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Könyv- és csapatbemutató
A Soproni borvidék talán legizgalmasabb rendezvénye volt a múlt heti borászati és gasztronómiai élménynap, amelyre közel háromszázan érkeztek nyolc országból. A résztvevők 
között újságírók, borászok, turisztikai szakemberek és borszakértők voltak, akik számos háttéranyagot is kaptak. FOTÓ: KRÁNITZ JÓZSEF ARCHÍV 

A borvidék színe, virága

 Kompromisszumok nélkül

Előzzük meg  
a dió feketedését!

Körülbelül 2000 
nő – ennyien hal-
nak meg rosszindu-
latú emlőrák miatt 
évente (!) Magyarorszá-
gon. A szűrővizsgálatokra 
még mindig kevesen 
mennek el, pedig az idő-
ben felfedezett daganat 
jó eséllyel gyógyítható. 
Október az emlőrák elle-
ni küzdelem hónapja, a 
Soproni Gyógyközpont-
ban ezért szűrőkam-
pányt is indítottak. 
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Négy helyszínen több mint 60 diák szedett szemetet és lehullott faleveleket Sopron-
ban szombaton a 72 óra kompromisszumok nélkül önkéntes akcióban. A városunkban 
15. alkalommal életre hívott kezdeményezés helyi szervezői a történelmi egyházak, 
valamint Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Évek óta gondot okoz sok kerttulajdonosnak a dió fekete-
dése. Bár hajlamosak vagyunk a problémáért teljes mér-
tékben a dióburok-fúrólegyet felelőssé tenni, ez a rovar  
a termést nem károsítja. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Életmentő 
emlőszűrés

Tisztelet a hősöknek

Bemutatták a Sopron Basket történetét feldolgozó könyvet, vala-
mint lejátszották az első hazai bajnoki meccset is. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Az Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint gróf Batthyány Lajosra em-
lékeztek október 6-án Sopronban. A műsort a Hunyadi-iskola 6. évfo-
lyamos diákjai adták, de fellépett az intézmény pedagógus énekkara is.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is 
üzennek, sugallanak, tanítanak. Megmutatják, 
merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban 
kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünk-
kel is olykor új irányokat veszünk. Tanítanak min-
ket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az 
életre. Sorozatunk szerzője is sokat tanult a sop-
roni macskaköveket járva… 

(7.) Giczy János (1933–2016) 
festőművészt, az Óvónőkép-
ző Intézet rajztanárát a Ba-
uer házaspár közvetítésével 
ismertem meg. (Bauerné a 
Széchenyi-gimnázium után 
szintén az óvónőképzőben 
tanított, a magyar gyerek-
irodalom történetéről, jele-
néről adott elő.) Ami a kép-
zőművészetet általában és 
a festészetet különösen il-
leti, akkoriban, az ötvenes 
évek második felében, a hat-
vanas évek elején a külön-
böző avantgárd mozgalmak, 
meg a modernizmus hatása 
alatt voltam. Így talán egyál-
talában nem véletlen, hogy 
kezdetben Giczy festészetét 
meghökkenve, kissé értetle-
nül fogadtam, magamban őt 
a naiv festők közé soroltam, 
noha tudtam, hogy elvégez-
te a festészet professzionális 

műveléséhez szükséges fel-
sőfokú tanulmányokat.

Később, elmélyülve újabb 
és újabb alkotásaiban, beszél-
getéseink során megismerve 
alkotói szándékát, belső indí-
tékait, közelebb kerültem mű-
vészetéhez. Rájöttem, hogy 
az jelenti az ő látás- és alkotó-
módjának egyediségét, képei 
megformálásának, színvilá-
gának művészi értékét, ami 
kezdetben meghökkentett és 
zavarba hozott. Ő a paraszti 
múlt (munka, életforma, ér-
tékrend, kultúra) festmények-
kel való megörökítését érezte 
a sors által elrendelt feladatá-
nak, művészi küldetésének. 

Szóval, némi idő múlásával 
tisztult bennem Giczy művé-
szetével kapcsolatos felfogá-
som, miközben kritikusabbá 
vált az avantgárd mozgalmak-
kal és a modernizmussal való 

szemléletem. Méltatást írtam 
a Kisalföldben művészetéről, 
kiemeltem azt a jellegzetessé-
gét, hogy következetesen a ma-
ga választotta utat járja, s ettől 
semmilyen külső hatás nem 
téríti el. Soraimra rövid levél-
ben válaszolt. Azt írta: „Köszö-
nöm a cikket, amit rólam írtál. 
Igen jólesett, s jól is sikerült. 
Úgy gondolom, hogy valamit 
megírtál, amit nem árt hang-
súlyozni, mert gyakran elfelej-
tik napjainkban. A festő nem 

lehet bohóc, aki mindig változ-
tatja magát a divatok szerint.” 
Végül figyelmeztetett: „Ha itt 
jársz, el ne kerülj!”.

Amikor Sopronban jártam, 
szinte mindig felkerestem őt a 
Móricz Zsigmond utca 12. alat-
ti lakásának műtermében. Be-
szélgettünk a művészeti élet 
időszerű témáiról, eseménye-
iről, a folyamatban lévő mű-
véről, miközben a felesége, 
Dalos Margit által főzött ká-
vét kortyolgattuk, és a csésze 

mellé tett süteményt ropog-
tattuk. Margitról később de-
rült ki, hogy óvónői munkája 
mellett a szabadidejében tün-
déri stílusú elbeszéléseket ír. 
Valószínű, így tehetett akkor 
is, amikor a kávé felszolgálá-
sa után visszavonult a műte-
rem alatti lakásuk szobájába. 
Szabad asszociációs, tudat-
áramos szerkezetű szövegei-
ben a múlt emlékei, tűnt idők 
történései keverednek az idő 
jelenvalóságával, miközben 
Sopron és a város környé-
ki táj jellegzetes motívumai, 
ha csak háttérként is, szinte 
mindig jelen vannak. Amikor 
első elbeszéléseit olvastam, 
nehezen értettem meg, hogy 
a kiadók és a szerkesztő-
ségek miért nem fe-
dez ték 

fel őt már jóval korábban, de 
közben arra is gondolnom kel-
lett, hogy például James Joyce 
hány kiadónál házalt az Ulys-
sesszel, vagy hogy Kertész 
Imre Sorstalanságát is kez-
detben milyen értetlenség fo-
gadta. (Dalos Margit első kö-
tete, varázslatos elbeszélések 
gyűjteményeként, Szénszünet 
Kapernaumban címmel 1993-
ban jelent meg. Egy pél-
dányát, kedves dedi-
káció kíséretében, 
postán elküld-
te címemre.) 
(Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

Giczy János (1933–2016) festőművész és felesége, Dalos Margit is nagy hatással volt szerzőnkre. FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

AKI MESÉL A MÚLTRÓL:  Kloss Andor 1941-ben született Sopronban. A Széchenyi István reálgimná-
ziumban érettségizett, majd a debreceni egyetemen magyar–történelem szakon diplomázott. 1966 és 
1974 között a soproni Roth erdészeti technikumban 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 főszerkesztőjeként, 1994 és 1998 között pe-
dig egy budapesti kiadó nyolc megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 között 
a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadója tanácsadója volt. Válogatott jegyze-
tei, interjúi, tanulmányai több kiadásban is megjelentek. 

Amennyiben olyan megtakarítási formát keres, 
amely értékálló, és előrelátó gondoskodást 
biztosít gyermekének, akkor a Babakötvény a 
legjobb választás. 

Ez a befektetés kiemelt, az 
inflációt 3 százalékkal meg-
haladó kamatozással gyara-
podik, és a számlára történő 
befizetések után évi 10 szá-
zalék, de maximum 12.000 
forint állami támogatás is 
jár. Babakötvénye nemcsak 
a kisbabáknak lehet, hanem 
a gyermek 18. életévének be-
töltése előtt bármikor nyit-
ható Start-számla, amelyre 
bárki, bármekkora összeget 
befizethet.

