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Összefogás a soproni borért

Szentmisével, agapéval ünnepelték a Szent Mihály-templom búcsúját vasárnap. Sopron legrégebbi plébániatemplomában az istentiszteletet Brenner József celebrálta,  
dr. Simon István alpolgármester pedig az összefogás, együttműködés erejéről beszélt, ami megkerülhetetlen a jelenlegi helyzetben. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 

Védőszentünk ünnepe

Időutazás Petőfi világába

Jubiláló „zöld szívünk”

Végéhez közeledik a 
2022-es népszámlálás 
számlálóbiztosainak to-
borzása, de a nagyobb 
városokban, így Sopron-
ban is lehet még jelent-
kezni. A népszámlálás 
október elsején kezdő-
dik, a legfontosabb in-
formációkat egy cso-
korba gyűjtöttük, és 
a soproni történelmi 
egyházak képviselőit is 
megszólaltattuk.
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A programok nagy részét megtartották, de fedett helyekre költöztették – vasárnap a 
XIX. századba utazhattak a KultPetőfi rendezvény résztvevői. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

100 éve alapították a Soproni Egyetem Botanikus Kertjét, 
ebből az alkalomból jubileumi ünnepséggel és családi 
nappal is tisztelegtek a nemzetközi hírű gyűjtemény szü-
letésnapja előtt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kezdődik  
a nép
számlálás
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Az őszi erdő lankáin 

Idén is népszerű volt a Három a Károly terepfutóverseny. A megméret-
tetés négy távján több tucatnyian indultak. Idén újdonság volt, hogy 6 
kilométeres kutyás körön is futhattak négylábú társaikkal a sportolók.

19 helyi pincészet mutatkozott be a Deák téren.  FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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ETZL EDGÁR

Péntekig látogatható 
a Kézzelfogható Ala-
pítvány Ébredések cí-
mű, tapintható tárlata 
a Soproni TIT előadó-
termében. A budapesti 
székhelyű alapít-
vány célja, hogy segít-
se a látássérült fiata-
lok beilleszkedését a 
társadalomba. 

– A múzeumokban általában 
a „mindent a szemnek, sem-
mit a kéznek” szabály érvé-
nyesül, de itt nem ez a helyzet 
– mondta a vándorkiállítás 
múlt pénteki megnyitóján az 
alapítvány elnöke, Móga Se-
bők Erzsébet. – Különleges 
művészeti élményben része-
sülhetnek az érdeklődők, hi-
szen először bekötött szem-
mel, látássérült tárlatvezetők 
segítségével járhatják végig 
a kiállítást, a szemtakaró le-
vétele után pedig meg is néz-
hetik a korábban tapintás-
sal megismert műtárgyakat, 
amelyek sérült és ép képző- és 
iparművészek alkotásai. 

A megnyitón közreműkö-
dött az Eötvös-gimnázium 
Nyolcadik óra nevű együtte-
se. Nem véletlen, hogy ennek 
az iskolának a diákjai vendé-
geskedtek a rendezvényen, 

hiszen itt tanult a kiállítás 
egyik szervezője, Tóth Vi-
vien látássérült tárlatveze-
tő is. – Nemcsak a látogatók-
nak, nekünk, kísérőknek is 
különleges minden egyes tár-
latvezetés. Eltakart szemmel 
az érdeklődők ránk vannak 
utalva, a szokatlan helyzetre 
mindenki másképp reagál. 
Sokan megosztják ilyenkor 
érzéseiket és gondolataikat, 
egyfajta kapocs alakul ki a 

tárlatvezető és a látogató 
között. 

A kiállítás létrejöttét a sop-
roni Lions Club és Lady Lions 
Club is támogatta: a férfak 
anyagilag, a nők pedig szál-
láshelyek szervezésével. Mint 
ahogy azt köszöntőjében Bors 
Dániel, a soproni Lions Club 
titkára is elmondta, a helyi 
Lions-klubok egyik legfonto-
sabb célkitűzése a vakok és 
gyengénlátók támogatása. 

Látogatóknak, kísérőknek is  különleges a tárlatvezetés

A tapintás élménye

Először bekötött szemmel, látássérült tárlatvezetők segítségé-
vel járhatják végig a kiállítást az érdeklődők. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, ta-
nítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban ka-
nyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat ve-
szünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre. 
Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva…  

(5.) Sokat köszönhetek azok-
nak a többé-kevésbé rend-
szere s t a lá l kozá s ok na k , 
amelyeket a Bauer házaspár 
(Gabriella és Tibor, a gépipa-
ri technikum magyartanára) 
a Kossuth utcai házukban, 
meg a hozzá tartozó árnyas 
kertben tartott. A kerítésen 
túl a GYSEV Ausztriába tartó 
vagy onnan érkező szerelvé-
nyei zakatoltak, a közeli Sma-
user vendéglőből pedig vi-
dám kurjongatások meg néha 
szenvedélyes szóváltások éles 
hangjai hullámzottak felénk, 
de ez minket nem zavart kü-
lönösebben. Hiszen ilyenkor 
a szellem magasabb szférái-
ban, az esztétika, a szép, a jó 
és az igaz emelkedett és tágas 
birodalmában vélhettük ma-
gunkat. Az összejöveteleken 
rajtam kívül rendszeresen 
jelen volt Maros László, Hei-
decker György, Kóczán Péter 
és Czobor László gimnáziumi 
évfolyam- és osztálytársam. 
Egy-egy alkalommal megje-
lent Fehér Pál, aki akkoriban 

a Kisalföld című megyei lap 
munkatársa volt és Hárs 
György, a már országosan is-
mert költő. 

A beszélgetések témá-
ja rendkívül változatos volt. 
Gyakran szó esett az avant-
gárd mozgalmakról és szer-
zőkről, a pszi-
choa n a l í zi sr ől 
(Sigmund  Freud), 
az egzisztencia-
lizmusról (Albert 
Ca mus,  Jean- 
Paul  Sartre, Fer-
dinand  Celine), 
az újkori f ilo-
zóf ia talányos 
mesteréről, Ludwig Wittgen-
steinről, különös tekintettel 
fő művére, a Logikai–filozó-
fiai értekezésre. Sok szó esett 
Lukács György A különösség 
mint esztétikai kategória és 
Füst Milán Látomás és indu-
lat a művészetben című köny-
véről. Hosszasan elemeztük 
James Joyce Dublini embe-
rek című elbeszélésgyűjtemé-
nyét, Friedrich Dürrenmatt és 

Max Frisch egy-egy prózai és 
drámai művét, s ezekkel kap-
csolatban az ironikus meg-
közelítés szerepét a modern 
elbeszélőművészetben. 

Figyelemmel kísértük a 
Nagyvilág című, havonta meg-
jelenő világirodalmi folyó-

iratban közölt 
irodalmi szöve-
geket, elemzé-
seket. Ma már 
szinte elképzel-
hetetlen, hogy 
milyen nagy ér-
deklődéssel vár-
tuk a Nagyvi-
lág új számának 

megjelenését. Ebben a világ-
irodalom iránti érdeklődé-
sünkön túl nyilván közreját-
szott a bezártság és az abból 
való menekülés igénye is, ami-
ben ténylegesen és szellemi-
leg éltünk, különösen a nyo-
masztó ötvenes években. 

Évtizedek távlatából visz-
szatekintve úgy látom, 
a Kossuth utcai be-
szélgetések, 

eszmecserék, néha viták 
(merthogy természetesen 
ilyenek is voltak), jelentősen 
hozzájárultak esztétikai ér-
tékrendszerem kialakulásá-
hoz, általuk meglehetősen 
széles körű irodalmi, tör-
ténelmi tudás birtokában 
kezdhettem meg egyetemi 
tanulmányaimat. Másként 
fogalmazva, volt mire alapoz-
nom a felsőfokú ismeretei-
met. Mindezért el nem mú-
ló hálával tartozom a Bauer 
házaspárnak! 

A korra jellemző, hogy mi-
lyen nagy, szinte kultikus 
becsben tartottuk a könyve-
ket. Még az akkor népszerű 
Olcsó Könyvtár sorozat egy-
egy kötetének borítóját is be-
csomagoltuk. Amikor pedig 
olvasásra megkaptam Baue-
réktól Benvenuto Cellini ön-
életrajzának színes reproduk-
ciókkal gazdagon illusztrált, 
akkor megjelent köte-
tét, nyomban celofán-
papírba csomagol-
tam a borítóját. 
(Folytatjuk)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

„… ilyenkor a szellem 
magasabb szféráiban, 
az esztétika, a szép, 
a jó és az igaz emel-
kedett és tágas biro-
dalmában vélhettük 
magunkat.”

AKI MESÉL A MÚLTRÓL:  Kloss Andor 1941-ben 
született Sopronban. A Széchenyi István reálgim-
náziumban érettségizett, majd a debreceni egye-
temen magyar–történelem szakon diplomázott. 
1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti tech-
nikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 
1994 között 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 kö-
zött a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadó-
ja tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több 
kiadásban is megjelentek. 
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MUNKATÁRSAINKTÓL 

Végéhez közeledik a 2022-es népszámlálás 
számlálóbiztosainak toborzása, de a 
nagyobb városokban, így Sopronban is 
lehet még jelentkezni. A népszámlálás 
október elsején kezdődik, a legfon-
tosabb információkat egy csokor-
ba gyűjtöttük, és a soproni törté-
nelmi egyházak képviselőit is 
megszólaltattuk.

Október 1. és november 28. kö-
zött tartanak népszámlálást 
Magyarországon – ennek cél-
ja, hogy pontos és részletes 
képet adjon hazánk népessé-
gének nagyságáról, demog-
ráfiai jellemzőiről, egészségi 
állapotáról, foglalkoztatott-
ságáról, élet- és lakáskörül-
ményeiről, vallási hovatar-
tozásáról. A népszámlálás 
során gyűjtött adatok kizáró-
lag statisztikai célra használ-
hatók fel.

Október 1. és 16. között 
a háztartások önállóan, in-
terneten keresztül (a www.
nepszamlalas2022.hu ol-
dalon) tölthetik ki a kérdő-
ívet egyedi belépési kód se-
gítségével. Ezeket a KSH a 
napokban juttatja el postán a 
háztartásokhoz. 

Október 17-től számlálóbiz-
tosok keresik fel azokat, akik 
nem töltötték ki az online kér-
dőívet. Országszerte mintegy 
28 ezer számlálóbiztos to-
borzását kezdték meg nyá-
ron a települési önkormány-
zatok a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) irányításával. 

Számláló-
b i z t o s n a k 
nagykorúak je-
lentkezhetnek, 
akik egy előzetes 
online képzésen vesz-
nek részt. 

A népszámlálás akkor 
eredményes, ha pontos képet 
ad hazánk lakosságáról. Ezért 
is fontos, hogy mindenki részt 
vegyen benne. Kérdőívet kell 
kitölteni mindenkiről, aki 
Magyarországon él; azokról 
is, akik átmenetileg, 12 hó-
napnál rövidebb ideig külföl-
dön tartózkodnak; valamint 
a külföldi állampolgárokról 
is, ha legalább 3 hónapja Ma-
gyarországon vannak.

A soproni történelmi egy-
házak képviselői fontosnak 
tartják, hogy mindenki nyi-
latkozzon a felekezeti hova-
tartozásáról is. 

HORVÁTH IMRE katolikus 
prépost–városplébános
Emberi természetünkben 
gyökerezik, hogy a hitünket, 
meggyőződésünket, vallásun-
kat bárki előtt megvalljuk. Az 

evangéliumok tanúsága sze-
rint Jézus is bátorít a hitval-
lásra: „Mindazt, aki megvall 
engem az emberek előtt, én is 
megvallom Atyám előtt, aki a 
mennyekben van.”. Örülünk, 
hogy most, a népszámlálás 
alkalmából van lehetőségünk 
arra, hogy színt valljunk, 
hogy elmondhassuk, az egy-
házunkhoz tartozunk, hogy 
szeretjük és fontosnak tartjuk 
ezt a hovatartozást, amelyet 
gyermekeinknek továbbad-
hatunk, átörökíthetünk. Bá-
torítok mindenkit, hogy vallja 
meg hitét, felekezeti elkötele-
ződését, egymáshoz tartozá-
sát, hiszen örülhetünk, hogy 
egy olyan erős közösség tagjai 
lehetünk, amelynek az alapja 
Jézus Krisztus.

