárja, és szak-
értői véleményben javasolja, 
hogy a gyermek további egy 
évig óvodai nevelésben ré-
szesüljön, a szülői kérelem 
benyújtására nincs szükség. 

A tankötelezettség megkez-
désének halasztását kizáró-
lag egy alkalommal és egy 
nevelési évre lehet kérelmez-
ni. Ha a gyermek augusztus 
31. napjáig a hetedik életévét 
is betölti, a tankötelezettség 
megkezdése tovább már nem 
halasztható. A kérelmet ügy-
félkapun keresztül vagy pos-
tai úton is be lehet nyújtani. 
További információ: www.
ok t at a s . hu / ko z nevele s/
tankotelezettseg

Ha a gyermek még 
nem iskolaérett...

Nyílt nap az egyetemen
Nyílt napot tartanak a Soproni Egyetemen január 18-án. Az erdő-
mérnöki kar programjai 10 órakor kezdődnek a Ligneumban, itt a 
szakok ismertetése mellett az érdeklődő diákokat körbevezetik a 
botanikus kertben, megmutatják a vadászati gyűjteményt, illetve 
a növénytani tanszék herbáriumát is. 

A faipari mérnöki és kreatívipari kar nyílt napja 11 órakor kez-
dődik, melyen a diákhagyományok mellett bemutatják a műsza-
ki, az informatikai és a művészeti képzési területet.

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, 
ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a 

szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!
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A több nem jobb!
Ezzel az egyszerű megállapítással úgy érzem, mindenki egyet-
ért. Mégis, ha a bajt akarjuk megfejteni, hajlamosak lehetünk 
még orvosként is „sok” vizsgálatot kérni. 

Pedig teljesen logikus, hogy nem sok vizsgálat kell, hanem 
pont az a néhány vagy akár csak egy, ami a továbblépéshez 
szükséges. Néha vaskos zárójelentéseket olvasva elfog a szo-
morúság, amikor átgondolatlan vizsgálathalmazon rágom át 
magam. Persze roppant látványos egy-egy ilyen sokoldalas „ta-
nulmány”, de nem csoda, ha (nem is oly ritkán) pont a legfon-
tosabb kérdésre nem születik benne válasz. 

Érdemes – az orvosi szakma alapszabályait követve – az egy-
szerű dolgokkal kezdeni a talányok megfejtését. Szép türelme-
sen kérdezzük ki a pácienst az összes panaszáról, s azok sorren-
diségéről, aztán a családi háttérről, és már jöhet is a fizikális 
vizsgálat. És ha még mindig nincs meg a probléma várható oka, 
akkor mielőtt a jó sok vizsgálatot „előírnánk”… kezdjük elöl-
ről a kikérdezést! 

Páciensként pedig – nagyon kérem – bízzunk a választott 
orvosunkban! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 18-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 14-i rejtvényünk megfejtése: „Sopron csatáz, Sopron kitart és véle győz az élet.”. Szerencsés megfej-
tőnk: Siklósi Éva, Sopron, Vasvári Pál utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 11-től január 17-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától más-
nap reggel 8 óráig tart.

Január 11.,  
szerda 

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

Január 12., 
csütörtök 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469 

Január 13.,  
péntek 

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

Január 14., 
szombat 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 1., AlphaPark 99/505–220

Január 15., 
vasárnap 

PatikaPlus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar 99/505–472

Január 16.,  
hétfő 

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 99/311–732

Január 17.,  
kedd 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 99/312–437

Őszinte szeretet és bizalom
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

életen át tartó szerelem-
ről, és vannak olyan sze-
rencsések, akiknek ez 
meg is adatott. Soroza-
tunkban olyan soproni 
házaspárokkal beszélge-
tünk, akik talán tudják a 
hosszú és boldog házas-
ság titkát. Legalábbis az 
életük példa lehet erre. 

– Mindketten 1969-ben kezdtük 
tanulmányainkat a Pécsi Orvos-
tudományi Egyetemen – kezd-
te dr. Kiss-Antal Mária. – Első-
éves korunkban rendeztek egy 
versenyt az ország egyeteme-
inek atlétái között, és ezen én 
is rajthoz álltam. A versenyre 
több évfolyamtársam is eljött, 
így Vili is.

– Már ezt megelőzően is „ki-
néztem” magamnak a csinos 
kolleginát, de természetesen 
csoporttársként is büszke vol-
tam Marikára, aki 100 és 200 
méteren is aranyérmet szerzett 
– folytatta dr. Szalai Vilmos. 
– A végén gratuláltam neki, és 
megkérdeztem, hogy hazakí-
sérhetném-e, ugyanis ő a szü-
leivel a városban lakott, én pe-
dig kollégista voltam. 

Vilmos hamarosan a szó 
szoros értelemben beénekelte 
magát Marika szívébe, ugyanis 
a Pécsi Nemzeti Színház opera-
előadásain a társulat énekkó-

rusában rendszeresen statisz-
tált. – A Parasztbecsület című 
opera egyik jelenete előtt ölel-
getnem kellett egy lenge ruhás 
kórista lányt, erre gördült fel 
a függöny. A főpróbára meghív-
tam Marikát is, aki ezt látva kö-
zölte, hogy ha marad a jelenet 
velem, akkor fel is út, le is út, 
úgyhogy a premierre más szere-
pet kértem a rendezőtől – me-
sélte dr. Szalai Vilmos.