A kincstári Start-szám-
lák száma évről évre nő: kö-
zel 300.000 gyermek ren-
delkezik Babakötvényben 
megtakarítással, amelynek 
összege országosan eléri a 
183 milliárd forintot. Győr–
Moson–Sopron megyében 
már több mint 16 ezer gyer-
meknek van ilyen megta-
karítása.

HOGYAN LESZ AZ ÉLET-
KEZDÉSI TÁMOGATÁSBÓL 
START-SZÁMLA?

• A gyermeke megszületé-
sekor 42.500 forint életkez-
dési támogatást ad a ma-
gyar állam.

• A soproni önkormány-
zat minden soproni kisgye-
rek esetében a megnyitott 
Start-értékpapírszámlát to-
vábbi 40 ezer forinttal egé-
szíti ki.

• A szülőnek a gyermek 
nevére szóló Start-számlát 
kell nyitnia, amit kizárólag 
a Kincstárban tud megtenni.

• A Kincstár automatiku-
san átvezeti az életkezdési 
támogatást a Start-számlára, 
és Babakötvénybe fekteti azt.

• A Start-számlán rend-
szeres vagy alkalmi befizeté-
sekkel is gyarapítható a pénz, 
ami az inflációt meghaladó 

mértékben kamatozik, vala-
mint a befizetések után álla-
mi támogatás is jár.

• Ha valaki például havi 
10.000 forintot befizet, ak-
kor a gyermek 18 éves korá-
ban több mint 4 millió forint 
megtakarítással fog rendel-
kezni, ami szabadon fel-
használható lesz felnőtt éle-
te megkezdéséhez.

MIÉRT ELŐNYÖS 
A BABAKÖTVÉNY?
• A teljes futamidőre 3 szá-
zalékkal magasabb kama-
tot kap, mint a mindenkori 
infláció.

• A Start-számlára a befi-
zetések után 10 százalék, de 
maximum 12.000 forint álla-
mi támogatás jár. A rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermekek 
esetén az állam az éves be-
fizetések mértéke után 20 
százalékot, de legfeljebb 24 
ezer forintot ír jóvá.

• Az elért kamatbevétel 
adómentes, és a Babaköt-
vény-vásárlás illetékmentes.

• A tőke és a kamatok ki-
fizetésére az állam garanci-
át vállal.

• A számlavezetés in-
gyenes.

• A WebKincstár és Mo-
bilKincstár alkalmazáso-
kon keresztül bárhol és 
bármikor kezelheti megta-
karítását.

• A gyermek 18 éves ko-
rától szabadon felhasznál-
hatja az összeget, kötöttsé-
gek nélkül.

HOL ÉS HOGYAN LEHET 
START-SZÁMLÁT NYITNI?
A Start-számla megnyitha-
tó személyesen a Kincstár 
ál lampapír-forgalmazási 
ügyfélszolgálatain és állam-
papír-forgalmazási értékesí-
tési pontjain, illetve online, 
Ügyfélkapun keresztül a 
www.magyarorszag.hu ol-
dalon kényelmesen, bizton-
ságosan és gyorsan.

Ügyfélszolgálatok rész-
letes listája: www.allam-
kincstar.gov.hu/hu/ugy-
felszolgalatok

A legjobb start gyermekének

SOPRONI ÁLLAMPAPÍR-ÉRTÉKESÍTÉSI PONT:   
9400 Sopron, Állomás utca 2., ügyfélfogadás: szerdánként 9–16-ig.

TÓTH TIBORNAK, A SOPRONI FOTÓMŰVÉSZETI KÖR 
TAGJÁNAK NYÍLT TÁRLATA múlt pénteken a Szent György ut-
cai Torony Galériában. – A kiállításnak hivatalosan nincs címe, 
de ha lenne, akkor az lenne, hogy Magamnak, ugyanis a foto-
gráfiák valójában nem tárlatra, hanem saját magamnak készül-
tek – fogalmazott a megnyitón Tóth Tibor, akinek fotóművész-
ként ez az első önálló kiállítása. A megnyitón közreműködött a 
zenéjében a dzsesszt, a bluest, a rockot és a kelet-európai nép-
zene dallam- és harmóniavilágát ötvöző Artézis Trió. A tárlat 
előzetes telefonos bejelentkezést (+3630/233–9938) követő-
en október végéig tekinthető meg. FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

TÓTH TIBOR: MAGAMNAK

Terjesztési reklamáció: 
0699/517–501
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HUSZÁR JUDIT

Körülbelül 2000 nő – ennyien halnak meg rossz-
indulatú emlőrák miatt évente (!) Magyarorszá-
gon. A szűrővizsgálatokra még mindig kevesen 
mennek el, pedig az időben felfedezett rosszin-
dulatú daganat jó eséllyel gyógyítható. A Soproni 
Gyógyközpontban októberben szűrőkampányt 
indítottak.

Október az emlőrák elleni 
küzdelem hónapja, sokan ki-
tűzik ilyenkor a rózsaszín sza-
lagot. Fontos is a figyelemfel-
hívás, hiszen a magyar nők 
körében az emlőrák a leggya-
koribb rosszindulatú daga-
nat. Magyarországon évente 
5–7 ezer új esetet diagnoszti-
zálnak. A daganat okozta ha-
lálozásban a nők esetében a 3. 
helyen áll, 2000 nőt veszítünk 
el emiatt évente.

– Évek óta az a tendencia 
országosan és Sopronban is, 
hogy a behívott hölgyek kö-
rülbelül 30 százaléka vesz 
részt mammográfiás szűré-
sen – tájékoztatott dr. Hoffer 
Krisztina, a Soproni Gyógy-
központ Röntgen- és Izo-
tópdiagnosztikai Osztályá-
nak osztályvezető főorvosa. 
– Ez azért elkeserítő, mert a 
szűrés szó szerint életmen-
tő lehet. Ha az érintettek 70 
százaléka részt venne a szű-
résen, akkor 10 éves távlatban 
30 százalékkal csökkenthető 
lenne az emlőrák okozta ha-
lálozás, vagyis körülbelül 700 
nő életét meg tudnánk mente-
ni minden évben.

Emlőszűrésre a 45–65 év 
közötti nőket hívják be két-
évente. Az ÁNTSZ-től ka-
pott lista alapján küldik ki az 

értesítéseket. A kórház diag-
nosztikai tömbjében találha-
tó mammográfiás laborban 
fogadják az időpontra érkező-
ket – itt először adategyezte-
tés és rövid kórelőzmény-fel-
vétel történik. Az esetleges 
panaszok, korábbi emlővel 
kapcsolatos műtétek mel-
lett fontos tudni azt is, hogy a 
családban előfordult-e emlő-
rákos megbetegedés. A tapin-
tásos vizsgálat után mindkét 
emlőről két-két felvételt készí-
tenek, amelyeket egymástól 
függetlenül két, az emlővizs-
gálatokban jártas radiológus 
értékel. A leletezés két hé-
ten belül megtörténik. Aki-
nél nem találnak semmilyen 
problémát, az nem kap érte-
sítést, akinél viszont valami-
lyen elváltozást fedeznek fel, 
azt visszahívják kiegészítő 
vizsgálatokra.

– Ettől sem kell azon-
nal kétségbe esni – folytatta 
dr. Hoffer Krisztina –, ez nem 
jelenti azt, hogy az illető rá-
kos. Idén 161 hölgyet hívtunk 
vissza (ez a megjelentek kö-
rülbelül 10 százaléka) szűrés 
után, közülük 10-nél találtunk 
rosszindulatú daganatot. Fon-
tos elmondani, hogy az emlő-
rák korai stádiumban nem 
okoz panaszokat, nem fáj. Ha 

valaki csomót tapint az em-
lőjében vagy a hónaljában, az 
emlőbőrén elváltozásokat ta-
pasztal, az emlőbimbó vála-
dékozik, behúzódik, akkor ne 
várjon a következő szűrésig, 
hanem keresse fel háziorvo-
sát vagy nőgyógyászát!