DR. TÓTH KÁROLY 
evangélikus igazgató lelkész

Vannak, akiknek maguktól 
értetődően fontos egy egyházi 
közösséghez, gyülekezethez 
való tartozás, vannak azon-
ban szép számmal olyanok, 
akik hullámzó életük során 
eltávolodnak, majd közeled-
nek az egyházakhoz. Elsősor-
ban azoknak szeretnék üzen-
ni, azokat buzdítani, akiknek 
az életében néhány éve vált 
fontossá valamely gyülekezet 
vagy egyház, erősíteném őket, 
vallják meg bátran a hovatar-
tozásukat, kötődésüket. Az 
egymáshoz tartozás szálai, 
még ha bizonytalanok, gyen-
gék, akkor is nagyon fontosak. 
Sopronban is sokan vannak 
olyanok, akik ragaszkodnak 
a gyülekezetünkhöz, de nin-
csenek itt minden vasárnap a 

templom-
ban. Fon-

tos len ne, 
hogy a nép-

számlálás so-
rán is érezzük, 

sokan vagyunk, 
érezzük, hogy egy-

máshoz tartozunk.

DR. BARTA ZSOLT  
református lelkipásztor 
A keresztyén hit megélé-
se egyszerre az egyes ember 
legszemélyesebb ügye és va-
lódi közösségi kérdés. A ke-
resztyén hit szerinti életnek 
vannak közösségi peremfel-
tételei és a társadalmi életben 
megmutatkozó következmé-
nyei. Krisztus az egyház kö-
zösségét sónak és világosság-
nak mondta. A világosság az 
egész szobát megvilágítja, a 
só pedig megízesíti az ételt. 
A keresztyén egyház egésze 
és az egyes hívő is a társadal-
mi térben mutat rá életének 
legfőbb forrására, az élő Is-
tenre. A népszámlálás során 
felvállaljuk keresztyén azo-
nosságunkat, és jelzést adunk 
arra nézve, hogy Krisztustól 
kapott küldetésünket készek 
vagyunk betölteni.

Tűzifa 
olcsóbban
Kedvezményes áron kí
nálja a hengeres tűzifát 
a működési területén 
a Soproni Egyetemért 
Alapítvány tulajdoná
ban lévő Tanulmányi 
Erdőgazdaság ( TAEG) 
Zrt.  – áll a társaság 
közleményében. 
A kedvezményes hengeres tű-
zifa egységes, maximált, for-
galmi adót is tartalmazó ára 
fajtánként: keménylombos: 
30.000 Ft/ erdei köbméter, 
lágylombos: 19.000 Ft/ erdei 
köbméter, fenyő: 19.000 Ft/ 
erdei köbméter. 

Háztartásonként maxi-
mum 10 erdei köbméter tűzi-
fa vásárolható kedvezményes 
áron, de van lehetőség a ma-
ximális mennyiségnél keve-
sebb, illetve részletekben tör-
ténő vásárlásra is.

A tűzifa szállításának dí-
ját az ár nem tartalmaz-
za, arról a vásárlónak kell 
gondoskodnia. 

Kedvezményes áron a ma-
gyar lakcímkártyával rendel-
kező magánszemélyek vásá-
rolhatnak tűzifát.

A csökkentett áron vásá-
rolható 10 erdei köbméteres 
mennyiségbe beleszámít az 
állami erdőgazdaságoknál és 
a TAEG Zrt.-nél 2022. május 1. 
után vásárolt tűzifa is.

A kérdőíveket online  október 1. és 16. között lehet kitölteni

Kezdődik a népszámlálás

PLUZSIK TAMÁS

Dr. Vladár Gábor nyuga-
lomba vonulását köve-
tően új vezető lelkésze 
és beosztott lelkésze 
van a Soproni Reformá-
tus Egyházközségnek. 
Dr. Barta Zsolt és fele-
sége, Barta Lívia egy 
hónapja vette át meg-
bízólevelét, és kezdte 
meg szolgálatát.

A Soproni Kálvin Kör szerve-
zésében szeptember 20-án a 
református templomban Kár-
pátaljától az Alpokaljáig cím-
mel az életútjukat felvázoló 
előadás, majd azt követően 
kötetlen beszélgetés kereté-
ben mutatkozott be a gyü-
lekezeti tagoknak és érdek-
lődőknek a négygyermekes 
házaspár.

– A soproni egyházközség 
93 éves történetében Maller 
Kálmánt, Balogh Gábort és 
Vladár Gábort követően im-
máron én vagyok a negyedik 
vezető lelkésze a gyülekezet-
nek, ami nemcsak nagy meg-
tiszteltetés, hanem egyúttal 
nagy felelősség is – fogalma-
zott dr. Barta Zsolt. 

A lelkész egy kárpátaljai kis 
faluban, Fornoson született. 
Mint a bemutatkozó előadáson 
is elhangzott, a budapesti Ká-
roli Gáspár Református Egye-
tem Hittudományi Karának 
elvégzését követően felesé-
gével együtt Atlantában szer-
zett újabb mesterfokú diplo-
mát, majd öt évig a kárpátaljai 

Minaj, Rát és Botfalva közsé-
gek, Sopronba érkezésük előtt 
pedig 15 évig egy kis bakonyal-
jai falu, Réde református gyü-
lekezetének lelkészi szolgála-
tát látták el. Dr. Barta Zsolt a 
Pápai Református Teológiai 
Akadémia Gyakorlati Teológi-
ai Intézetének tanszékvezető-
je és oktatója.

Kárpátaljáról érkezett  Sopronba dr. Barta Zsolt és Barta Lívia

Új református lelkészek

Dr. Barta Zsolt és felesége, Barta Lívia egy hónapja vette át 
megbízólevelét. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Soproni kötődésű kisbolygók
A Líceumról és Kiss Gyuláról is kisbolygót neveztek el. A Szege-
di Tudományegyetem soproni származású csillagásza, dr. Szalai 
Tamás társfelfedezőként számtalan aszteroidát megfigyelt, 
amelyek között azóta több is sorszámozott kisbolygó lett. Ezek-
nek folyamatosan adnak nevet. Korábban már az égboltra ke-
rült Sopron, valamint Lang Jánosné Steiner Zsuzsanna (Szalai 
Tamás egykori gimnáziumi fizikatanára) neve. Most újabb asz-
teroidák kaptak sorszámot, Szalai Tamás pedig társfelfedezői 
névjavaslatokkal élhetett, amelyek elfogadásáról a napokban 
adott hírt az Nemzetközi Csillagászati Unio. A soproni kötődé-
sű csillagász első mentoráról, a januárban elhunyt Kiss Gyula 
(1948–2022) amatőr csillagászról, valamint alma materéről, a 
Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumról nevezte el a kisboly-
gókat. Dr. Szalai Tamás 25 évvel ezelőtt a Szegedi Tudomány-
egyetemen Sárneczky Krisztián, hazánk legsikeresebb kisboly-
gó-vadászával kezdte a megfigyeléseket. 

Eszterháza Központ: új nyitvatartás
Október 1-től téli nyitvatartási rend szerint látogatható a fertő-
di Esterházy-kastélymúzeum. Hétfőnként zárva lesznek, kedd-
től vasárnapig 9 és 17 óra között vezetéssel tekinthetők meg a 
kastélyterek (az utolsó vezetés 16 órakor indul). A nyugati kas-
télyszárny – az Esterházy-arcképcsarnok, az Esterházy Galéria 
és az Esterházy-porcenlánkabinet, valamint a Ritkán látott ar-
cok kabinetkiállítás – péntektől vasárnapig 9–17 óra között lá-
togatható. A Cziráky Margit Rózsakert naponta 9–17 óra kö-
zött térítésmentesen látogatható október 1-jétől. A nagycenki 
Széchényi-mauzóleum előzetes bejelentkezéssel látogatható, 
amelyet a tervezett érkezés előtt 4 nappal a +36 30/447–1248-
as számon lehet megtenni.

Dr. Gerencsér Kinga a faipar sikereiről
Sikertörténetek a fa- és bútoriparból címmel jelent meg 
dr. Gerencsér Kinga címzetes egyetemi tanár legújabb köny-
ve. A kötet több mint 50 magyar tulajdonú faipari vállalkozást 
mutat be, melyek között akad 1913 óta sikerrel működő cég is, 
és van csak 5 éve alapított vállalkozás is. A bemutatott vállal-
kozások bizonyítják, hogy a faiparban van fantázia, a faiparba 
érdemes befektetni. 

RÖVIDEN
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Reumatológus 
vándorgyűlés 
Sopronban tartotta ván-
dorgyűlését a Magyar 
Reumatológusok Egye-
sülete (MRE). A múlt csü-
törtöktől szombatig tar-
tó eseményen mintegy 
600 szakember vett részt. 
A kongresszus szakmai dí-
jak és díszoklevelek át-
adásával kezdődött, majd 
dr. Bálint Péter Vince, az 
MRE elnöke köszöntötte a 
tanácskozókat. Dr. Farkas 
Ciprián polgármester Sop-
ron önkormányzata nevé-
ben üdvözölte a résztvevő-
ket.Dr. Molnár Sándor PhD, 
a Soproni Gyógyközpont 
főigazgatója elmondta, 
Sopronban komoly hagyo-
mánya van a természeti 
adottságokra épülő reha-
bilitációs tevékenységnek. 

30 éves egyesület 
Alapításának 30. évfordu-
lóját ünnepelte szomba-
ton a Határőr Nyugdíja-
sok Soproni Egyesülete a 
GYIK Rendezvényházban. 
– A határok védelmének 
napjainkban rendkívüli je-
lentősége van. Ezért örü-
lök annak, hogy aktívan 
működik városunkban az 
egyesület – mondta Barcza 
Attila, Sopron és térsége 
országgyűlési képviselője. 

RÖVIDEN
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A programok többségét megtartották, de fedett 
helyekre költöztették – vasárnap a XIX. századba 
utaztak a KultPetőfi résztvevői. 

A Petőfi 200 emlékév tiszte-
letére vasárnap benépesült 
a belváros – a KultPetőfi ren-
dezvénynek eredetileg 48 
helyszín adott volna otthont. 

– A program nagy részét 
megtartottuk, de sok hely-
színt át kellett költöztetni a 

színházba, a Liszt-központ-
ba, a kapualjakba – mondta 
lapunknak Szekeres Kriszta, 
a KultPetőfi szervezője. – Az 
eső miatt csak egy lovaskocsi 
és egy lovasszekér járt, ezek 
még bírták, a katonai tábo-
rok kapualjakba szorultak, a 

légtornászok végül a második 
produkciójukat be tudták mu-
tatni. Nagyra értékelem, hogy 
a több mint 300 közreműkö-
dőnk megérkezett és kitartott 
a rossz idő ellenére is. 

Népszerű volt a progra-
mon a bajuszbajnokság: 38-
an neveztek az öt különböző 
kategóriában. Kádár Ferkó fo-
tószínházában korabeli felvé-
telek készültek, de megérkez-
tek a ceglédi Kossuth-barátok, 
a pécsi hagyományőrzők és a 
szombathelyi kishuszárok is.

– Petőfinek Sopronnal való 
kapcsolata ma is eleven. Bő fél 
évet katonáskodott itt, amely 
időszak köztudottan nem volt 
egy kellemes időtöltés, de tud-
juk, hogy megszerette a várost 
– mondta a rendezvény ünne-
pélyes nyitányán Tóth Éva 
önkormányzati képviselő. 
– Értékelte, felismerte Sopron 
kultúrvárosi minőségét. Ez a 
kultúrvárosi minőség ma is 
jelen van, hiszen elismert köl-
tőink, íróink, képzőművésze-
ink öregbítik ezt a hírnevet.

A Petőfi 200 emlékév tiszteletére vasárnap benépesült a belváros, járt a lovaskocsi, és megérkezett a Petőfi-busz is. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Tapintható művészet mindenkinek
Szeptember 26–30., Soproni TIT 
Előzetes bejelentkezés: t.v.chizy@gmail.com vagy 
20/620–2978

Egy patrióta a szülőfalujáért
Szeptember 28., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Oltárczy Ferenc előadása

Virágos Sopronért 
Szeptember 28. 17 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
Előadók: Mágel Ágost, dr. Zeleni Ferenc, dr. Varga Mária, 
Horváth Sándor, közreműködik: Orbán Júlia, Fodor Gábor

Szarvasbőgéspiknik
Szeptember 30. – október 1. 17.30, Erdő Háza 
Ökoturisztikai Látogatóközpont

Kutatók éjszakája a Széchenyiben
Szeptember 30., péntek 17 óra, Soproni Széchenyi 
István Gimnázium
Érdekes kísérletekkel, szabadulószobákkal, logikai 
fejtörőkkel, kincskereső kalandjátékokkal és megannyi 
további izgalmas programmal várják a kis- és nagygyermekes 
családokat, baráti társaságokat, az általános és középiskolás 
diákokat.

Muzsikáló múzeum
Szeptember 30. 18 óra, Lenck-villa 
Zenetörténeti kirándulás a XV. századtól napjainkig. Előadók: 
Budai Janka – fuvola, Hervai d’Elhoungne Klára – viola da 
gamba, Kocsis Anna – hegedű, Szászvárosi Kata – ének, 
Kovács Tihamér – gitár, Molnár Péter – ének, Nagy Elek 
– zongora. A koncerten elhangzanak Lassus, Dowland, Cima, 
Carl Philipp Emmanuel Bach, Mozart, Chopin, Fauré, Liszt, 
Tedesco és Nagy Elek művei.