– Ma már ezen csak nevetek, 
de valóban így volt – tette hoz-
zá dr. Kiss-Antal Mária.

Negyedéves korában elje-
gyezte egymást a két fiatal, 
majd néhány hónappal később, 
1974. március 9-én a pécsi 
Szent Péter-székesegyházban 
Márton Dénes kanonok stólá-
val összefogta a kezüket. Még 
egyetemisták voltak, amikor 
megszületett első gyermekük, 

Anikó, majd a végzést követő-
en Sopronban telepedtek le. Dr. 
Kiss-Antal Mária az akkor indu-
ló balfi szanatóriumban kapott 
állást, dr. Szalai Vilmos pedig 
pár évig a határőrségnél dol-
gozott, és készült a belgyó-
gyász szakvizsgára. 1976-ban 
kettős öröm érte a fiatal orvos 
házaspárt, ugyanis négy nap-
pal második gyermekük, And-
rea megszületése előtt a Jere-
ván-lakótelepen megkapták az 
első saját otthonukat. 

– Egy év múlva lesz az arany-
lakodalmunk, elszaladtak az 
évek. Hogy mi a hosszú és bol-
dog házasság titka? Őszinte sze-
retet, bizalom, közös cél, és ami 
nagyon fontos, meghagyni a má-
siknak a maga életterét – fogal-
mazott dr. Kiss-Antal Mária.

– Nem tudok ehhez semmit 
hozzátenni – mondta dr. Szalai 
Vilmos –, talán csak azt, hogy 
a közös hivatás az évtizedek 
során úgy hiszem, még jobban 
összekovácsolt bennünket. 

Dr. Kiss-Antal Mária és dr. Szalai Vilmos 1974. március 9-én házasodott össze. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

DR. KISS-ANTAL MÁRIA  1951-ben született Dombóváron. Or-
vosi diplomájának megszerzését követően több mint négy évti-
zeden át dolgozott a balfi gyógyfürdőkórházban. 2013-ban Sop-
ronért Emlékéremmel tüntették ki.
DR. SZALAI VILMOS  bogyoszlói szülők gyermekeként 1950-
ben született Csornán. Orvosi diplomájának megszerzését kö-
vetően több mint négy évtizeden át dolgozott háziorvosként. 
2012-ben Dr. Király Jenő-díjjal tüntették ki.
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Az utób-
bi időszak 
számta-

lan kihívás elé állítot-
ta Papp Attilát is, de a 
népszerű színész több 
fronton is megállta a 
helyét. A Soproni Pető-
fi Színház társulatának 
tagja bizakodó a jövőt 
illetően – erről is me-
sélt lapunknak. 

– Hogyan emlékszel visz-
sza 2022-re?

– Fellapozva a naptára-
mat, csak kapkodtam a fe-
jem, hogy mi minden történt 
tavaly. Sokféle előadással és 
próbafolyamattal indult az év. 
Rengeteget utaztam, játszot-
tam, egyetemi tanulmányokat 
kezdtem. Közben körülöttünk 
is a feje tetejére állt a világ. 
Alighogy felocsúdtunk a pan-
démiából, már háború kezdő-
dött a szomszédban. 2022 sok 
szempontból a paradigma-
váltások jegyében telt. Tartal-
mas, de küzdelmekkel teli év 
volt – szakmailag, anyagilag 
és emberileg egyaránt.

– Mi volt számodra a leg-
szebb emlék?

– Sok nagyszerű emléket 
is viszek magammal 2022-ből. 
Áprilisban Szlovéniába men-
tünk a párommal túrázni, ki-
kapcsolódni, az valami cso-
daszép volt. A színházban is 

felemelő élményekkel lettem 
gazdagabb, például az Isten 
komédiása kapcsán. De sorra 
jöttek a nagyszerű szerepek.

– Mi jelentette a legna-
gyobb kihívást?

– Mindenekelőtt kiállni 
azt a próbát, ami elé a Covid 
által megtépázott évadaink 
állítottak. Kis társulatként 
helytállni sok előadással, ke-
vés megállással és remény-
kedve a jövőben – hogy talán 
véget ér ez a sok válsághely-
zet, ami minket is húsba vá-
góan érint. Szakmailag két 
előadást említenék meg: az 
Isten komédiását és a Két úr 
szolgáját. Az előbbi egy óriási 

és nagyon megtisztelő feladat 
a számomra azóta is. Úgy vé-
lem, soha nem leszek „kész” 
ezzel a szereppel, és éppen ez 
az, ami nagyszerű kihívás. Az 
utóbbi pedig azért volt hatal-
mas feladat, mert a majd tíz 
évvel ezelőtti alakításomat 
kellett „megugranom” – ami 
fizikailag és szellemileg is a 
maximumot kívánta tőlem.