A soproni kórház mam-
mográfiás részlege nemcsak 
szűrőcentrumként működik, 
hanem klinikai mammográ-
fiás vizsgálatokat is végeznek 
itt. A panaszos hölgyeket ide 
utalja be a háziorvos, a nőgyó-
gyász vagy a sebész. Ilyenkor 
komplex emlővizsgálat követ-
kezik, ami mammográfiából, 

ultrahangból, ezek kombiná-
ciójából, valamint szükség 
esetén biopsziás mintavétel-
ből áll, de az emlő MR-vizs-
gálatára is lehetőség van. Ha 
valakinél rosszindulatú elvál-
tozást találnak, akkor onko-
team (melyben jelen van radi-
ológus, onkológus, patológus, 
sebész) dönt a személyre sza-
bott terápiáról.

– A daganat típusa, stádi-
uma és az egyéni adottságok 
határozzák meg a kezelést 
– folytatta a főorvos. – Radi-
kális, emlőeltávolító műtéte-
ket csak a legszükségesebb 
esetben végzünk. A terápia 

három lábon áll: a műtét mel-
lett szükség esetén sugárke-
zelést, gyógyszeres terápiát 
(hormonkezelés, kemoterá-
pia) alkalmazunk. 

A szakember szerint a 
rendszeres szűrés mellett 
fontos, hogy már 20 éves 
kortól havonta végezzenek 

a hölgyek önvizsgálatot. Így 
jobban megismerik a saját 
emlőjüket, és könnyebben 
észreveszik a kisebb elválto-
zásokat. Célszerű a nőgyó-
gyászt is megkérni, hogy a 
méhnyakrákszűréskor vé-
gezze el az emlők tapintásos 
vizsgálatát.

Fontos,  hogy már 20 éves kortól havonta végezzenek a hölgyek emlőönvizsgálatot!

Életmentő mammográfiás szűrés

ÉLETMENTŐ SZŰRÉS:  Októberben minden pénteken és 15-
én, szombaton emlőszűrésre hívják a 45–65 év közötti hölgyeket 
a Soproni Gyógyközpontba. Azokat várják, akiknél az elmúlt két év-
ben nem történt mammográfiás vizsgálat. Ezeken a napokon be-
hívó levél és időpont-egyeztetés nélkül lehet menni mammográ-
fiára. A 40–45 év közötti korosztály és a 65 év felettiek háziorvosi 
beutalóval vehetnek részt a vizsgálaton.

– Az a tendencia országosan és Sopronban is, hogy a behívott hölgyek 30 százaléka vesz részt mammográfiás szűrésen – mondta 
dr. Hoffer Krisztina, a Soproni Gyógyközpont Röntgen- és Izotópdiagnosztikai Osztályának osztályvezető főorvosa. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

KÖVES ANDREA

A januárban elhunyt Kiss Gyula amatőr csilla-
gászról kisbolygót neveztek el. A Stella Sopron 
egykori vezetője több soproni fiatalt is inspirált 
arra, hogy az űrkutatás, illetve a csillagászat te-
rületén teljesedjen ki.

Huszonöt esztendővel ez-
előtt kezdődtek a Szegedi 
Tudományegyetemen rend-
szeres kisbolygó-megfigye-
lések, amelynek folytatása 
mára hazánk egyik legsikere-
sebb csillagászati program-
jává vált. A felfedezett kis-
bolygók sorszámot kapnak, 
a felfedezők pedig névjavas-
latot nyújthatnak be a Nem-
zetközi Csillagászati Unióhoz. 
A Szegedi Tudományegyetem 
soproni származású csillagá-
sza, dr. Szalai Tamás társfel-
fedezőként nemrég több név-
javaslattal is élhetett, ezekből 
kettő soproni kötődésű: az 
egyik kisbolygó egykori alma 
materéről, a Berzsenyi Líce-
umról kapta a nevét, a másik 
pedig Kiss Gyuláról, aki an-
nak idején elindította a csil-
lagászat felé (erről lapunk-
ban is beszámoltunk: Soproni 

kötődésű kisbolygó, Soproni 
Téma, 2022. szeptember 28.).

– Idén januárban szomo-
rú hír ért bennünket: elvesz-
tettük Kiss Gyulát, a sopro-
ni csillagászati élet motorját, 
aki az elmúlt évtizedekben 
fáradhatatlanul osztotta meg 
tudását az égbolt kincseiről 
az érdeklődőkkel – mesél-
te lapunknak dr. Szalai Ta-
más. – Amikor értesültem a 
névadási lehetőségről, arra 
gondoltam, hogy talán ez az 
egyik legméltóbb mód emlé-
kének megőrzésére. Kiss Gyu-
lát már hegykői gyermekként 
és pannonhalmi bencés diák-
ként is szoros kapcsolat fűz-
te a csillagos égbolthoz. Ala-
pító tagja és mindvégig lelkes 
„mindenese” volt a Magyar 
Csillagászati Egyesület sop-
roni csoportjának, a Stella 
Sopronnak. Számos embert, 

köztük sok fiatalt inspirált a 
környezetében. 

Közéjük tartozik a sopro-
ni Csukovits György, a Ma-
gyar Csillagászati Egyesület 
tagja is.

– Egy ember értékét a tet-
tei, eredményei tükrözik, és 
Gyula bácsi munkája sokunk-
ban benne él – fogalmazott 
György. – Előadásaival generá-
ciók fejében sikerült elültetni 

a természettudományos gon-
dolkodás csíráját, többen vá-
lasztottak ilyen pályát. Akad 
közöttük csillagász is, és er-
re különösen büszke volt. Se-
gítségére bárki számíthatott. 
Tőle tanultam a távcső hasz-
nálatának alapjait. Amíg ere-
je engedte, vezette a Stella kis 
csapatát, szervezte a csilla-
gászati eseményekhez igazí-
tott bemutatókat, vagy éppen 

neves csillagászokat hívott 
meg a főképp általa szerve-
zett Fényi Gyula Szabadegye-
tem előadásaira.

Ahogy egykori tanítványai 
mesélték: Kiss Gyula a ma-
ga szerény módján biztosan 
visszafogottan fogadta vol-
na a hírt, hogy kisbolygót ne-
veztek el róla. De belül nagy 
örömmel és büszkeséggel töl-
tötte volna el... 

„Generációk fejében ültette el  a természettudományos              gondolkodás csíráját”

A fénylő csillagok között    Kiss Gyula

Kiss Gyula fáradhatatlanul népszerűsítette a csillagászatot Sopronban. FOTÓ: ARCHÍV

A fényfestő 
emlékére
121 évvel ezelőtt, 1901. októ-
ber 5-én született Sopronban 
Altmann Jakab János, ismer-
tebb nevén John Alton, Oscar-
díjas hollywoodi operatőr. En-
nek apropóján múlt szerdán a 
Magyar Hollywood Tanács 
Egyesület vetített képes elő-
adást tartott a Lenck-villában. 

A rendezvényen Csiszár 
Szabolcs alpolgármester és 
dr. Tóth Imre, a Soproni Múze-
um igazgatója köszöntötte az 
érdeklődőket. Altmann Jakab 
soproni kötődéséről kollé-
gánk, Pluzsik Tamás beszélt, 
majd Bokor Balázs, a Magyar 
Hollywood Tanács elnöke 
tartott előadást az operatőr 
karrierjéről.

Altmann Jakab összesen 
103 filmet készített, az Egy 
amerikai Párizsban című al-
kotásért kapta meg az Oscar-
díjat. Életművéről lapunkban 
is írtunk: John Alton beszélte 
a fényfestés nyelvét, Soproni 
Téma, 2021. május 26.