A zene világnapja 
Szeptember 30. 19 óra, Liszt-központ
A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje

Borbély-Dresch Quartet/ CsigArt – Jazz 
Szeptember 30. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Nemzeti Hang/ Bad Habit
Szeptember 30. 19 óra, Hangár Music Garden

Alma koncert
Október 1., szombat 17 óra, GYIK Rendezvényház 

XII. Sop-Rock Tehetségkutató
Október 1. 17 óra, Hangár Music Garden

Funk & Soul Joy
Október 1. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

2000 év nyomában Sopron utcáin
Október 2., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
Ingyenes séta, regisztráció: www.visitsopron.com

70 éves a Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Október 2., Liszt-központ 
15 óra: kiállításmegnyitó – Szívvel, lélekkel, fonallal – a 
Pedagógus Művelődési Ház Népi Díszítők Alkotó Köre és a 
Gyapjúszövők Alkotó Köre kiállításának megnyitója
17 óra: központi jubileumi ünnepség

Lions Club: jótékonysági est
Október 2. 17 óra, sopronbánfalvi karmelita templom 
Szekendy Tamás emlékére

Országos könyvtári napok 
Október 2–9., Széchenyi István Városi Könyvtár

Ferenc-napi irodalmi vigasság
Október 4., kedd 18 óra, Várkerület Galéria 
Narrátor: dr. Hegyi Ferenc az Irodalmi Társaság elnöke, közre-
működik: Orbán Júlia, T. Horváth József

Széchenyi Casino
Október 5., szerda 17 óra, Széchenyi-gimnázium
Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész: Széchenyiből 
Széchenyiig

EZ LESZ…  – programajánló

Moór Arthur mellszobra a botanikus kertben
MOÓR ARTHUR, A MAGYAR DIFFERENCIÁLGEOMETRIA KI-
EMELKEDŐ EGYÉNISÉGE, az Erdészeti és Faipari Egyetem egy-
kori legendás matematikaprofesszora 1923. január 8-án született 
Budapesten. Egyetemi tanulmányait Szegeden kezdte meg mate-
matika–fizika szakon 1941-ben, de a háború miatt csak 1947-ben 
fejezte be. Tagja volt az Eötvös Kollégiumnak. 

Tanári oklevelének megszerzését követően oktatott a Szarvasi 
Tanítóképző Intézetben, a debreceni Révai-gimnáziumban, majd 
aspirantúrája után a Szegedi Egyetemen. 1968-ban a soproni Er-
dészeti és Faipari Egyetemre nyert egyetemi tanári kinevezést, ek-
kor vette át Max Planck és Albert Einstein egykori tanítványától, 
Kiss Ignác professzortól (1900–1969) a matematika tanszék veze-
tését. Egyebek mellett a politika is kívül esett az érdeklődési kö-
rén, sőt csaknem minden, ami nem matematika volt, ez alól csak 
a sakkozás és a repülőmodellek készítése volt kivétel. Fiatalabb 
korában versenyszerűen sakkozott, Sopronba érkezését követő-
en igazolt versenyzője lett a SMAFC sakkcsapatának is. Időnként 
megjelent a Béke úti, egykori egyetemi KISZ-házban is, ahol szíve-
sen játszott egy-egy partit, ha éppen volt olyan bátor egyetemis-
ta, aki erre vállalkozott. A hallgatókkal szigorú volt, de igazságos. 
Állítólag egy alkalommal „odatelefonáltak” neki, hogy valakit át 
kell engednie, akinek aztán vizsga nélkül be is írta az elégségest, 
lábjegyzetben „felsőbb utasításra” megjegyzéssel. 

Történetek sora maradt fönn előadásairól (e sorok írója is ná-
la szigorlatozott), a rettegett matekvizsgákról. Mindezeket az 
1981-ben végzett erdőmérnökök Emlékeink… címmel egy kar-
csú kis kötetben foglalták össze. Az egyik legismertebb történet 
 Moór professzorról: egy alkalommal „ferdén” ballagott át a for-
galmas Várkerületen (akkoriban még Lenin körúton), ezért a túl-
oldalon a rendőr megállította és rárivallt: – Hé, maga, nem tudja, 
mi a derékszög? – Dehogynem, pí per kettő, válaszolt a szórako-
zott professzor, majd nyugodt léptekkel továbbment. Moór  Arthur 
szuverén egyéniség volt, cselekedeteit elvi meggondolások irá-

nyították. Véleményét mások tetszésétől vagy nemtetszésétől füg-
getlenül alakította ki. Ő volt a Bolyai János Matematikai Társulat 
Soproni Tagozatának elnöke. Sopronban hunyt el 1985. augusztus 
26-án. Halálának 25. évfordulóján tudományos ülésszakot rende-
zett a Soproni Egyetem jogelődje, ekkor avatták fel mellszobrát, 
mely Nagy Benedek alkotása.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Nemes vadak és nedűk
BORESTET SZERVEZ a Soproni Borlovagok és Borbarátok Egye-
sülete és az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus soproni le-
gációja. Október 8-án 19 órakor a Rejpál-házban Harmati Ákos séf 
ételei és az Iváncsics pincészet borai adnak egymásnak randevút. 
A gasztronómiai különlegességek mellé a kulturális ínyencségek-
ről Both Balázs és Both Vanda gondoskodik. További információk: 
soproniborlovagok.hu

A forradalmat  és a vasárnapi rendezvényt sem mosta el az eső

Időutazás Petőfi világába
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PLUZSIK TAMÁS

Szentmisével, agapéval ünnepelték a Szent Mi-
hály-templom búcsúját vasárnap. Sopron legré-
gebbi plébániatemplomában az istentiszteletet 
Brenner József celebrálta. 

Sopron védőszentjéről, Szent 
Mihály arkangyalról is meg-
emlékezett a szentmisén 
Brenner József. A címzetes 
apát, egyházmegyei spiritu-
ális nagyprépost, Vas megye 
díszpolgára a 2018-ban bol-
doggá avatott Brenner János 
testvére. Brenner János cisz-
terci szerzetes az 1956-os for-
radalmat követő egyházüldö-
zés vértanúja lett, 1957-ben 

kegyetlen módon meggyilkol-
ták. Évtizedekig nem volt sza-
bad említeni a nevét. 

Az ünnepi szentmisén el-
hangzott Liszt Ferenc: Mis-
sa Choralis című kórusmisé-
je a Szent Mihály-templom 
énekkarának és a Goldmark 
Énekegyüttesnek a közre-
működésével, vezényelt Pa-
velka Krisztina, orgonált 
dr. Barnáné Freivolt Valéria. 

A szentmise után a temp-
lomban mondta el köszön-
tőjét dr. Simon István alpol-
gármester, aki szólt arról is, 
hogy Sopron életében is biz-
tos pont a templom búcsúja, 
amely egyúttal hagyományo-
san a számvetés ideje.

– A soproniak közössé-
ge bizonyította az eltelt év-
századok alatt, hogy erős, 
életrevaló, elkötelezett, ál-
dozatkész, lokálpatrióta és a 
magyar nemzethez hű közös-
ség – fogalmazott dr. Simon 
István. – Most ismét villám-
ló, mennydörgő viharfelhők 
gyülekeznek fölöttünk, az 
európai energiaválság ismét 
megpróbál bennünket, de 

kijelenthetjük, hogy takaré-
koskodással, összefogással, 
együttműködéssel, a rászo-
rulók megsegítésével ezeken 
a nehézségeken is túl leszünk.

A szentmisén részt vett 
Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselő-
je, Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester, valamint Tóth Éva és 
Magas Ádám önkormányzati 
képviselő is. 

Az ünnep zárásaként 
a templomkertben agapét 
rendezett a városplébánia, 
melyet a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola, valamint a 
Pendelyes Táncegyüttes mű-
sora kísért a Fajkusz Banda 
közreműködésével.

Szent Mihály ma is óvja Sopront – a róla elnevezett templom építése a 14. században kezdődött, 2020 októberében szentelték 
újra a felújítást követően. Az idei búcsú alkalmával is megtelt imádkozókkal az épület. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

– Számomra a soproni 
az ország legszebb bor-
vidéke – mondta a Sop-
roni Borzsongás meg-
nyitóján Barcza Attila. 
A háromnapos rendez-
vényen 19 helyi pincé-
szet mutatkozott be, de 
gasztronómiai külön-
legességeket is kóstol-
hattak a résztvevők. 

Borospohárral a kézben sé-
táltak az emberek a Deák té-
ren – idén először rendezték 
meg a Soproni Borzsongást, a 
programon számtalan zene-
kar is fellépett. 

– Számomra a soproni az 
ország legszebb borvidéke 
– emelte ki megnyitó beszédé-
ben Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője. – Ezért öröm számom-
ra, hogy ennek a területnek a 
borászai az összefogás útjára 
léptek. Ennek az eredményei 
hazai és nemzetközi viszony-
latban egyaránt látszanak. 

– Ez a rendezvény a Sop-
roni Borút Egyesület tagjai 
kitartó munkájának köszön-
hetően jöhetett létre – mond-
ta Molnár Tibor, az egyesü-
let elnöke. – Minden borral 
kapcsolatos rendezvényen 
meglepődünk, hogy meny-
nyire érdeklődnek az embe-
rek a termékeink és a mun-

kánk iránt. Kívánom, hogy 
ez maradjon is így, mivel ha-
talmas és motiváló elismerés 
számunkra.

Bemutatkozott a Bacskay 
Pince, a Bónis-Reitter Borá-
szat, a Fényes Pince, a Gangl 
Borászat, a Hanyvári Borá-
szat, a Hermann Pince, a 
Horváth Borászat, a Kocsis 

Borászat, a Lővér Pince, a Stu-
benvoll Pince, az Ottó Pince, 
a Puklusvin, a Steigler Pince, 
a Szalay Borászat, a Taschner 
Bor és Pezsgőház, a Zachár 
Pince, a Vincellér Borbirtok, 
a Winelife Borászat, valamint 
a Szicsek Pálinka is, de külön-
leges ételeket is kóstolhattak a 
résztvevők. 

Soproni Borzsongás:  Három napig benépesült a Deák tér

Összefogás a soproni borért

Népszerű volt a Soproni Borzsongás rendezvény, ahol együtt mutatkoztak be a helyi gazdák.

„Azt, hogy Európa nem áll 
jól, ma már mindenki el-
ismeri. A kormányok kü-
lönböző és kétségbeesett 
intézkedéseket hoznak, 
hogy országaik átvészel-
jék a telet. Ennek ellenére 
az unió folytatja szankciós 
politikáját, cserbenhagy-
va azokat, akikért elvben 
dolgozik.”

JEGYZET

A megoldás
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Nem olvastam (persze lehet, elkerülte a figyel-
memet), hogy miképp reagált az ellenzék a kö-
zelmúltban a Financial Timesban megjelent 
írásra. Az elemzést, illetve néhány megállapí-
tását idézte a hazai sajtó egy része. Nem szeret-
ném untatni olvasóinkat, ezért „csak” néhány 

Magyarországra vo-
natkozó részt idézek 
fel. A legfontosabb, 
hogy az angol lap 
szerint Orbán Vik-
tornak, illetve a spe-
ciális orosz–magyar 
gázszerződéseknek 
köszönhető, hogy Ma-
gyarországon kell a 
legalacsonyabb gáz-
árat fizetniük a ház-
tartá soknak . Te-
gyük hozzá gyorsan, 
az árak így is maga-

sak, de összehasonlíthatatlanul jobb helyzet-
ben vagyunk, mint számos uniós ország. Ar-
ról nem is beszélve, és talán ez a legfontosabb, 
hogy a jelenlegi helyzet szerint nálunk egész té-
len lesz mivel fűteni otthonainkat, és energiahi-
ány miatt nem áll le a gazdaság sem. Emlékez-
zünk csak! A kormányfő és az ország mennyi 
bírálatot kapott a „moszkvai kapcsolatok” mi-
att, amely egyébként nem ideológiai alapokon 
nyugszik, csupán a magyar érdekeket képvise-
li. Szóval az ellenzék nem tapsolt, inkább csend-
ben maradt. Igen, ilyenkor hallgat.

Azt, hogy Európa nem áll jól, ma már min-
denki elismeri. A kormányok különböző és két-
ségbeesett intézkedéseket hoznak, hogy orszá-
gaik átvészeljék a telet. Ennek ellenére az unió 
folytatja szankciós politikáját, cserbenhagyva 
azokat, akikért elvben dolgozik. Sajnos csak 
elviekben, mert a gyakorlat mást mutat. En-
nek a folyamatnak a csúcspontja az a politika, 
amelytől mindannyian szenvedünk. Kivéve az 
oroszokat, akik átvészelik, hogy az unió külön-
böző korlátozásokat vezet be ellenük, és – saj-
nos – folytatják a háborút. Európa pedig retteg 
a téltől, mert az is lehetséges, hogy az oroszok 
még minimális mennyiségű gázt sem küldenek. 
Kérdés, hogy az uniós őrületnek milyen poli-
tikai hatásai lesznek. Ma még kiszámíthatat-
lan, hogy miképp reagálnak a jóléthez szokott 
nyugat-európai emberek, ha otthonaikban hi-
deg lesz, ha gyárak állnak le. Igaz, gazdag or-
szágokról beszélünk, de egy határt ők sem lép-
hetnek át.