– Nincs megállás. Hogy 
folytatódik az új esztendő?

– Bizakodó vagyok. Bár 
most a színház helyett ideig-
lenesen a Liszt-központban 
játszunk, ami sok kompro-
misszummal jár, valamint új 
igazgatónk is lesz hamarosan. 

Egy korszak véget ért, és egy 
új időszak veszi kezdetét a 
színház és így a város kulturá-
lis életében is. Ez nagyon sok 
mindent hozhat magával, víz-
választó időszak lesz szerin-
tem mindannyiunk életében.

– Mik még a tervek, cé-
lok az idei évre?

– Új év, új lendület és újabb 
nagyszerű előadások: Cso-
portterápia, Chicago, Bolha a 
fülbe – csak hogy a nagyobba-
kat említsem. Nagyon várom 
őket, és azt gondolom, hogy a 
nézőknek is parádés szórako-
zást ígérhetünk, remélhető-
leg tavasszal már újra a szín-
ház falai között.

Sztárok itt és ott

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

Fish!: Új gitáros, új nagylemez
Az őszi klubturnéra beugró Szapek Gergő olyan sikeresen de-
bütált a Fish! zenekarban, hogy ott is maradt. A tavasszal érke-
ző „Régen minden jobb volt” című nagylemez felvezetőjében 
már látható az új gitáros. Közben elkészült a „Csipsz és kóla” 
című dal új klipje is, ami egy sörfőzdében forgott – sörkósto-
lással egybekötve. Maga a felvétel egy nyílegyenes, de iróniá-
tól nem mentes reflexió a közéleti történésekre.

RÖVIDEN

Papp Attila:  Egy korszak véget ért, egy új időszak veszi kezdetét

Új lendülettel az új évben

Papp Attilát a színházi szerepei mellett gyakran láthatja zenészként is a közönség. FOTÓ: LÁNG GYŐZŐ
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Melengessük testünket, lelkünket!
MADARÁSZ RÉKA

Sok nő számára az ünnepek nem annyira a pihenés-
ről, mint inkább a munkáról szólnak: összegyűlik az 
egész család, melynek minden tagjához külön-külön 
és együtt is alkalmazkodniuk kell. Ha máskor nem, 
az új évben már ideje magunkra is gondolni.

A mézes-mázas ünnepek elmúl-
tával melegre, feltöltődésre, 
valami különlegesre vágyunk. 
Tarthatunk akár egy görbe hét-
végét is, amikor a barátnőink-
kel vagy akár egyedül elme-
gyünk egy wellness-központba, 
és feltöltjük kiürült testi és lel-
ki tartalékainkat.

– Ellátogathatunk egy sza-
unaszeánszra is, ahol képzett 
szakemberek gondoskodnak 
arról, hogy ne csupán pihen-
jünk – nyilatkozta lapunknak 
Mesterházy Márta kozmeti-
kusmester–masszőr. – A szau-
namesterek egyik fontos célja, 
hogy a vendégek hátán futkos-
son a hideg. Ez egy nagyon kü-
lönleges érzés, és elsősorban 
a stresszoldásban nyújt óriá-
si segítséget az endorfin ne-
vű hormon felszabadulásának 
köszönhetően.

Érzelmileg ugyancsak fel-
tölthetnek a különféle masszá-
zsok is. A gyertyás masszázs 
során például olyan kis gyer-
tyákat használnak, amelyek 
meggyújtva kényeztető olajok-
ká változnak. Egyes gyertyák-
ba jó minőségű illóolajokat is 
kevernek, melyek – hatóanya-
guktól függően – regenerálhat-
nak, de akár el is lazíthatnak.

– A csokoládémasszázs ás-
ványi anyagokkal tölti fel 
a bőrt; antioxidáns, fe-
szesítő hatású, gátol-
ja az örege-

dési folyamatokat – tette hozzá 
a szakember. – Mozgásszervi 
fájdalmak esetén jól jöhet a pa-
raffinpakolás, melynek segítsé-
gével a hideg hatására kicsere-
pesedett bőrünk zsírtartalmát 
is pótolhatjuk. A méz-
masszázs ápol-
ja, védi, fris-
síti a bőrt, 
e m e l l e t t 
csillapítja a 
fájdalmat, és 
ellazítja az iz-
mokat. Mivel 
a nyári alak 
télen ké-
szül, 

nyugodtan benevezhetünk 
egy iszapos alakformáló pa-
kolásra is. A magas ásvá-
nyianyag-tartalmú iszapok 
ugyanis méregtelenítő, salak-
talanító hatásúak, és nagy el-
lenségei sok nő rémálmának, 
a narancsbőrnek.

Izomfájdalmak, stressz 
esetén csodákat tehet a láva-
köves masszázs is, melynek 

alapja a svéd masszázs. 
Az eljárás során 

a bőrt és az iz-
mokat hideg 
és meleg kö-
vek váltoga-
tásával sti-
mulálják.

Izomfájdalmak, stressz esetén is csodákat tesznek a különböző masszázsok. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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