SOPRONITEMAHIVATALOS
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Világszerte nőnek az 
energiaárak – ez sajnos 
hazánkban sincs más-
képp. Sorozatunk má-
sodik részében annak 
jártunk utána, milyen 
lépéseket tehetünk, ha 
az áramszámlánkat sze-
retnénk csökkenteni.

Mivel ma már az átlagos fel-
használási mennyiségek fo-
gyasztása felett lakossági pi-
aci áron juthatunk hozzá az 
áramhoz és a gázhoz, egyre 
inkább jelentősége van an-
nak, hogy háztartásunk ener-
giatakarékos eszközökkel 
legyen felszerelve. – A legfon-
tosabb, hogy izzóinkat a ha-
gyományos típusúakról mo-
dern, LED-esekre cseréljük 
– emelte ki Horváth Sándor 
villanyszerelő. – Az energia-
takarékos LED-fények mini-
mum 50 százalékkal keve-
sebbet fogyasztanak, és már 
minden méretben elérhetők. 
Egy 40–60 wattos hagyomá-
nyos izzó teljesítményét tudja 
hozni egy 8–10 wattos LED-es 
verzió. Például egy átlagos téli 
este 2–3 szobában 6 darab ha-
gyományos 60 wattos izzó 4–5 
órán keresztül 2 kilowattot is 
elfogyaszt, míg LED-es társa-
ik csak 300 wattot, azaz kicsit 
több mint 1/6-át.

Érdemes figyelni arra is, 
hogy háztartási gépeink mi-
nél magasabb energiaosztály-
ba tartozzanak. Nyilvánvaló, 
hogy egy 30 éves fagyasztó so-
kat „eszik”, és jobban is jege-
sedik, mint modern társa. 

Horváth Sándor szem-
léletesen „piros szemű 

vámpírokként” utalt a mind-
annyiunk háztartásában jelen 
lévő készenléti fényekre, me-
lyekkel például az áram alatt 
lévő televíziók, modemek, 
különböző töltők világítanak. 
– Ezeket az eszközöket éjsza-
kára jó kikapcsolni, és ezt egy 
kapcsolóval ellátott elosztó-
val lehet a legegyszerűbben 

megtenni. Heti szinten 1 kilo-
wattot ezzel is lehet spórolni.

Ha éjszaka kell egyik helyi-
ségből a másikba mennünk, a 
nagy indulási árammal mű-
ködő villanykapcsolás helyett 
takarékosabb megoldás a 
konnektorba helyezett irány-
fény használata. A mozgás-
érzékelős fényeket viszont a 

szakember a háztartásaink-
ba nem ajánlja (lépcsőházak-
ba sokkal inkább), mert na-
gyon gyakran kapcsolnak fel 
indokolatlanul is. 

A fenti pár trükk csak né-
hány a sok közül, de betart-
va őket egyértelmű lépése-
ket tehetünk az alacsonyabb 
áramfogyasztásért.

Egy 40–60 wattos hagyományos izzó teljesítményét tudja hozni egy 8–10 wattos LED-es verzió. 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

Kalandozások Normandia csataterein
Október 12., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
Dr. Brummer Krisztián előadása

Rezonátor – stand up est
Október 12. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Hetedik típusú találkozások 
Október 13., csütörtök
Soproni idősek világnapi és szív világnapi rendezvény
10 óra Lövér szálló buszfordulója: gyalogtúra az egészségért
12–14 óra piknikebéd
13 óra GYIK Rendezvényház előtere: ingyenes egészségügyi 
szűrővizsgálat 
14 óra GYIK Rendezvényház nagyterme: vendégek köszönté-
se, majd zenés, táncos kulturális fesztivál

Miért nem marad reggelire?
Október 14., péntek 19 óra, Liszt-központ
Gene Stone, Ray Cooney vígjátéka

Igor’Z // ZPZ // Ennyi Jutott koncert
Október 14. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

DNB United Sopron: L.A.S./ Benisson/ 
Gravesmarker/ VAULT/ Fuser
Október 14. 22 óra, Hangár Music Garden

Cukorbetegek összejövetele
Október 15., szombat 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
A Soproni Cukorbetegek Egyesülete rendezvénye

Táncház 
Október 15. 18 óra, GYIK Rendezvényház 
18 órától Dűvő zenekar koncertje, 19.30-tól 24 óráig muzsikál 
a Dűvő zenekar, táncot tanít Tóth Rita és Liczenbold 
Maximilián.

Katona Imre – Isten komédiása
Október 15. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
Zenés játék Assisi Szent Ferencről 
További időpontok: október 16., vasárnap 15 és 19 óra

Elefánt koncert 
Október 15. 20 óra, Hangár Music Garden
Vendég: Analog Balaton 

2000 év nyomában Sopron utcáin
Október 16., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
Ingyenes belvárosi séta. Regisztráció: visitsopron.hu

A nap heve nem éget 
Október 17., hétfő 18 óra, Festőterem 
Kovács-Gombos Gábor festőművész kiállítása. A tárlatot 
megnyitja Martos Gábor művészeti író, közreműködik 
Árvayné Nezvald Anett. 

Egészséges, emberibb környezetért,  
a virágos Sopronért 
Október 18., kedd és október 20., csütörtök 15 óra,  
római katolikus temetők 
Régi elhagyott sírok rendbetétele, melyekben híres, a város 
érdekében tevékenykedő emberek nyugszanak. Az önkéntes 
munkához kérik, hogy mindenki vigyen magával kapát, 
metszőollót. 
Az evangélikus temetőben október 25-én gondozzák 
a sírokat. 

Hasizomedzés szülés után
Október 20., csütörtök 10 óra, Liszt-központ
Molnár-Ságodi Boglárka védőnővel

O’ Sole Mio
Kránitz Roland természetfotó kiállítása megtekint-
hető október 23-ig, naponta 10 és 18 óra között a 
Liszt-központban.

EZ LESZ…  – programajánló

GYSEV: használható a váróterem
Végéhez közelednek a munkálatok a soproni vasútállomáson: 
a teljes felújítással és átalakítással várhatóan novemberre ké-
szülnek el a szakemberek. A váróterem ismét látogatható, a 
belföldi jegypénztár pedig az eredeti helyén üzemel. Mint ar-
ról lapunkban is beszámoltunk (Kötött pályán a jövőbe, Sopro-
ni Téma, 2022. április 6.), idén teljesen megújul a soproni vasút-
állomás: a várótermet is magában foglaló központi épületrész 
külső-belső felújítása, valamint a délkeleti üzemi épületszárny 
külső felújítása történik meg. Most a munkák utolsó szakaszá-
hoz értek, így újra látogatható a váróterem, ismét használha-
tó az állomási főbejárat, a belföldi pénztár ismét a régi he-
lyén üzemel, az utascentrum átmenetileg átköltözött a belföldi 
pénztárba, változott az akadálymentes közlekedés útvonala. Az 
ideiglenes forgalmi rendet kitáblázták a szakemberek. 

RÖVIDEN

SOPRONITEMAHIVATALOSKERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS:

TAKARÉKOSABBAK VAGYUNK:  Szeptemberben már harmadik hónapja folyamatosan csökken a ha-
zai villamosenergia-felhasználás. A Mavir Zrt. legfrissebb adatai szerint a villamosenergia-fogyasztás 
az év elején még magasabb volt, májusra azonos szintre került, attól kezdve pedig folyamatosan alat-
ta maradt a tavalyi értéknek. A nyár utolsó hónapjában annak ellenére sikerült alacsonyabb fogyasz-
tást elérni, hogy a havi átlaghőmérséklet 3,5 fokkal magasabb volt az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva. Ebben jelentős szerepet játszik a háztartások takarékosabb energiafelhasználása. (forrás: 
Steiner Attila energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár Facebook-oldala)

Így spórolhatunk:  A LED-izzók minden méretben elérhetőek

Megéri LED-re cserélni!