Magyarországon a kormány arra törekszik, 
hogy a súlyos helyzet ellenére is működjön az 
ország, a terhek pedig elviselhetőek legyenek 
az emberek számára. Ezért maradt a rezsicsök-
kentés egy bizonyos határig, ezért nem válto-
zik a távhő lakossági ára, ezért lehet az erdő-
gazdaságoktól 10 köbméterig hatósági áras fát 
vásárolni. És ezért hoztak még számos takaré-
kossági intézkedést, és indítottak különböző tá-
mogatási programokat a kis- és középvállalko-
zások számára.

Senki sem tagadja, hogy a fentiek ellenére is 
nehéz hetek, hónapok jönnek, hiszen az inflá-
ció is csúcsokat dönget a háború és az energia-
válság miatt. A megoldás a harcok minél előbbi 
befejezése lenne. A békének nincs alternatívája. 

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproniak be-
mutatása mellett. Ezért olyan embereket keresünk, akik szű-
kebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a kö-
rülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, 
másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szer-
vezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! 
Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, 
hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla öröm-
mel a  Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopro-
nitema.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Dr. Simon István:  Összefogással túl leszünk a nehézségeken

Védőszentünk ünnepe
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KÖVES ANDREA

Különösen mély ka-
pocs alakulhat ki egy 
kisgyermek és egy ku-
tya között, ha együtt 
nőnek fel. Ám ha a ba-
ba nem kutyás család-
ba születik, a négylábú 
kiválasztásánál néhány 
szempontot érdemes 
figyelembe venni.
– Fontos tisztázni, hogy a szü-
lők szeretnének kutyát, vagy 
a kisgyerek vágyik rá – kezd-
te Koncz Nikoletta, a Sopro-
ni Kutyaiskola vezetője. – Ha 
a gyermek a kezdeményező, 
akkor valószínűleg aktívab-
ban részt vesz majd a gondo-
zásában. Totyogós kor előtt 
nem javaslom a kutyavételt 
vagy örökbefogadást, hiszen 
a kutyusok sok esetben na-
gyon jól kijönnek a még he-
lyet nem változtató babával, 
ám miután elkezdenek kúsz-
ni, mászni, felállnak, aktívan 
nyúlnak mindenért, a kutyák 
egy része morgással jelezheti: 
nem tetszik nekik, hogy meg-
változott a baba viselkedése. 
Ezért ajánlom inkább kétéves 
kor felett a kutyavásárlást.

A szakember szerint ezek 
után harmonikusan, mély 
szeretetben nevelkedhetnek 
együtt a kisgyerekek és a ku-
tyusok. Előbb-utóbb érdemes 

apróbb feladatokkal is meg-
bízni a kicsi gazdát: engedjen 
vizet a tálkájába, dobjon el egy 
kislabdát, így szép lassan ki-
alakulhat a felelősségérzet a 
kisgyerekben. 

– A kis testű kutyákat el-
sősorban a lakásban tartják, 
ezért a praktikusság miatt 
olyan fajtákat ajánlok, ame-
lyek kevésbé hullatják a sző-
rüket, ilyenek például az 
uszkárok – folytatta Koncz 
Nikoletta. – Jó választás le-
het a spániel, a beagle, illetve 
a keresztezett fajták: a Bichon 
vagy a Lagotto. Ezek általá-
ban barátságos, kedves, jó ke-
délyű kutyusok. A közepes, 
nagyobb termetű kutyáknál 

kifejezetten gyerekbarát a 
dalmata, a golden retriever, a 
hovawart vagy a mókás basset 
hound, amelyik nagyon szeret 
a gyerekekkel bohóckodni. 

Niki maga is számta-
lan esetben megtapasztalta, 
mennyi mindent kaphat a kis-
gazdi a négylábú kedvencétől: 
a feltétlen elfogadást, a szere-
tetet, a napirend és a gondos-
kodás megtanulását. Ennek 
jegyében nyáron országosan 
is egyedülálló kutyás tábo-
rokat szervezett soproni és a 
környéken lakó gyermekek-
nek, ahol a táborozók vagy 
saját kutyusukkal érkeztek, 
vagy kaptak egy „kölcsön” 
kutyát. 

A szakember  kétéves kor felett ajánlja a kutyavásárlást

Négylábú társaink

Feltétlen elfogadás, szeretet, a napirend és a gondoskodás 
megtanulása – ezeket kaphatja egy gyerek a kutyától.  
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Annak, aki egyszerre szeretné élvezni a természet 
kincseinek áldásos hatásait és az ízek harmóniá-
ját, nem kell mást tennie, mint szörpöt készíte-
nie gyógynövényekből. 

A legjobb, ha a nedűhöz szárí-
tott növényeket használunk, 
a gyógynövények ugyanis utó-
érők, a leszedés után még kon-
centrálódnak a hatóanyagaik.

– Szinte mindenki ismeri 
a bodzaszörpnél szokásos áz-
tatásos módszert, amit alkal-
mazhatunk gyógynövények-
nél is – tudtuk meg Hajdú Vera 
gyógynövénytermesztőtől. 
– Először is főzzünk szirupot 
cukorral, mézzel vagy édesí-
tőszerrel! Helyezzük bele a 
gyógynövényt, majd tegyük 
félre a főzetet! Három–öt nap 
elteltével szűrjük le a levet 
minél kisebb lyukú szűrővel 
vagy mikronos papírral, ha 
ugyanis szerves anyag marad 
benne, akkor megromolhat a 
szörpünk. A leszűrt levet for-
rósítsuk fel ismét, és még me-
legen dunsztoljuk!

Mivel a gyógynövények 
íze önmagában nem minden-
ki számára kellemes, a szörp 
– még ha kicsit gyengített 
formában is, de – megőrzi a 
gyógynövények hatóanyagait, 
ugyanakkor annyira finom, 
hogy még a gyerekek is szíve-
sen fogyasztják, ellentétben 
a teával.

– A zöld levelesek kö-
zül mi készítünk csalán-, 

rozmaring-, menta-, bazsa-
likom- és citromfűszörpöt 
– folytatta Vera. – Ezeken kí-
vül van még akácfavirág-, bo-
dza-, levendula-, pitypang-, 
orgona- és zsályaszörpünk. 
Mindegyiknek megvan a ma-
ga pozitív hatása, főként, ha 
tudjuk, hogy milyen céllal 
isszuk. 

A petrezselyemszörp egy 
kis almaecettel például reme-
kül leviszi nyáron az ödémá-
kat. A rózsaszörp hangulat-
javító, fertőtlenítő. A zsálya 
a nyirokrendszert tisztítja. 
Férfiaknak remek ajándék a 
bazsalikomszörp, fiatal fiúk 
pedig szinte mindig a csalánt 
választják.

– Mindegyik szörpünk fo-
gyasztható meleg vízzel is a 
hidegebb hónapokban – tet-
te hozzá a szakember. – Kife-
jezetten télre fejlesztettünk 
ki két új mézes szörpöt, a ka-
kukkfű- és a hársszörpöt. Ha 
megspékeljük őket egy kis ho-
moktövissel, máris megvan 
az otthoni elsősegély náthá-
ra, megfázásra. Mivel a mes-
terséges édesítőszerek több 
ártalmas anyagot tartalmaz-
nak, mint maga a cukor, azt 
javaslom, hogy ezeket inkább 
kerüljük. 

Varázslatos szörpök 
gyógynövényekből

KÖVES ANDREA

100 éve alapították a 
Soproni Egyetem Bo-
tanikus Kertjét, ebből 
az alkalomból közpon-
ti jubileumi ünnepsé-
gen tisztelegtek szer-
dán a nemzetközi hírű 
gyűjtemény születés-
napja előtt. 

A vendégeket az alkalomhoz 
illő vadászkürtmuzsika fo-
gadta a kert árnyas fái alatt. 
Elsőként prof. dr. Fábián Atti-
la, a Soproni Egyetem rektora 
méltatta a kert értékeit. Mint 
kiemelte: nem tud elfogódott-
ság nélkül beszélni a nemzet-
közi hírű, csodálatos botani-
kus kertről, amelyhez számos 
személyes emlék fűzi. Külde-
tésének tartja, hogy a kertet 
megőrizzék a jövő erdőmér-
nök-hallgatóinak, a parkban 
sétáló soproniaknak. 

A megemlékezésen Zam-
bó Péter, az Agrárminisztéri-
um erdőkért és földügyekért 
felelős államtitkára felidéz-
te a 100 esztendő történetét. 
Beszédében hangsúlyozta: a 
botanikus kert jelentős okta-
tási és kutatási bázisa az erdé-
szeti felsőoktatásnak, ezért is 
fontos a jeles évforduló méltó 
megünneplése. A programot 
díjátadás is gazdagította, ame-
lyet egy közös emlékfaültetés 

követett: a centenárium al-
kalmából egy magyar tölggyel 
gyarapodott a kert. Az ünnep-
ség zárásaként A botanikus 
kert szelleme című szabadté-
ri kiállítást is megnyitották.

A jubileumi ünnepségso-
rozat csütörtökön szakmai 
konferenciával folytatódott a 
Soproni Egyetem Benedek-ka-
rán. A tanácskozáson a gyűj-
temény XXI. századi szerepé-
ről cseréltek eszmét az ország 

minden részéből érkezett 
szakemberek. A vendégeket 
Áder János korábbi köztársa-
sági elnök, a konferencia fő-
védnöke videóüzenetben kö-
szöntötte. Mint kiemelte: 
„Sopronban a tudományos 
küldetéshez hozzátartozott 
a nemes cél, amit Fehér Dáni-
el, a Soproni Egyetem egykori 
legendás tanára, a botanikus 
kert létrehozója így fogalma-
zott meg: célunk a magyar 

erdőkben honos és azokra jel-
lemző növényeket minél na-
gyobb számban és fajgazdag-
ságban telepíteni.”.

Az ünnepségsorozat szom-
baton egy sokszínű családi 
nappal folytatódott, amelyen 
gyerekprogramokkal, zenei 
fellépőkkel, ismeretterjesztő 
rendezvényekkel, kreatív fog-
lalkozásokkal, kézműves vá-
sárral és fényjátékkal várták 
a látogatókat.

A botanikus kert  fontos oktatási és kutatási bázisa az egyetemnek

Jubiláló „zöld szívünk”

Az egyetem küldetése, hogy megőrizze a botanikus kertet a jövő erdőmérnök-hallgatóinak és 
az itt sétálóknak – a jubileum alkalmából szabadtéri kiállítást is rendeztek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Mivel hazánk időjárása az utóbbi évtizedek-
ben jelentősen megváltozott, most már kedvez 
az éghajlat a hosszú és forró nyarakat kedvelő 
fügefának. Termése pedig az egyik legsokszí-
nűbb gyümölcs.

Az emberiség régebb óta ter-
meszt fügét, mint búzát. Az 
egyiptomiak, a görögök és a 
rómaiak kedvencei közé tar-
tozott ez a gyümölcs, melynek 
gyógyhatásait a Biblia is több 
helyen említi. 

– A füge annyira sokolda-
lú gyümölcs, hogy talán nincs 
még egy hozzá hasonló – tud-
tuk meg Horváth Sándortól, 
a GYSEV nyugalmazott ker-
tészetvezetőjétől. – Különle-
gessége, hogy szinte láthatat-
lanok a virágai, ugyanis a kis 
termésében alakul ki a virág 
összes tulajdonsága, amit a 

maggal együtt megeszünk. 
Szinte fél nyáron át terem a 
fa, és az is kuriózum, hogy 
kétszer. Ízletes gyümölcsét 
fogyaszthatjuk nyersen, de 
aszalhatjuk is, és ízletes dzse-
met is készíthetünk belőle.

Sanyi bácsi arra biztat 
minket, hogy nézzük min-
dennek a pozitív oldalát, így 
az időjárás-változásnak se a 
hátrányaival foglalkozzunk, 
hanem használjuk ki a benne 
rejlő lehetőségeket!

– A fügének néhány évti-
zeddel ezelőtt bonyolult volt a 
termesztése, ez a mediterrán 

növény ugyanis nehezen vi-
selte az erős teleket, ezért 
takarni kellett, és még úgy 
se biztos, hogy megmaradt 
– folytatta a növények szakér-
tője. – Ma már viszont nincse-
nek nagy hidegek, így szinte 
mindenhol megterem. Mégis 
– ha tehetjük – válasszunk ne-
ki napos, szélvédett, déli fek-
vésű helyet!

A füge olyan könnyen gyö-
keresedik, hogy ebből a szem-
pontból talán csak a fűzfához 
hasonlítható. A telepítése a 
legegyszerűbb dugványról. 
Nem kell mást tennünk, mint 
egy 25–30 centiméteres ágas-
bogas fügefavesszőt fogni, 
a felét belehelyezni a föld-
be, és folyamatosan locsol-
gatni, hogy gyökeret eresz-
szen. A művelettel viszont ne 
várjunk sokáig, mindenképp 
még a tél beállta előtt érde-
mes végrehajtanunk.

Telepítsünk fügefát!

DUGVÁNYOK:  Szep-
tember 28-án az 
„Egészséges, embe-
ribb környezetért” Vi-
rágos Sopronért Egye-
sület rendezvényén 
a sok változatos elő-
adás mellett fügefa-
dugványokat adnak 
ajándékba a jelenlé-
vőknek. A Soproni Pe-
dagógusok Művelődé-
si Házában 17 órától 
várják szeretettel az 
érdeklődőket.
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A Széchenyi István Vá-
rosi Könyvtár is készül 
az országos könyvtá-
ri napokra. 

A programsorozat ideje alatt 
lesz a megbocsátás hete is: ok-
tóber 4–9. között késedelmi 
díj megfizetése nélkül viheti 
vissza mindenki régóta kiköl-
csönzött könyveit.

Október 4-én 16.30-kor 
kezdődik a Mesés kutyák és 
kutyás mesék, avagy terápiás 
kutyák az olvasás világában 
címmel Hanzséros Mária elő-
adása a könyvtár olvasóter-
mében. Október 5-én 16.30-
kor Pécsváradi Ágnes: Nem 
felejtünk című könyvének be-
mutatóját tartják. Október 

6-án a Soproni Állat- és Ter-
mészetvédők Egyesülete tör-
ténetéről nyílik kiállítás. Ok-
tóber 7-én, pénteken 16.30-tól 
Egészségmegőrzés gyógysze-
rész szemmel címmel sze-
mélyre szabott tanácsadás 
(vérnyomásmérés, vércukor-
mérés) kezdődik az Arany 
Kígyó gyógyszertár közre-
működésével. Október 9-én, 
vasárnap 10.15-től Julcsi meséi 
– Mesterségem címere cím-
mel interaktív gyermekmű-
sorral várja az óvodás és kis-
iskolás korosztályt a könyvtár 
olvasótermében Szabó-Bel-
lán Tímea és Marázné Né-
meth Nikolett. 11 órától pedig 
ügyes kezek kézműves foglal-
kozás lesz az ősz jegyében a 
gyermekkönyvtárban. 

Könyvtári napok

KÖVES ANDREA

Október elseje a zene világnapja, 
a jeles esemény megünneplését a 
világhírű hegedűművész:  Yehudi 
 Menuhin kezdeményezte. Sopron 

múltjában jelentős szerepet játszott a muzsika, 
erről és a jelenről Kóczán Péterrel, a Soproni  
Liszt  Ferenc Szimfonikus Zenekar művészeti 
vezető jével beszélgettünk.

– Mennyire táplálkozik 
a város zenei élete a ré-
gi soproni zenei hagyomá-
nyokból?

– Jó példa minderre a Sop-
roni Zeneegyesület, amely na-
gyon szép múltra tekint visz-
sza, és remélhetőleg a jövője 
is hasonlóan fényes lesz. Nagy 
öröm, hogy a pandémia után 
kezdenek magukra találni a 
kórusok, a zenélő közössé-
gek. Nemcsak a nagy, intéz-
ményes, szép hagyományok-
ra visszatekintő társaságokra 
gondolok, hanem iskolai kez-
deményezésekre, amikor ösz-
szeáll akár 2–3 hangszeres 
gitárral, szintetizátorral, dob-
bal, ők szintén a régi zenei 

hagyományokat viszik tovább 
mai köntösbe öltöztetve.

– A zene v i lá g nap-
ja alkalmából kifejezet-
ten a klasszikus muzsiká-
ra gondoljunk?

– Nem lehet ezt katego-
rizálni, hiszen a muzsika 
ezerarcú. A klasszikus, vagy 
másképpen megnevezve a ko-
molyzene fogalma közmeg-
egyezésen alapul. Olyan jel-
legű muzsikát értünk alatta, 
amely kiállta az idők próbáját, 
vagyis évtizedek, évszázadok 
múlva is szívesen hallgatjuk 
az adott darabot. Ugyanak-
kor bizonyos megközelítés 
szerint egy mai, könnyűze-
nének nevezett szám sokkal 

igényesebb és összetettebb le-
het, mint egy klasszikusként 
számon tartott, 200 évvel ez-
előtti muzsika. 

– Visszatérve a soproni 
zenei hagyományokra: va-
jon ki lehet-e emelni olyan 
területet, amely jellemezte 
a múltat, és megjelenik nap-
jainkban is?

– A kamarazene a város-
ban szépen átível évszázado-
kon keresztül. Ez a fajta mu-
zsikálás örömöt ad az együtt 
zenélőknek igazi közösségi 
élményt nyújtva és a közön-
ségnek egyaránt. Jó látni, 
hogy a jövő zenész nemzedé-
kének is igénye van az együtt 
zenélésre, ahol a kreativitá-
sát kiélheti, ahol terep nyílik 
a kísérletezésre is.

– A város egyik legjelen-
tősebb zenei bázisa a szim-
fonikus zenekar. Mennyire 
mozgalmas az utóbbi idő-
szakban az együttes élete?

– Emlékezetes koncertet 
adhattunk fiatal zenészeink-
kel együtt egy gyönyörű olasz 
kisvárosban egy nagy múltú 
zenei fesztiválon, muzsikál-
hattunk kamarazenei formá-
ciókkal a barlangszínházban, 
és lemezfelvételt is készítet-
tünk. Legközelebb október 
2-án a Lions Club Sopron jó-
tékonysági rendezvényén, a 
bánfalvi karmelita templom-
ban lépünk fel. Telt házzal in-
dult el a Crescendo bérletso-
rozatunk, de már készülünk 
a karácsonyi és az újévi kon-
certekre is.

„A kamarazene  a városban szépen átível évszázadokon keresztül”

Az ezerarcú muzsika

KÖZÖS ÜNNEP:  Fantasztikus hangversennyel indítja 2022/23-as 
évadát a Győri Filharmonikus Zenekar szeptember 30-án 19 órától. 
A hangversenyt a Győri Filharmonikus Zenekar vezető karmestere, 
Rajna Martin dirigálja. Elsőként egy Mozart-kompozíció (40. szim-
fónia) hangzik fel a Liszt-központban, majd a folytatásban Dvořák 
VIII. szimfóniája csendül fel. A Liszt Ferenc Hangversenybérlet no-
vember 10-én folytatódik. Az Északi fény című programban Grieg, 
Sibelius és Csajkovszkij műveiből válogat a Győri Filharmonikus 
Zenekar Berkes Kálmán vezényletével. 

– Jó látni, hogy a jövő zenész nemzedékének is igénye van az együtt zenélésre – nyilatkozta lapunknak Kóczán Péter, a Soproni 
Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

2007
Döntetlen a Paks ellen
FC Sopron – Paks 1:1. Sopron, 
Soproni Liga-mérkőzés, 2000 
néző. Az FC Sopron összeállítá-
sa: Varga Z., Farkas, Sifter, Fe-
hér, Károlyi, Csontos, Pintér, 
Dancs, Ködöböcz, Tchana, Be-
lic. Cserék: Birtalan, Zana, Si-
ra. Edző: Détári Lajos. – Jó mér-
kőzést játszottunk egy jó Paks 
ellen, mindkét oldalon voltak 
helyzetek. A fair play, úgy gon-
dolom, nemcsak a játékosokra 
és az edzőkre, hanem a játék-
vezetőkre is kell, hogy vonat-
kozzon, mert ami az első fél-
idő hajrájában történt, a világ 
minden pályáján kiállítás – fo-
galmazott a mérkőzést követő-
en Détári Lajos. – Egészen picit, 
szinte szó szerint hajszálnyit 
csúsztattam a labdába, örülök, 
hogy ezzel sikerült pontot men-
teni, ám úgy érzem, ha az első 
félidőben nem hibázik óriásit a 
játékvezető, s kiállítja az ellen-

fél kapusát, meg tudtuk volna 
nyerni a meccset – mondotta a 
hazai gól szerzője, a 64. perc-
ben csereként pályára lépő Si-
ra István. (Kisalföld)

1992
Soproni ábrándok
A jelek szerint Sopron városá-
nak fontos a kosárlabda. Még 
az elmúlt bajnokságban Veté-
si Imre edző jó kis férficsapatot 
kovácsolt össze. Vetési ugyan 
Székesfehérvárra költözött, de 
az ábrándokat nem vitte magá-
val, sőt! A soproni kosaras lá-
nyok–asszonyok is mocorogni 
kezdtek. Illetve több ez, mint 
mocorgás. Az idei bajnokság-
ban olyan menőket igazolt a 
Soproni VSE–Raabersped szak-
vezetése, mint Balogh Judit és 
Csávás Andrea. „Bubu” a világ 
egyik legjobb kosárlabdázója, 
de Csávás sem akárki, hiszen 
a szintén válogatott játékost 
nem lehet egy kézlegyintés-

sel elintézni. Balogh a Racing 
Paris csapatától érkezett, míg 
Csávás a Tungsram SC-ből iga-
zolt a hangulatos városba. 
A két nagyhal leigazolása ön-
magáért beszél: a soproni nők 
akarnak valamit, s nem is ke-
veset. Kimondott cél a bajnoki 
dobogó valamelyik foka. (Pes-
ti Hírlap)

1977
Sörtorony Sopronban
Sikeres kísérletek nyomán a 
Soproni Sörgyárban született a 
gazdaságos új módszer: az Or-
szágos Műszaki Fejlesztési Bi-
zottsággal közösen szabadtéri 
sörerjesztő tornyokat építet-
tek. A hagyományos eljárással 
egy hónapig is elhúzódott az 
érlelés, az új módszer azonban 
mindössze hét napra csökken-
ti ezt az időt. A módszer gazda-
ságossága nemcsak az időnye-
reségben rejlik, hanem abban 
is, hogy a szabadban felállított 

tornyoknak nem kell külön er-
jesztőház. (Magyar Hírlap)

1962
Az edző bizonyított
Változatlanul tartják kitűnő for-
májukat a Soproni Postás lab-
darúgói. A postásoknál évek 
hosszú sora óta Scheidl (Sop-
roni I.) Ferenc látja el az edzői 
tisztséget, és működése bi-
zonyítékként szolgálhat arra, 
hogy egy-két esztendő múltán 
nem indokolt az edzőváltozás. 
Évekkel ezelőtt még állandó-
an a kiesési zónában tanyázott 
a Soproni Postás, de a nevelő-
munka, a csapatépítés meg-
hozta gyümölcsét, így ma már 
a postások az élcsoport felé 
törnek, és ebben nem kis része 
van Scheidl (Soproni I.) Ferenc 
lelkes edzői tevékenységének. 
(Kisalföld)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

130 ÉVVEL EZELŐTT,  1892. október 3-án született Petőhá-
zán Bársony Kálmán cukorgyári igazgató. Középiskoláit Sop-
ronban, a főreálban (ma: Széchenyi István-gimnázium) vé-
gezte, 1928-tól volt a gyár igazgatója. A Soproni Automobil 
Egyesület alelnökeként ő kezdeményezte a nemzetközileg is 
elismert Sopron–Brennberg autó- és motorverseny megren-
dezését a turizmus fellendítése érdekében. A Kapuvári Általá-
nos Takarékpénztár Rt. elnöke volt, a Magántisztviselők Orszá-
gos Nyugdíjegyesületének igazgatósági tagja, a Felsődunántúli 
Mezőgazdasági Kamara tagja, a magyar országgyűlés felsőhá-
zának póttagja, illetve vármegyei törvényhatósági bizottsági 
tag. Több nyelven (német, orosz, francia) beszélt.

100 ÉVVEL EZELŐTT,  1922. október 4-én született Sopronban 
Jándy Géza mérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok 
doktora. Az Információfeldolgozási, Kibernetikai és Operáció-
kutatási Központi Szakosztály egyik kezdeményezője (ebből 
jött létre a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság). 
Budapesten hunyt el 1988. szeptember 20-án.

65 ÉVVEL EZELŐTT,  1957. október 3-án hunyt el Sopronban 
Scheiber Ferenc levéltáros. Feldolgozta a soproni levéltárban 
az 1809-es francia megszállás idegen nyelvű iratanyagát. Pan-
csován (ma Pančevo, Szerbia) született 1873-ban.