A módosítás  2022. október 22-től érvényes! 

Változik a buszmenetrend
Tisztelt Soproniak!
A jelenleg kialakult energiaválság rendkívül nehéz helyzetbe hozta az országot, az önkormányza-
tokat, családokat, közösségeket. Ennek rendezése érdekében az önkormányzat a Volánbusz Közle-
kedési Zrt.-vel közösen felülvizsgálta a gazdaságtalan és kihasználatlan járatokat, amelyeket ezért 
átszerveztek és összevontak. 

Az új, módosított menetrend 2022. október 22-től érvényes, így ennek megfelelően kérjük 
a tisztelt lakosságot, hogy utazásaik előtt tájékozódjanak a menetrendekről!

Ezek elérhetőek a Volánbusz (www.volanbusz.hu) és az önkormányzat (www.sopron.hu) 
honlapján is. Továbbá minden megállóban utastájékoztató segíti majd a közlekedőket. 

Köszönjük együttműködésüket!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 



Városi hírek2022. október 12. 5CIVITAS FIDELISSIMA Soproni Téma

„.. mindent gyógyító 
csodaszerek nincsenek. 
Magunk vagyunk, mi tu-
dunk tenni a saját testi és 
lelki egészségünkért. És 
főleg akkor, amikor még 
nincs látható baj.”

JEGYZET

A valódi
HUSZÁR JUDIT 
JEGYZETE 

Be kell vallanom: nagyon ritkán olvasok ver-
seket. Pedig iskolás koromban kifejezetten sze-
rettem őket, de valahogy kikoptak az életemből. 
Az utóbbi években inkább a regényekhez nyú-
lok. Egyáltalán nem zavar, ha egy könyv 5–600 
oldal, sőt! Valahogy megnyugtat, ha tudom, 

hogy sokáig velem 
lesz. Hogy együtt él-
hetek a szereplőkkel, 
nem kell őket pár es-
te után elengednem. 
Na, de nem erről aka-
rok írni! 

Egy verssor mos-
tanában többször 
eszembe jutott: „…az 

igazat mondd, ne csak a valódit”. Ugye, Önök is 
ismerik? „... a fényt, amelytől világlik agyunk, 
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”

Azt hiszem, napjainkban egyre nagyobb ér-
ték a valódi. Felgyorsult a világunk, tele van in-
formációval. Valós tényekkel, átpolitizált tar-
talmakkal, félremagyarázott üzenetekkel és 
direkt megtévesztő, manipulatív információk-
kal is. Az utóbbi időszakban viszonylag sokat 
foglalkoztam a tudomány–áltudomány kom-
munikációs jellemzőivel. Azzal, hogy miért 
tudnak annyi embert becsapni egyértelmű ha-
zugságok. Miért van az, hogy elhisszük: napi 2 
szelet citrom megvéd minket minden bajtól, ki-
gyógyít a rákból, leviszi a magas vérnyomást, 
de még a túlsúlyunkat is eltünteti? Fájdalom-
mentesen, úgy, hogy semmi mást nem kell vál-
toztatni az életünkön. De a citrom még hagyján! 
Számtalan olyan szert adnak el több tízezer fo-
rintért magukat tudományos glóriával ékesítő 
kóklerek, amelyeket soha, senki nem vizsgált 
be. Vagy ha igen, akkor a hatását nem igazolta. 

Szóval a kérdés, hogy miért dőlünk be még 
olyankor is, ha szinte biztosan tudjuk: ez nem 
lehet igaz. A pszichológusok számtalan indo-
kot említenek. A lényeg: ha valaki bizonyta-
lan, beteg, érzelmileg labilis állapotban van, 
akkor általában könnyebben becsapható. Fél. 
A félelem pedig sokszor irracionális döntések-
hez vezet. Gyorsan szeretne szabadulni. Visz-
sza akarja kapni a „régi” életét. Hinni akar a 
mesékben. Mert gyerekként olyan jó volt hinni 
bennük. Hogy van egy csodaszer, amitől min-
den megváltozik. Nem vagyok orvos, meg pszi-
chológus sem, de talán ezt kijelenthetem: min-
dent gyógyító csodaszerek nincsenek. Magunk 
vagyunk, mi tudunk tenni a saját testi és lel-
ki egészségünkért. És főleg akkor, amikor még 
nincs látható baj. 

Azokról viszont nagyon rossz véleményem 
van, akik anyagi hasznot fabrikálnak más 
emberek félelmeiből. Akik megbízható szak-
tudás, alapos ismeretek nélkül tesznek olyan 
javaslatokat, amelyekkel esetleg életeket ve-
szélyeztetnek. 

Hogy mit tehetünk? Legyünk kicsit gyanak-
vóbbak! Mindig nézzük meg, hogy ki mondta és 
mit! A szomszéd ismerősének a kocsmában el-
mesélt élményei nem szoktak tényszerűek lenni. 
Szóval hallgasson a józan eszére, építkezzen a 
korábbi saját (!) tapasztalataiból! És ne higgyen 
a tündérmesékben...!

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

Közgyűlés: változnak az intézmények távhődíjai
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK DÍJAIRÓL IS DÖN-
TÖTTEK a múlt heti rendkívüli közgyűlésen a városi képviselők. 
A rendeletmódosítás értelmében a külön kezelt intézmények a 
legmagasabb hatósági önköltségi hődíjat fizetik október 1-től. Kü-
lön kezelt intézménynek számítanak a központi költségvetési szer-
vek és azok intézményei, a helyi önkormányzat és költségvetési 

intézményei, valamint az állami támogatásban részesülő, közfel-
adatot ellátó, nem nyereségorientált intézmények. A lakossági fo-
gyasztók esetében nem változik a távhő ára. A képviselők emellett 
úgy határoztak, hogy a japán Kazuno testvérvárosba tervezett ok-
tóberi kiküldetést a kialakult és súlyosbodó energiaválság miatt 
lemondja az önkormányzat.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Exkluzív interjút adott a Soproni Témának 
dr. Farkas Ciprián. A polgármester kitért a takaré-
kossági intézkedések hátterére, kiemelve, hogy 
az emberek biztonsága az első, és együttműkö-
dést kért a soproniaktól.

– Polgármester úr, ma már 
mindenki előtt ismert, hogy 
energiaválság alakult ki az 
orosz–ukrán háború és a té-
ves brüsszeli szankciós po-
litika miatt. A válság egyik 
következménye az egész Eu-
rópát sújtó infláció. Mindez 
hogyan csapódik le az ön-
kormányzatnál?

– Az energiaválság Euró-
pa minden városát, így Sop-
ront is rendkívüli nehézsé-
gek elé állítja. Mára világossá 
vált, hogy Brüsszel szankci-
ós politikája nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket. 
Azt mondták, hogy a szank-
ciók Oroszországnak fognak 
fájni, így az véget vet a hábo-
rúnak. Nem így lett. Oroszor-
szág a szankciók következté-
ben extraprofitra tesz szert az 
energiahordozók megnöveke-
dett világpiaci árából, miköz-
ben a háború elhúzódására 
számíthatunk. A szankciók 
valójában ránk, európai em-
berekre róják a legnagyobb 
terheket. Szankciós felárat fi-
zetünk a villanyért, a gázért, 
ami az önkormányzat költ-
ségvetési tervét is felülírja. 
Az idei évben 1,5 milliárd fo-
rintra nőttek városunk ener-
giaköltségei, ami 2023-ra már 
a 4,3 milliárd forintot is elér-
heti. A város működőképessé-
gének megőrzése a tét.

– Ezért hozott takaré-
kossági döntéseket a képvi-
selő-testület?