30 ÉVVEL EZELŐTT,  1992. szeptember 29-én a Soproni Vá-
rosvédő Egyesület Rosenstingel Antal építész, elnökségi tag 
javaslatára elhatározta, évente egy jól sikerült építkezést em-
léktáblával tüntetnek ki, szeptember 29-én Sopron védőszent-
je, Szent Mihály ünnepén. A város őszi rendezvényén az alkotás 
építtetőjének, építész–tervezőjének és kivitelezőjének okle-
velet adnak át, és az épületre helyezhető emléktáblát adomá-
nyoznak. 

A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

MEGNYÍLT ÉS EGÉSZEN OKTÓBER 7-IG LÁTHATÓ 
 Kopacz Mária: „Az én kertem” című kiállítása az Erdélyi Ház-
ban. A tárlatot dr. Sütő Csaba művészeti szakértő nyitotta 
meg múlt pénteken. Kopacz Mária festőművész (felvételün-
kön) a Kolozsvári Képzőművészeti Akadémián végzett. Ko-
lozsvár után Bukarestben és Sopronban is dolgozott, 2011 
óta Szentendrén él és alkot. Számos romániai és magyar-
országi kiállítása mellett munkáit Bázelben, Párizsban, Mi-
lánóban, Pisában, Szczecinben és Bécsben is bemutatták.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„AZ ÉN KERTEM” 
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Száz éve viseli „a legnagyobb magyar” nevét a 
Széchenyi-gimnázium. A centenáriumi évben a 
Széchenyi atlétikai emlékverseny is jelentősebb 
megmérettetés volt a korábbiaknál. 

Az oktatási intézmény felvette 
a kapcsolatot a városi sportfel-
ügyelettel, az emlékversenyt 
minden iskolában meghirdet-
ték, hogy minél több diák tisz-
teleghessen Széchenyi István 
emléke előtt.

– Nagyon komoly szer-
vezőmunkát végeztünk két 

testnevelő tanár kollégám-
mal, Horváth Ádámmal és 
Koloszár Balázzsal – mondta 
Papp Katalin szervező, test-
nevelő tanár. – Különlegessé 
szerettük volna tenni a cente-
náriumi emlékversenyt, ezért 
is kerestük fel a város iskoláit. 
Három korcsoportban vártuk 

a diákok jelentkezését, a 13–
14 évesek, 15–16 évesek, vala-
mint a 17–18 esztendős gyere-
kek külön korcsoportokban 
versenyeztek. Természetesen 
a széchenyis diákok alkották a 
bázist, mintegy hetven tanu-
lóval voltunk jelen az atlétikai 
megmérettetésen.

A fiatalok távolugrás, súly-
lökés, kislabdahajítás, 100, 
800 és 1500 méteres síkfutás 
versenyszámokban mérhet-
ték össze tudásukat.

– Az idei évet egy különle-
ges számmal is kiegészítettük: 
az úgynevezett svéd váltóban 

is megmérkőztek a diákok 
– tette hozzá Papp Katalin. – Ez 
azt jelenti, hogy a négy csapat-
tag 400, 300, 200, majd 100 mé-
tert teljesített. Vegyes csapa-
tok is indulhattak, fontos volt a 
verseny, de elsősorban a moz-
gás örömét szerettük volna át-
adni a fiataloknak, a cél az volt, 
hogy legyen egy szép, sportos 
délutánjuk.

A Széchenyi atlétikai em-
lékversenyt idén Nyikor Ti-
vadar, a sportrendezvény 
ötletgazdája, a gimnázium 
nyugalmazott testnevelő ta-
nára nyitotta meg. 

„A mozgás örömét  szerettük volna átadni a fiataloknak”

Jubileumi emlékverseny

A Széchenyi István atlétikai emlékversenyre több iskolát is hívtak a centenáriumi évben. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hazai pályán kezdi sze-
replését a 2022/23-as 
bajnokságban a Sop-
ron KC férfi kosárlabda-
csapata. Október 1-jén 
18 órától a Debrecen 
ellen játszanak Kostas 
Flevarakis vezetőedző 
tanítványai. 

Az SKC keretében még a múlt 
héten is volt változás: Eric 
 Ayala nem tudta hozni a szük-
séges szintet, nem olyan álla-
potban érkezett Sopronba, 
mint azt a szakvezetés elvár-
ta. Így a játékostól elköszönt a 
vezetőség, helyette pedig egy 
komoly európai tapasztalat-
tal rendelkező légióst, Tavari-
us Shine-t szerződtetett. A 28 
éves, 198 centi magas játékos a 
bosnyák, a svéd és a lengyel él-
vonalban is játszott már Euró-
pában, tavaly Svédországban 
meghatározó szereplője volt 
együttesének.

– Sajnos hosszú évek ta-
pasztalata, hogy több légiós 
nem végzi el azt a mennyisé-
gű munkát a nyári időszak-
ban, ami szükséges lenne az 
élvonalbeli játékhoz – mond-
ta Bors Miklós, az SKC másod-
edzője. – Eric Ayala esetében 
is ez volt a helyzet, így ő nem 
lesz a játékosunk. Az új cen-
terünk, Juwan Durham sem 
olyan állóképességgel érke-
zett hozzánk, amit szerettünk 
volna, de úgy tűnik, mostanra 

utoléri magát, előrelépett fizi-
kálisan. Bízunk benne, hogy 
kialakul a megfelelő csapatké-
mia, és a külföldi kosarasaink 
hozzák az elvárt szintet.

Bors Miklós szerint a ma-
gyar mag komolyan erősö-
dött tavaly óta, hiszen Mol-
nár Márton személyében egy 
tapasztalt komoly játékerőt 
képviselő center érkezett a 
csapathoz. Valerio-Bodon 
Vincent pedig fiatal kora el-
lenére már Pakson és Debre-
cenben is szerepelt.

– Úgy gondolom, hogy az 
eddig sem gyenge fiatal so-
runk tovább erősödött, ez 
pedig döntő lehet a bajnoki 

mérkőzéseken – tette hozzá 
Bors Miklós. – Korai még bár-
mit is mondani, hiszen nem 
tudjuk, melyik ellenfelünk hol 
tart a csapatépítésben, de to-
vábbra is célunk a nyolc közé 
jutás. Egyelőre nehéz felmér-
ni az erőviszonyokat, de ne-
künk nem is ezzel kell foglal-
koznunk, hanem magunkkal: 
fontos, hogy mindenki felve-
gye a ritmust, meglegyen az 
összhang a külföldi és a ma-
gyar játékosok között. Az biz-
tos, hogy az első perctől kezd-
ve koncentrálni kell, hiszen 
idén csak alapszakasz lesz és 
rájátszás, nem lehet javítani a 
középszakaszban.

SKC: indul a szezon

A Göcsej-kupán a Zalakerámia ellen 87–72-re, a bronzmeccsen 
a Brno ellenfeleként (felvételünkön) 83–86-ra kapott ki az SKC. 
FOTÓ: BÁLIZS ZSUZSANNA

SOK SZERETETTEL VÁRUNK A LEGHŰSÉGESEBB VÁROS  
FÉLMARATONJÁRA

Távok:  21, 14, 7 km egyénileg
 21 km 3 fős váltóban 
 14 km 2 fős váltóban

Részletek a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség facebook oldalán 
www.facebook.com/svszsz/

2022. október 16.  9:00

Nézd meg a tavalyi  
futásról készült videónkat.

           - SOPRON 
FÉLMARATON

EURÓPA FUTÁS 

Energiát adunk a teljesítményhez

KOSÁRLABDA
PINKK PÉCSI 424 – Sopron Basket

Bajnoki mérkőzés, Pécs, szeptember 24.

61–94  
(15–26, 14–27, 22–20, 10–21)

Pécs:  
Zsivaljevics 5/3, Tenyér 6, 
Vincze 17/12, Ljubinets 12, 

Zslinszki 13/9.  
Csere: Bojtár 4, Szücs L. 2, 
Kovács K. 2, Horváth Zs., 

Borbás, Temes

Sopron:  
Fegyverneky 8/6, Czukor 16/6, 

Kunek 16/6, Sitku 13,  
Brooks 19/6.  

Csere: Varga A. 15, Völgyi, 
Böröndy 6, Erdélyiová 1, 

Pfeiffer

Vezetőedző:  
Kovács Dénes

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

LABDARÚGÁS
Üstökös FC Bácsa – SFAC 1900

Duna Takarék megyei I. osztály 
Győr, 2022. szeptember 24. 

0–0 (0–0)

Caola SC Sopron – DAC Nádorváros
Duna Takarék megyei I. osztály 
Sopron, 2022. szeptember 24.

3–0 (2–0)

TÍZ PONTTAL A „HALÁLCSOPORT” MÁSODIK HELYÉN 
ZÁRT a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája hato-
dik, zárófordulójában. A mieink pénteken a németek vendége-
ként 1–0-ra nyertek, hétfőn viszont a Puskás Arénában 2–0-s ve-
reséget szenvedtek az Európa-bajnok olaszoktól. A találkozón 
búcsúzott a válogatottól Szalai Ádám csapatkapitány. A nemze-
ti együttes legközelebb november 17-én Luxemburgban, majd 
három nappal később hazai pályán Görögországgal játszik ba-
rátságos mérkőzést.

2. HELYEN A CSOPORTBAN
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LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Hatalmas megtiszteltetésnek érzi Je-
lena Brooks, hogy Novák Katalin ma-
gyar köztársasági elnök a dedikált 
mezét adta ajándékba Alexandar Vu-

csics szerb államfőnek. A játékos Sopronban már 
eddig is legenda volt…
– Milyen érzés volt lát-
ni, hogy a magyar államfő 
szerb kollégájának adja át 
a te aláírt mezedet?

– Hú, hát hatalmas öröm 
ez számomra. Ez óriási meg-
tiszteltetés egy játékosnak. 

Török Zoltán ügyvezető szólt, 
hogy írjak alá egy mezt, mert 
ajándék lesz belőle… Vu-
csics elnökkel egyébként ko-
rábban személyesen is talál-
koztam, nagyon odafigyelt 
a sportolókra, különösen a 

kosárlabdázókra, komoly ra-
jongója a sportágunknak. 
Sokszor fordult elő, hogy 
kiemelkedő eredmények 
után gratulált a szövetségi 
kapitányoknak.

– Hányszor voltál a szerb 
válogatott tagja? Elképzel-
hető, hogy még szerepelsz 
a nemzeti együttesben?

– 2009-től voltam szerb 
válogatott, több mint 100-szor 
húzhattam magamra a címe-
res mezt. A 2021-es tokiói 
olimpia volt az utolsó alka-
lom, hogy a válogatottban ját-
szottam – most már jöjjenek 

a fiatalok! Szeretnék a nyári 
időszakban a családomra kon-
centrálni, hiszen korábban az 
volt a program, hogy a bajnok-
ság után már mentem a válo-
gatott edzőtáborba, majd jöt-
tek a meccsek, és ez eltartott 
júliusig vagy akár augusztusig 
is. Most van időnk nyáron, tu-
dunk a családdal utazni, több 
időt együtt tölteni.

– Rutinos játékos vagy, 
sok szezonnal a hátad mö-
gött. Érzed még a motivációt 
az Euroliga-győzelem után?

– A mai napig imádok 
kosárlabdázni, szóval a 

motivációval abszolút nincs 
gond. Jönnek az új játékosok 
a csapatba, izgalmas felépí-
teni az idei együttest, és ott 
vannak a céljaink, szeretnénk 
magyar bajnokságot, kupát 
nyerni… 33 éves vagyok, úgy 
gondolom, hogy a mostanival 
együtt még három szezonban 
szeretnék játszani. Utána vi-
szont a családra fogok kon-
centrálni, kisfiamnak, Mate-
onak szeretnénk még egy vagy 
két testvért – a szülések után 
pedig már nem tervezem, 
hogy játékosként visszatérek 
a kosárlabdapályára.

Jelena Brooks:  Ez óriási megtiszteltetés egy játékosnak

„Imádok kosárlabdázni”

Novák Katalin köztársasági elnök átadta a szerb államfőnek, Alexandar Vucsicsnak a Sopron Basket legendás játékosa, Jelena Brooks (labdával) mezét.

PAPP GYŐZŐ

Az Euroliga címvédő 
Sopron Basket női ko-
sárlabdacsapata nap-
jainkban a kontinens 
legjobbja a sportágban. 
Jövőre lesz harminc 
éve, hogy megkezdte 
európai kupaszereplé-
sét – akkor még mint 
SVSE–GYSEV. 
1993 őszén a Bajnokcsapatok 
Európa Kupájának nevezett 
sorozatban lépett pályára az 
új edző, Vertetics István irá-
nyításával az SVSE–GYSEV. 
A sorsolás a horvát BK Split-
tel hozta össze a soproniakat. 
Az első mérkőzésre a magyar 
küldöttség Zágrábig autó-
busszal utazott, onnan repü-
lőgéppel tette meg az utat a 
tengerparti városba. A térsé-
get akkoriban a délszláv há-
ború sújtotta, de Splitben bé-
ke honolt.

A premier 1993. szeptem-
ber 9-én történt: az SVSE–
GYSEV 800 néző előtt 77–62 
(40–27)-re kikapott a házigaz-
dától. A történeti hűség ked-
véért álljon itt az összeállítás 
is a dobott pontokkal: Winter, 
Csávás 7, Arsenic 10, Balogh 
6, Mészáros 13/3. Csere: Ör-
dög 2, Orbán 20/12, Bukovac 
2, Pásztói 2. 

Vertetics István a Kisal-
földben többek között így 
foglalta össze a mérkőzés ta-
pasztalatait: „Sajnos, sem a 
védekezésben, sem a táma-
dásban nem játszotta a csa-
pat azt, amit tud. A fordulás 
után nagyon elmentek a ha-
zaiak, és öt perccel a befejezés 

előtt már 26 ponttal vezettek. 
Ekkor Csávás térdsérülést 
szenvedett, de 72–61-re csök-
kentettük a hátrányunkat. 
Az utolsó 60 másodpercben 
vitatható játékvezetői ítéle-
tek következményeként a 
horvátok növelni tudták elő-
nyüket. A hibák ellenére is a 

csapatunk jól küzdött, nagy 
erőbedobással játszottak a 
lányok, és úgy érzem, hogy a 
visszavágón be tudjuk hozni 
hátrányunkat, van esélyünk 
a továbbjutásra.”. 

A soproni sportcentrum-
ban 1993. szeptember 16-án 
1000 néző foglalt helyet a lelá-
tókon. Amint az várható volt, 
a sérült Csávás Andrea nem 
léphetett pályára a hazaiak-
nál, akik ennek ellenére na-
gyon jól kezdték a mérkőzést. 
Elsősorban a két szerb center 
közeli találataival, valamint 
Orbán pontos távoli dobása-
ival a 8. percben már kilenc 
ponttal vezettek. Ekkor vi-
szont belelendült a vendégek 
üdvöskéje, Vedrana Grgin, aki 
rendkívül erőteljes, harcias 
játékmodorával sorra szerez-
te a pontokat. A fordulás után 
négypercnyi játékot követő-
en 49–41-re vezetett a soproni 
csapat. Ekkor zúgott fel elő-
ször a lelátón a Mindenki sop-
roni! és a Hajrá, Sopron! – a 27. 
percben a vendégek mégis át-
vették a vezetést, és végered-
ményben 69–65-re (39–42) 
nyertek is. A 146–127-es össze-
sítéssel a horvát csapat jutott 
a BEK második fordulójába.

A szurkolók csalódottan 
vették tudomásul a kiesést, 
akkor persze még nem sejt-
hették, hogy ez a párharc 
egy hosszú út első állomása 
volt csupán.

SVSE–GYSEV: 1993-ban játszott először a csapat a BEK-ben

A nemzetközi porondon

Orbán Mónika a csapat legjobbjai közé tartozott.

• 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

Érmes kerékpárosok 
Zalakaroson szerepelt a SMAFC Kerékpár Clubja a hétvégén. Az 
U9-es kategóriában második lett Horváth Jázmin, U11-es fiúk 
között hatodik helyen végzett Kis Balázs, az U11-es lányok ver-
senyében ezüstérmet nyert Benke Bianka, az U13-as fiúk meg-
mérettetésén második helyen ért célba Bencsik Bálint, Horváth 
Martin pedig negyedik lett. Edzőik: Horváthné Varga Kitti és 
 Rosenmayer András. 

RÖVIDEN

Kispályás foci
Szeptember 28–30.  
és október 3., Halász 
Miklós sporttelep,  
tóparti sporttelep 

Futás
Október 1., szombat  
10 óra, rajt: Vulka-
pordány vasútállomás
GYSEV 150 futónap 

Gokart
Október 1., szombat  
10 óra, Gokart Racing 
Aréna Sopron
Gokart Talent Cup 
– szuperdöntő

Vízilabda
Október 1., szombat  
13 óra, Lőver uszoda
DVL gyermek III. 
bajnokság 

Teke 
Október 1., szombat  
14 óra, Győri úti 
tekepálya 
Soproni Sörgurítók SE 
– Bábolna SE

Labdarúgás
Október 1.,  
szombat 16 óra,  
Anger réti sporttelep
Soproni FAC 1900 
– Vitnyéd SE

Kosárlabda
Október 1. 18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron KC – DEAC

Lőverseny
Október 2., vasárnap  
9 óra, Anger réti lőtér
Minősítő lőverseny
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„Az élet nem 
más, mint moz-
gás. Az erő, 
amely a béna 
koldus mankóját 
mozgatja, édes 
testvére annak 
az erőnek, mely 
a felhőket vi-
torláztatja és az 
óceán áramlása-
it szabályozza.”
Herczeg Ferenc   
(1863–1954) magyar 
író, színműíró, újság-
író, az MTA tagja és má-
sodelnöke

MOTTÓ

Herczeg Ferenc: 
Az élet kapuja
A történet a XVI. száza-
di Rómában, II. Gyula és 
X. Leó pápasága idején ját-
szódik, ahol Bakócz Tamás 
esztergomi érsek próbál-
ja teljesíteni küldetését, 
a magyarságnak a töröktől 
való megmentését. Ezért 
akarja megszerezni a pápai 
trónt, s vele a hatalmat. Kí-
sérlete gyászos kudarcba 
fullad, s a magára hagyott 
magyarság látomásával…

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Sorozatunkban olyan 
fiatalok életét követ-
jük nyomon, akiket 10 
évvel ezelőtt már be-
mutattunk újságunk-
ban. Kóczán Barba-
ra annak idején azzal 
hívta fel magára a fi-
gyelmet, hogy kétszer 
is elnyerte a Széche-
nyi István Tanulmányi 
Ösztöndíjat.

Kóczán Barbara 10 éve egy-
szerre járt a Budapesti Cor-
vinus Egyetem Közgazda-
s á g t u d o m á n y i  K a r á n a k 
közgazdasági elemző szakára 
és az ELTE jogi karára. A köz-
gazdasági elemző mestersza-
kon 2013-ban diplomázott, az 
ösztöndíj pedig – a szülei tá-
mogatása mellett – sokat segí-
tett neki abban, hogy 2015-ben 
a jogi tanulmányait is be tudja 
fejezni nappali tagozaton.

– Azóta két munkahelyem 
volt: először a Média- és Hír-
közlési Hatóságnál dolgoz-
tam médiapiaci elemzőként, 
ahol – jogi végzettségem-
nek köszönhetően – a ható-
sági ügyekben is részt vet-
tem – mesélte a kedves hölgy. 
– Szerettem, de amikor le-
hetőségem adódott, mégis 

átigazoltam üzleti tanácsadó-
nak. Továbbra is főként mé-
dia- és telekommunikációs 
projektekbe kapcsolódtam 
be, a legnagyobb hazai piaci és 
állami szereplőknek készítek 
döntéstámogató, piacelemző 
anyagokat.

Időközben Barbi férjhez 
ment: 17 évvel ezelőtt még a 
Szent Orsolya Gimnáziumban 
ismerkedett össze a férjével, 

akivel a közelmúltban volt a 
7. házassági évfordulójuk. Mi-
vel mindketten soproniak, 
nagyon szeretik a várost, és 
sokat járnak haza a család-
jukhoz is. Már az is szóba ke-
rült, hogy visszaköltöznek, 
ám eddig a fontos döntéshely-
zetekben Budapestre esett a 
választásuk.

– Mivel érdeklődésem fó-
kuszában olyan elemzési 

területek állnak, amelyek-
kel céges és állami közpon-
tokban, így leginkább a fő-
városban foglalkoznak, nem 
akartam kihagyni ezeket a 
lehetőségeket – folytatta Kó-
czán Barbara. – Diósdon 
élünk. Két évvel ezelőtt szü-
letett meg a kislányunk, az 
ő érkezésével pedig a család 
került a fókuszba az életünk-
ben. Valószínűleg ez egy ideig 

még így is lesz, mivel kistest-
vért is szeretnénk Liza mel-
lé. A további tanulmányok-
ról sem mondtam le teljesen: 
foglalkoztat a gondolat, hogy 
beiratkozom doktori képzés-
re joggazdaságtani területen, 
ahol mindkét diplomámat 
jól tudnám kamatoztatni, és 
azt vizsgálnám, hogy meny-
nyire hatékonyak az egyes 
jogintézmények.

Tehetségek 10 éve és most:  Bemutatkozik Kóczán Barbara

Családjával gyakran jár haza

Kóczán Barbara 10 éve és most – a fiatal nő időközben férjhez ment, megszületett kislánya. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM ÉS FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Vágyaimnak szárnyán 
című versével első he-
lyezést ért el az Így írok 
én… irodalmi pályáza-
ton Berta Bíborka. Az 
ötödikes lány igazi kis 
művészlélek: gitáro-
zik, dalszövegeket ír, 
és grafikusnak készül.

A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola negyedikeseinek a fi-
gyelmét a tavalyi tanévben 
osztályfőnökük, Horváth Ve-
ronika hívta fel a pályázatra, 
melyre a gyerekek ott helyben 
meg is alkották műveiket.

– Az első két versszakot 
azonnal megírtam lelkese-
désből, a másik kettőt viszont 
sokat korrigáltam – mesélte 
Bibi. – Emlékszem, hogy hét-
fő volt a leadási határidő, én 
pedig pénteken hazavittem a 
versemet, úgyhogy fejből dik-
táltam le a tanító néninek, 
hogy el tudja küldeni. 

A kislány kedvenc tantár-
gya a rajz, ha teheti, alkot: 
fest, vagdos – ami éppen adó-
dik. Most a macskájuknak ké-
szítettek fekhelyet. 

– Szamóca egy igazi kópé 
– folytatta mosolyogva. – Imád 
rohangálni az esőben, annyira 

szereti a vizet, hogy a legszí-
vesebben a kádba is bemász-
na mellénk Izával. Korábban 
volt egy hörcsögünk is.

Izabella Bibi 5 évvel fiata-
labb kishúga, akit ő nevezett 
el egy mesebeli karakter alap-
ján. Arra egyáltalán nem szá-
mított, hogy versével ő lesz a 

kategóriája győztese. Ha sej-
tette volna, hogy ilyen rangos 
megmérettetésről van szó, ta-
lán nevezni sem mert volna. 
Arra a kérdésünkre, hogy mi 
szeretne lenni, ha nagy lesz, 
határozottan felelt: grafikus.

– Az egyik osztálytár-
sam apukája grafikus, és a 

projektnapon beszélt nekünk 
a hivatásáról – magyarázta. 
– Akkor kaptam kedvet. Szak-
kört is tart nekünk, ahol na-
gyon szép dolgokat csinálunk.

Bibi nagypapája korábban 
egy zenekarban gitározott és 
énekelt. A kislány tőle tanul 
a hangszeren játszani, és ha 
jön az ihlet, dalszövegeket is 
ír. Másik kedvenc elfoglaltsá-
ga az íjászkodás, ugyanis a Lö-
vér Íjász Egyesület tagjaként 
már versenyt is nyert.

Berta Bíborka  grafikus szeretne lenni, ezért szakkörre is jár

Egy művészlelkű íjászlány 
BERTA BÍBORKA:  
VÁGYAIMNAK SZÁRNYÁN

Álmaimnak szigetén
Sok-sok régi emlék.
De a régi már ósdi
Újakra van szükség.

Teliholdas este,
Pihe puha ágy.
Álmomban egy éjjel
Fehér sólyom szállt.

Felkapott lábával,
Vitt messze-messze.
Ódon idők régi vára,
Mily nagy vágyam vagy te.

Kinéztem ablakodon
S elém tárult éked,
Úgy ragyogott fel mosolyom
Mint száz csillag az égen.

Berta Bíborka hobbija az írás mellett az íjászkodás, a Lövér 
Íjász Egyesület tagjaként már versenyt is nyert. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Videópályázat  
a szív világnapjára 
VIDEÓPÁLYÁZATOT HIRDET KÖZÉPISKOLÁSOKNAK A SOP-
RONI GYÓGYKÖZPONT. A kórház rendszeresen szervez egész-
ségmegőrzést segítő rendezvényeket, fontos küldetése, hogy rá-
irányítsa a figyelmet a népbetegségekre. Magyarországon jelenleg 
a vezető halálokok között szerepelnek a szív- és érrendszeri beteg-
ségek – most ezek megelőzését hangsúlyozzák. A videópályázat-
ra soproni középiskolák nappali tagozatos diákjai jelentkezhet-
nek egyénileg vagy maximum 3 fős alkotócsoportokban (akár több 
kisfilmmel is). Az alkotások maximum hárompercesek lehetnek, 
műfaji kötöttség nincs, de a pályaműveknek kapcsolódniuk kell a 
2022. évi szív világnap mottójához: „Use heart for every heart!” 
(„Szívvel a szívekért”). 