– A kialakult helyzet min-
den egyes várost takarékos-
ságra kényszerít. A bajt nem 
mi okoztuk, de nekünk kell 
azt megoldanunk. A költség-
vetés egyensúlyának megőr-
zése, a város működésének 
biztosítása a cél. Mi a sopro-
ni emberek oldalán állunk, 
így szóba sem jöhetett, hogy 
adóemelésekkel válaszol-
junk a kihívásokra. Éppen 
ezért megvizsgáltuk, hogy 

az önkormányzat hol és mi-
lyen területeken tud spórolni 
a saját kiadásain. A Soproni 
Múzeum  esetében elrendelt 
nyitvatartási szünettel, va-
lamint a díszkivilágítások le-
kapcsolásával és az energia-
takarékosabb közvilágítással 
több százmillió forintot taka-
rít meg a város. Mindez lehe-
tővé teszi, hogy a bölcsődék, 
az óvodák és az iskolák zavar-
talan működése a jövőben is 
biztosított legyen.

– A városházán miképp 
csökkentik a költségeket?

– A takarékosság alól 
mi sem vagyunk kivételek. 
A polgármesteri irodában a 
hőmérsékletet 18 fokra állí-
tottuk, éppúgy, mint a város-
háza épületének bármely he-
lyiségében. Az energiaválság 
hatásait tehát a bőrünkön 
érezzük. Azért dolgozunk, és 
azért takarékoskodunk, hogy 
a soproni embereket megvéd-
jük azoktól a szankciós fel-
áraktól, amelyek az önkor-
mányzatot sújtják.

– Sokakat meglepett, 
hogy az uszoda nyitva tar-
tását nem korlátozzák. Ez 
presztízskérdés?

– Szó sincs presztízskér-
désről. Gyermekeink egész-
séges fejlődése az egyetlen 
szempont, ami miatt a Lőver 
uszoda nyitva tartása mellett 
döntöttünk. Az uszoda havon-
ta mintegy 25 ezer látogatót 
fogad, bezárása ellehetetlení-
tené a gyermekek úszásokta-
tását, a gyógyúszást és a ver-
senysportolók lehetőségeit 
nemcsak Sopronban, hanem 
az egész térségben. Csak az 
Úszó Nemzet Program kere-
tében hetente mintegy 1500 
soproni és környékbeli gyer-
mek vesz részt úszásoktatás-
ban, ami kiegészül a közép-
iskolások úszásoktatásával, 
a bébiúszással, a sérült gyer-
mekek úszásával, a sort pedig 

még hosszan folytathatnánk. 
Sok ezer gyermekről és csa-
ládról van szó.

– A g ya logátkelőhe-
lyek biztonsági világítá-
sa megmarad?

– A biztonság az első. Itt 
nem lehet és nem is szabad 
spórolni. A közvilágítás taka-
rékos működése semmilyen 
formában nem veszélyez-
tetheti a gyalogos-átkelőhe-
lyek biztonságát. Arra kértük 
a szolgáltatót, hogy a város 
minden egyes gyalogos-átke-
lőhelyén garantálja a jövőben 
is a megfelelő közvilágítást.

– Az ellenzék Sopronban 
is visszautasította, hogy 
a kormány és a városveze-
tés még mindig az egykori 
Gyurcsány kormányra mu-
togat. Ez egyfajta felelősség-
áthárítás, vagy valóban van 
aktualitása a kérdésnek?

– Gyurcsány Ferenc nem-
csak a múlt embere, hanem a 
baloldal jelenlegi vezetője is 
egyben. Az egykori kormány-
fő ezt nem is tagadja. Erről be-
szélt nemrég egy interjúban, 
és erről árulkodik az úgyne-
vezett árnyékkormány felál-
lítása is. A Gyurcsány vezette 
baloldal a brüsszeli szankciók 
oldalán áll, és mindent elkövet 
annak érdekében, hogy meg-
nehezítse Magyarország hely-
zetét az európai színtéren. 

Számukra a hatalom az első, 
a cél pedig szentesíti az esz-
közt. Ezt itt, Sopronban is a 
lehető leghatározottabb mó-
don visszautasítjuk.

– Az elmúlt évtizedben 
Sopron olyan fejlődési pá-
lyát futott be, ami nagyon 
ritka a város életében, de 
országosan is kiemelkedő. 
Most csendesebb szakasz 
következik. Ön miképp 
látja, lesz kilábalás ebből 
a helyzetből, s ha igen, mi-
kor? Sopron hogyan élheti 
túl a következő időszakot?

– Az elmúlt évtized Sop-
ron korábban soha nem lá-
tott fejlődését hozta el az itt 
élő emberek szorgalmának és 
a magyar kormány támoga-
tásának köszönhetően. Ren-
geteg fontos fejlesztés való-
sult meg, amelyre méltán 
lehetnek büszkék a soproni-
ak. A munka azonban nem 
ért véget. A közös terveinkről 
nem mondtunk le. Hiszek ab-
ban, hogy ebből a válságból is 
megerősödve kerülünk ki. Egy 
nagyszerű város vagyunk. 
Ahogyan a történelmünkben 
már számtalanszor megcse-
lekedtük, úgy most is legyőz-
zük a nehézségeket. Ehhez 
együttműködés, közös cse-
lekvés és közös kiállás szük-
séges. Mi, soproniak ebből is 
jelesre fogunk vizsgázni.

A Lőver uszoda havonta mintegy 25 ezer látogatót fogad, bezárása ellehetetlenítené a gyermekek úszásoktatását is. 

– Ahogyan a történelmünkben már számtalanszor megcse-
lekedtük, úgy most is legyőzzük a nehézségeket – mondta 
 lapunknak dr. Farkas Ciprián. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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Dr. Farkas Ciprián:  Ebből a válságból is megerősödve kerülünk ki

A város működése a tét
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A Soproni borvidék ta-
lán legizgalmasabb ren-
dezvénye volt a múlt 
héten megrendezett bo-
rászati és gasztronómi-
ai élménynap, amelyre 
közel háromszázan ér-
keztek nyolc országból. 

Tény, valami elkezdődött a 
Soproni borvidéken. Egyre 
több látványos és kevésbé po-
puláris rendezvény jelzi, az 
érdekeltek nem hagyják, hogy 
a soproni bor méltatlanul hát-
térbe szoruljon. Egy jól körül-
határolt, de bizonyára még fi-
nomításra szoruló stratégia 
mentén igyekeznek ismét a 
térképre helyezni az ország 
egyik legrégebbi és legkisebb 
borvidékét. Azt a borvidéket, 
amelynek számos évjárata és 
tétele bőven megállja a helyét 
az országos összehasonlítás-
ban. A gond csak az, hogy ezt 
kevesen tudják. Ezen szeret-
ne változtatni a hegyközség, 
a borászok többsége és azok a 
szervezetek, cégek, amelyek 
világosan látják már, hogy „a 
jó bornak is kell a cégér”. E fel-
ismerés jegyében szervezték 
meg a borászati és gasztronó-
miai élménynapot, amelyen 
20 soproni borász és több ét-
terem mutatkozott be a nyolc 

országból érkezett, közel há-
romszáz résztvevőnek. Kö-
zöttük újságírók, borászok, 
turisztikai szakemberek és 
borszakértők voltak. Ezen túl 
az esemény igazi közösségi 
programmá is vált beszélge-
tésekkel, belvárosi sétákkal. 
Jó alkalom volt arra, hogy az 

érdeklődők érdemi bepillan-
tást nyerjenek a soproni bo-
rok világába és ami ugyancsak 
fontos, Sopron múltjába és je-
lenlegi életébe.

Az esemény t szer ve-
ző cég vezetőjétől, Pakai-
né dr. Kováts Judittól meg-
tudtuk, a vendégek számos 

háttéranyagot kaptak, fotók-
kal, hogy az élmény később is 
felidézhető legyen számukra.