Regisztrálni a szervezes@sopronigyogykozpont.hu cím-
re elküldött jelentkezési lappal lehet. A kész filmeket október 24-
ig várják. A pályaműveket szakértő zsűri bírálja el, az első három 
helyezett értékes díjakat kap. További részletek: www.sopron-
korhaz.hu

Autitok Egyesület: látlak téged
Egész napos érzékenyítő mozimaratont és szakmai–baráti ta-
lálkozót szervezett az Autitok Egyesület a Pedagógusok Soproni 
Művelődési Házában múlt szerdán. A rendezvényt Kállai Anikó, 
az egyesület elnöke nyitotta meg. A vendégeket dr. Simon Ist-
ván alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, az Autitok egy 
komoly, jól működő egyesület, ahol az autizmussal élők hoz-
zátartozói megoszthatják egymással tapasztalataikat, és se-
gíthetnek az érintetteknek a minél teljesebb élet elérésében. 

RÖVIDEN

SOPRONITEMA-
HIVATALOS
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CEOSZ – a cukorbetegekért
CEOSZ. Betűszó. Jelentése: Cukorbeteg Egyesületek Országos 
Szövetsége. Ez a szervezet ma Magyarország egyik (ha nem a) 
legnagyobb „betegszervezete”. 

Legtöbbször családtagjaikért vagy egyszerűen másokért, 
mindenkiért, aki az adott helyzetbe kerülve éli mindennapjait 
tenni akarók lelkes csapata. Tapossák az utakat ott, ahol koráb-
ban az ismerethiányból, félelemből, megnemértésből táplálko-
zó sűrű bozótos állta útjukat. Jó hír, hogy Sopronban is működik 
tagszervezetük, a Soproni Cukorbetegek Egyesülete. Még jobb 
hír (főleg a környéken élőknek), hogy egy-egy személy önálló-
an is csatlakozhat akár közvetlenül is az országos csapathoz. 

MDT. Betűszó. Jelentése: Magyar Diabetes Társaság. Ez az 
orvosszakmai szervezet Magyarország egyik legnagyobb „or-
vos társasága”. Szerencsére nemcsak orvosok, hanem minden 
a területen munkálkodó „egészségügyis” szerveződése. 

A két nagy szervezet már együtt halad. Megfogtuk egymás 
kezét. Együtt erősebbek leszünk. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 5-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron  
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt sor-
solunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 14-i rejtvényünk megfejtése: „Sikertelenségünkre vannak a legsikeresebb magyarázataink.”.  
Szerencsés megfejtőnk: Zelenai Melánia.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 28-től október 4-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától 
másnap reggel 8 óráig tar

Szeptember 28., 
szerda 

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

Szeptember 29., 
csütörtök 

Lövér patika  
Béke u. 4. 99/508–614

Szeptember 30.,  
péntek 

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

Október 1., 
szombat 

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

Október 2., 
vasárnap 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Október 3.,  
hétfő 

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

Október 4.,  
kedd 

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

Tisztelet és tolerancia
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.  

– Megismerkedésünknek van 
egy évtizedekre visszanyú-
ló „előtörténete”. Édesanyám 
annak idején Nyugat-Német-
országban élt, és egy alkalom-
mal megdöbbentő hírrel hívott 
föl telefonon: Gyuri öcsém, aki 
Heidelbergben volt orvostan-
hallgató, a svájci Alpokban ál-
dozata lett egy repülőgép-sze-
rencsétlenségnek. A temetés 
Graubünden kanton egy pi-
ciny falujában, Selmában volt, 
ahonnan én nem Magyaror-
szágra tértem haza, hanem, 
hogy édesanyám ne marad-
jon egyedül, letelepedtem az 
NSZK-ban – mesélte dr. Sulyok 
Balázs. 

– A szüleim Németország-
ban éltek, orvosi diplomám 
megszerzését követően én is 
ott szakvizsgáztam, ahol ma-
gyar orvos kollégáim egyszer 
meghívtak egy baráti össze-
jövetelre, ahol ott volt Balázs 

is – folytatta dr. Sokol Sel-
ma Magdaléna. – Bemutattak 
neki, és amikor kimondtam 
a nevem, hogy Selma, elkere-
kedett a szeme.

Balázs égi jelnek tekintet-
te, hogy előtte áll egy rendkívül 
csinos kollegina, akinek ugyan-
az a keresztneve, mint annak 
a svájci falucskának, ahol nem-
csak szeretett öccse, hanem 
a saját maga lelki békéjéért is 
imádkozott. Az események fel-
gyorsultak: a fiatalok Fertő-
meggyesre (Mörbisch) utaztak, 
ahol megtörtént a lánykérés, 
majd hamarosan, 1982. au-
gusztus 27-én a svájci határ kö-
zelében lévő Singenben örök 
hűséget esküdtek egymásnak. 
Balázs saját nőgyógyászati kli-
nikát alapított, ahol Selma al-
tatóorvosként tevékenykedett, 
így a szakmai életük is egy vá-
gányon haladt tovább a kö-

zelmúltig, amikor mindketten 
nyugdíjba mentek, és Sopron 
lett az otthonuk. 

– Mindig is rajongásig sze-
rettem ezt a várost, és az sem 
volt véletlen, hogy innen egy 
macskaugrásnyira, a Fertő tó 
partján kértem meg Selma ke-
zét – magyarázta Balázs. – Tes-
ti-lelki jó barátom volt néhai 
dr. Gangl Miklós, a soproni Ál-
lami Szanatórium főorvosa, 
akinél annak idején rezidensi 
éveimet is töltöttem, úgyhogy 
mindig a szívem csücske volt 

a város, öreg napjainkra pedig 
az otthonunk lett.

– A napokban ünnepeltük 
a 40. évfordulónkat, ami ösz-
szegzésre is lehetőséget ad –
fogalmazott Selma. – A boldog 
házasságnak nincsenek titkos 
képletei. Mi Balázzsal nagyon 
különbözőek vagyunk, ennek 
ellenére soha nem akartuk 
megváltoztatni a másikat, min-
denki megtarthatta a maga sze-
mélyes autonómiáját. Tisztelet 
és tolerancia – ez legyen egy-
úttal a tanács is a fiataloknak.

Dr. Sokol Selma Magdaléna és dr. Sulyok Balázs 1982-ben házasodott össze. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

DR. SOKOL SELMA  1950-ben született Marosvásárhelyen. 
Orvosi diplomáját is szülővárosában szerezte meg 1976-ban, 
majd aneszteziológus szakorvosként tevékenykedett Német-
országban.
DR. SULYOK BALÁZS  1944-ben született Keszthelyen. Orvosi 
diplomáját a Semmelweis-egyetemen szerezte 1970-ben. Szü-
lész–nőgyógyász szakorvosként több mint négy évtizedig Né-
metországban praktizált. 
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KÓCZÁN BÁLINT

Végéhez közeledik az Öröm a zene 
2021–2022-es évada. A könnyűzenei 
verseny utolsó állomása lesz a sop-
roni, amit október elsején tartanak 

Sop-Rock tehetségkutató fesztivál néven. 

Tizenkettedik alkalommal 
rendezik meg Sopronban 
a Sop-Rock tehetségkuta-
tó fesztivált október elsején 
a Hangár Music Gardenben. 
A résztvevő együttesek amel-
lett, hogy megmutathatják te-
hetségüket, értékes nyeremé-
nyeket is elvihetnek. A díjak 
között szerepel fellépés a 
Strand Fesztiválon, a Búgó-
csiga és a Hangár klubokban, 

illetve előzenekarként a Tank-
csapda előtt. A győztes részt 
vehet az Öröm a zene tehet-
ségkutató október 8–9-i nagy-
döntőjében Budapesten, ahol 
a fődíj 3,5 millió forint.

– Úgy érzem, hogy ebben 
a helyzetben, amiben most 
vagyunk, Covid után, egy há-
ború közepén a helyi közös-
ségek, azon belül is a kis kö-
zösségek megléte és szerepe 

nagyon jelentős: ezek össze-
tartó ereje a zene, és ezért is 
fontos a hangszeres élőzene 
– fogalmazott Kovács Attila, 
a Sop-Rock tehetségkutató 
fesztivál főszervezője.

– Ahhoz, hogy ezek a fia-
tal, feltörekvő zenészek mi-
nél több fellépési lehetőség-
hez jussanak, nagyon fontos a 
tehetségkutatás. A több mint 
egy évtizedes múltra visszate-
kintő Sop-Rock tehetségkuta-
tó fesztivál sok, ma már neves 
előadóművészt „termelt ki”, és 
reméljük, hogy ez a sor folyta-
tódik idén és az elkövetkező 
években is – tette hozzá Ko-
vács Attila.

A megmérettetésre szep-
tember 28-ig lehet jelentkez-

ni. A beküldött hangfelvételek 
alapján megtörténik az elő-
zsűrizés, majd a döntőbe a leg-
jobb tíz produkciót hívják be 
a szervezők, ahol 15–15 perces 
minikoncertekkel mutatkoz-
nak be a zsűrinek. Az ítészek 
között olyan elismert zenei 
szakemberek ülnek, mint An-
dásik Remo, a Hangszeresek 
Szövetségének főtitkára, Ko-
losai Ferenc, a 2019-es Öröm a 
zene fődíjas Antares énekese, 
basszusgitárosa, Marczel Sza-
bolcs, a Monyo Land operatív 
vezetője, Rozsonits Tamás ze-
nész, zenei szakíró, Sárdy Bar-
bara énekesnő, dalszövegíró, 
Szabó Áron „Vasaló” zenész és 
Tujmer „Suba” Géza, a soproni 
gitárosok doyenje.

Sztárok itt és ott

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

Sop-Rock:  A nyertesek több helyen is felléphetnek

Előtérben a fiatalok

A Prove zenekar tavaly megnyerte a Sop-Rock tehetségkutató fesztivált. Idén is várják a fiatal zenészeket a szervezők. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák SOPRONITEMAHIVATALOS

BULI VAN!  – zenei ajánló
Queen-slágerek a Búgócsigában
Nagy élményben lehet részük azoknak a zenebarátoknak, akik 
október 7-én, pénteken este ellátogatnak a Búgócsiga Akusz-
tik Gardenbe, ugyanis ismét felcsendülnek a legnagyobb 
 Queen-slágerek a Hungarian Rhapsody Queen Tribute Band 
jóvoltából.

Vidám és merész őszi trend
MADARÁSZ RÉKA

Idén ősszel a lehulló faleve
lek árnyalatai mellett hűvös 
és meleg színek egyaránt segí
tik az önkifejezésünket. Még 
mindig tart a one size fazo
nok divatja, a kötött anyagok 
és a blézer népszerűsége pedig 
szintén töretlen.

Ebben a szezonban – a klasszikus őszi 
színek mellett – meglepő módon élénk 
tónusok kerülnek előtérbe: nem mara-
dunk észrevétlenek a drámai paprika-
pirosban, főként, ha további erőteljes 
árnyalatokkal, például kékkel vagy li-
lával párosítjuk.

– A nyári világoskéket az elegáns 
szürkéskék váltja fel, ami remekül mu-
tat élénk rózsaszínnel, zölddel, lilával, 
arannyal, ezüsttel – tudtuk meg Szilá-
gyi Katalin divat- és stílustervezőtől. 
– Természetesen a kék más változa-
tai mellett is dönthetünk: egy klasz-
szikus árnyalattal például a kis feke-
te ruhát is kiválthatjuk. Optimizmust, 
vidámságot sugároz az energikus na-
rancs, ami – nem titkoltan – a zord té-
li napok és a világban zajló események 

ellensúlyozására is szolgál. Óvatosan 
kombináljuk, de felvehetjük akár ró-
zsaszínnel, sötétkékkel, szürkével és 
barnával is.

A kifutókon gyakran szerepelnek 
a modellek rózsaszínben: akár tető-
től talpig, de klasszikus árnyalatok-
kal, például feketével, szürkével, vilá-
goskékkel párosítva is. A laza, sportos, 
ugyanakkor elegáns stílus alapdarab-
ja a blézer, ami mindenütt szembejön 
velünk: gyakran combközépig érő vagy 
még hosszabb változatban. Termé-
szetesen a legmenőbb a blézer akkor, 
ha élénk színű, de lehet csíkos, kockás 
vagy akár virágos is. Hordhatjuk egy 
markáns övvel vagy lazán kigombolva.

– Ugyancsak nem idei találmány 
a rétegződés. Azt ajánlom, hogy pró-
báljunk egy szín különböző árnyalata-
iból válogatni – folytatta Kata. – Fan-
tasztikusan mutatnak a hosszú rojtok 
a kabátok alján, ujján, de készülhet 
egy egész szoknya is csupa rojtból. 
Minden menő, ami kötött, legyen az 
kabát, blézer, poncsó vagy overál. Is-
mét nagy kedvenc a leggings, ter-
mészetesen kötött pulóverrel. Még 
mindig befutók a színes műszőrmék 
– a legjobb, ha merész színekben ölt-
jük magunkra. FO
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