A rendezvény eredetileg 
civil kezdeményezésre szüle-
tett, de támogatta a város is. 
Dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte: 
a bor Sopronban gazdasági, 

turisztikai és kulturális kér-
dés is. Dr. Schneider István, 
a hegyközség alelnöke pedig 
a borvidék stratégiájának né-
hány eleméről beszélt.

A jó hangulatú élménynap 
után csak remélni lehet, hogy 
messze szállnak a kékfrankos 
hangjai…

A múlt heti eseményen 20 soproni borász és több étterem is bemutatkozott az élménynap résztvevőinek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Fókuszban  
a gombák
Ismét gombaismereti tú-
rát szervez a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park. A ren-
dezvény célja a résztvevők 
gombaismereti alaptu-
dásának bővítése, amely 
magában foglalja az élő-
helyek, a fajok, a gom-
bagyűjtési szabályok, 
valamint a mérgezési tí-
pusokkal kapcsolatos in-
formációk továbbadását. 
A túrát gombaszakellenőr 
vezeti. A résztvevők a fel-
fedezett gombákból 1–1 
darabot leszednek, azono-
sítják azokat, majd az ösz-
szegyűjtött példányokat 
összehasonlítják. Az 5 ki-
lométeres sétát október 13-
án és 15-én szervezik meg 
9 és 13 óra között Brenn-
bergbányán. A gyülekező 
a Szent Borbála téren lesz. 
Információ és jelentkezés: 
szep.katalin@fhnp.hu 
vagy +3630/432–15–29.

Jövő kedden 
terelővadászat 
A vadak által okozott bel-
területi károk megelőzésé-
ért terelővadászatot tart a 
Tanulmányi Erdőgazdaság 
Zrt. október 18-án, kedden 
7 és 16 óra között Brenn-
bergbánya és Ágfalva tér-
ségében. A TAEG kéri a la-
kosságot, hogy ebben az 
időszakban senki ne tar-
tózkodjon az erdőben.

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Évek óta gondot okoz sok kerttulajdonosnak a dió 
feketedése. Bár hajlamosak vagyunk a problémá-
ért teljes mértékben a dióburok-fúrólegyet fele-
lőssé tenni, ez a rovar a termést nem károsítja.

A dióburok-fúrólégy az in-
váziós fajok közé tartozik: 
2012-ben került be Magyaror-
szágra. Első példányaival Kő-
szegen, majd Nagycenken ta-
lálkoztak, ám nyolc év alatt az 
egész országban elterjedt.

– A rovar alapvetően a dió 
zöld burkában él. Mivel nem 
hatol át a termés héján, problé-
mát csak a nagyon korai fertő-
zés jelenthet, mivel ilyenkor el-
satnyulhat a dió – tudtuk meg 
dr. Tuba Katalintól, a Soproni 
Egyetem Erdő- és Természe-
ti Erőforrás-gazdálkodási In-
tézetének egyetemi docensé-
től. – Mivel a fát nem öli meg, a 
legjobb, ha megtanulunk vele 
együtt élni. Nem minden eset-
ben a dióburok-fúrólégy felelős 
azonban a dió feketedéséért, 
okozhatja ugyanis baktérium, 
moly és más légyfajok is.

Idén szerencsére a dió fe-
ketedése nem nagymértékű, 
ami egyrészt annak köszön-
hető, hogy tavaly elfagyott a 
dió, így a dióburok-fúrólégy 
nem tudott hova petézni, 
másrészt pedig annak, hogy a 
száraz nyár miatt a baktériu-
mos betegség sem tudott utat 
törni magának.

– A rovar elleni védekezés-
hez sárga/ zöld ragacsos la-
pokkal lényeges megállapí-
tanunk a légy repülési idejét, 
ami július közepétől kezdve 
hat héten keresztül jellem-
ző – folytatta dr. Tuba Kata-
lin. – Maga a védekezés lehet 
agrotechnikai vagy kémiai. 
Az előbbi akkor működik, 
ha csak egy diófánk van, és a 
környéken sincs több. Ilyen-
kor helyezzünk el sárga/ zöld 
ragacsos lapokat, hogy meg-
fogják a legyeket. Valamivel 
hosszadalmasabb, ha a dió 
érési idejében a földet mű-
anyag vagy geoszövettel te-
rítjük le, melyről a lehulló bá-
bokat felsöpörhetjük, majd 
megsemmisíthetjük.

– Azoknak, akik hibátlan 
diót szeretnének, a kémiai 
védekezés ajánlott: perme-
tezzék le a fát rovarölő szer-
rel és valamilyen légycsalo-
gató anyaggal! A keverék a 
fának azokról a részeiről is 
magához fogja vonzani a le-
gyeket, amelyeket nem érünk 
el. A kezelést legalább három-
szor érdemes megismételni a 
dióburok-fúrólégy repülési 
idejében. 

Előzzük meg a dió 
feketedését!

GYŐRI-VARGA NÓRA

A Horváth Borászat 
2017-es cabernet franc-
ja Champion díjas lett 
vörösbor kategóriában 
a XIV. Országos Biobor-
versenyen. Horváth Im-
rével, a borászat veze-
tőjével beszélgettünk.

A múlt hónapban megren-
dezett XIV. Országos Biobor-
versenyre 10 borvidék 15 borá-
szata 53 bort nevezett. Köztük 
voltak a Horváth Borászat ne-
dűi is: a 2017-es Corvinus Cu-
vée arany minősítést, míg a 
2017-es cabernet franc-juk vö-
rösbor kategóriában  a legma-
gasabb pontszámot (90) kapta, 
így Champion díjas lett (erről 
lapunkban is beszámoltunk: 
Díjazott biobor, Soproni Téma, 
2022. október 5.).

– Mi a jelentősége ennek 
a győzelemnek? 

– Nagyon örülünk termé-
szetesen: ezzel arra is lehe-
tőséget kaptunk, hogy jövőre 
a világ legnagyobb borver-
senyén, a Mundus Vini Bio-
fachon részt vegyünk Német-
országban. Több – köztük 
nemzetközi – megméretteté-
sen is jól szerepeltek a bora-
ink, összesen 11 aranyérmet 
kaptak idén. 

– Mióta működnek bio-
borászatként?

– 2011-ben kezdtünk új 
szőlőfajták telepítésébe, ame-
lyeket már a kezdetektől az 
ökológiai gazdálkodások el-
veit követve gondozunk. 
2020-tól a többi fajtánkkal is 
megkezdtük az átállást, ezek 
jövőre kapják meg a biobor 
minősítést.

– Mitől számít biónak 
egy bor?

– A legfontosabb, hogy ter-
mészetes módszerekkel dol-
gozunk, vegyszermentesen. 

Nem használunk sem műtrá-
gyát, sem gyomirtót, helyet-
tük olyan természetes anya-
gokat alkalmazunk, mint 
például az elemi kén és a réz. 
Kondicionáló készítményeket 
kapnak a szőlőink, amelyektől 
a természetes immunrend-
szerük, ellenállásuk erősödik. 
A szőlősoraink közé gyógynö-
vényeket is ültetünk, így ki-
alakul egy olyan ökoszisz-
téma, ahol az egyik növény 
segíti a másikat. 

– Mit takar a mottójuk, 
az „Érték a mérték”?

– Fontosnak tartjuk, hogy 
szőlőtőkéink ne legyenek túl-
terhelve, egymástól például 
95 centiméterre helyezkednek 
el. A nem felszívódó vegyszer-
használatra is vonatkozik a 
mértéktartás. Alapvető, hogy 
tudjuk, mit, miért csinálunk, 
és az is, hogy naprakészek le-
gyünk. Vallom, hogy borász-
kodni szívvel-lélekkel, elköte-
leződve, alázattal érdemes.

Horváth Imre  11 éve az új telepítéssel váltott ökológiai szőlőművelésre

Champion díj Debrecenből

Horváth Imre bioborait természetes módszerekkel, vegyszermentesen készíti. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Élménynap Sopronban:  Messze szállnak a kékfrankos hangjai 

A borvidék színe, virága
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Prima Primissima díjra je-
lölték magyar zeneművé-
szet kategóriában Horváth 
Kornélt, a soproni kötődésű, 
Kossuth-díjas ütőhangszeres 
előadóművészt. Az egyedül-
álló SopronDrum fesztivál 
alapítója és művészeti ve-
zetője tavaly nyerte el Az év 
dzsessz ütőhangszerese cí-
met. Fellépett több mint 20 
európai országban, Észak- és 
Dél-Amerikában, Indiában, 
Észak-Afrikában és Kínában. 
Főiskolákon és egyetemeken 
tart bemutatókat. 

Horváth Kornél mellett 
Keller András hegedűművész, 
karmestert és Kovács Kati 
énekesnő, szövegíró, filmszí-
nésznőt jelölték a Prima Pri-
missima díjra. 

A jelöltek közül a Prima 
Primissima Alapítvány kura-
tóriumának tagjai titkos sza-
vazással választják ki a Pri-
missimákat, akik 15 millió 
forintot kapnak. A díjazot-
tak várhatóan december 2-án 
személyesen vehetik át az el-
ismeréseket a Művészetek 
Palotájában.

Horváth Kornél 
Primissima-jelölt

PLUZSIK TAMÁS

Néhány nappal névünnepét (október 4.) követő-
en, pénteken este a Csatkai-, szombaton pedig a 
Premier bérlet tulajdonosai láthatták Katona Im-
re: Isten komédiása című zenés misztériumjáté-
kát. Ezzel megnyitotta a 2022–2023-as évadot a 
Soproni Petőfi Színház társulata.
– A nyolcvanas évek végén 
emigrációban éltem Olasz-
országban, és megvásárol-
tam az „Antologia della po-
esia italiana” című kötetet, 
ami hasonló, mint nálunk a 
„Hét évszázad magyar ver-
sei” – mesélte Katona Imre, a 
soproni teátrum vezető dra-
maturgja. – Az első vers, ami-
vel szembetaláltam magam, 
Szent Ferenc zsoltára az Úr 
teremtményeiről: „Cantico 

delle creature”, amit Sík Sán-
dor fordításában „Naphim-
nusz” címen ismerünk. Ezzel 
indult a „kapcsolatom” Szent 
Ferenccel, majd elkezdtem ír-
ni a darabot. Az első felvonás 
megszületését követően hosz-
szú szünet következett, majd 
amikor két évvel ezelőtt Pata-
ki András azt mondta, hogy a 
soproni színháznak szüksége 
lesz erre a darabra, akkor be 
is fejeztem. Úgy éreztem, és 

ma is úgy érzem, hogy életem 
talán legfontosabb munkáját 
végeztem el. Sajnos a Covid-
járvány miatt két évvel ezelőtt 
a bemutató elmaradt, így a 
mostani premier számomra 
igazi öröm, boldogság és egy-
fajta beteljesedés.

A misztériumjáték cím-
szerepét Papp Attila alakítja, 
aki elmondta: a darab szépen 
feltárja Ferenc szentté válá-
sának útját. Számára talán 
az volt a legnehezebb feladat, 
hogy a konkrétumok szintjén, 
hús-vér emberként is bemu-
tassa Assisi Szent Ferencet.

– Ha egy ilyen ikont, egy 
ilyen méretű személyiséget 
kell egy színésznek megfor-
málnia, akkor úgy gondolom, 
kerülendő, hogy őt a miszti-
kum, a csoda felől közelítsük, 

hiszen az már a végeredmény, 
ahogy őt ismerik, ahogy ő ha-
tással volt a világra, az egy-
házára – fogalmazott Papp 
Attila.  

A Szent Ferenc életét fel-
dolgozó zenés misztériumjá-
ték további főbb szerepeiben 
Molnár Anikót, Kósa Zsoltot, 
Marosszéki Tamást,  Horányi 
Lászlót, Kovács Frigyest, 
Eperjes Károlyt,  Savanyu Ger-
gelyt, Majos Zsoltot,  Boráros 
Imrét, Rudolf Terézt és Szőcs 
Erikát láthatja a közönség. 

Külön kiemelendő  Szarka 
Gyula zenéje, valamint a 
 Gyarmathy Ágnes tervezte 
díszletek és jelmezek. Az elő-
adás az Esztergomi Várszín-
házzal koprodukcióban ké-
szült, rendezője Béres László, 
társrendező  Pataki András.  

Misztériumjáték  Szent Ferenc életéről Sopronban

Premier: Isten komédiása

Papp Attila, Szőcs Erika, Eperjes Károly és Szedenics Dominik az Isten komédiása című misztériumjátékban. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

2002
Tartoznak az osztrákok
Sopronban és Győrben a kül-
földiek parkolásidíj-tartozása 
megközelíti a százmillió forin-
tot. A díjhátralékok rendezésé-
re egy adósságbehajtó céget 
bíztak meg. A túlnyomórészt 
osztrák rendszámú gépkocsik 
tulajdonosainak hátralékai im-
már közel százmillió forintra 
rúgnak. A városüzemeltetési 
kft. szerződést kötött egy nem-
zetközi adósságbehajtó cég-
gel (…). Az osztrákok nehez-
ményezték a követelt összegek 
nagyságát, mely tartalmazta a 
behajtó jutalékát is. (Népszava)

Soproni ökölvívósikerek
Pécsen rendezték meg a ser-
dülő korosztály országos ököl-
vívó-bajnokságát (43 egyesü-
let, 123 versenyző). A soproni 
Gyevát Gyula Ökölvívó Iskola 
növendékei közül Reinhoffer 
Gergő a plusz 71 kilós súlycso-
portban, Varga Tamás pedig az 
55 kilós súlycsoportban állha-

tott fel a dobogó harmadik fo-
kára. A két soproni ökölvívó-re-
ménységet Egresits Tamás és 
Bárdos László készítette fel a 
versenyre. (Kisalföld)

1982
Szinvai karnyújtásnyi-
ra volt a győzelemtől
Az eső volt a hétvégi országos 
soproni teniszverseny egyik 
főszereplője, mert a kiadós égi 
áldás következtében szomba-
ton csak néhány mérkőzést si-
került lejátszani. Vasárnap vi-
szont kedvező időben „látástól 
vakulásig” küzdöttek a ver-
senyzők. Az a kisszámú érdek-
lődő, aki vasárnap a labdarúgó-
mérkőzés után még átrándult 
a Rákóczi pályára, Sopronban 
rég nem látott színvonalas, iz-
galmas döntőt látott, amely-
ben Szinvai Kálmán, az SVSE 
versenyzője csak nagy küzde-
lemben, némi balszerencsé-
vel maradt alul a magyar élme-
zőnyhöz tartozó Lázárral (MTK 
VM) szemben, három játszmá-

ban, úgy, hogy a döntő szett-
ben 4–1-re vezetett a soproni 
játékos…(Kisalföld)

1962
Antal Imre Sopronban
Mivel a Liszt Ferenc Művelődé-
si Ház feljárata életveszélyes, 
ezért úgy határozott a sopro-
ni szimfonikusok vezetősége, 
hogy hangversenyeit az Ady 
Endre Kultúrotthonban rende-
zi. A mostoha akusztikai viszo-
nyokat sikerült oly módon ki-
küszöbölni, hogy a színpad elé 
építették a nagy hangverseny-
dobogót. A hétvégi ünnepi kon-
cert szólistája Antal Imre volt. 
A Liszt-zongoraverseny első té-
telénél művészi elmélyülése, 
az utolsó tételnél nagyszerű 
technikai tudása volt élvezetes. 
Ráadásait nagy tapssal fogad-
ta a közönség. A szimfonikusok 
Horváth József karnagy vezeté-
sével Weiner Divertimentóját 
és Kodály „Galántai táncok” cí-
mű zenekari művét szólaltatták 
meg. (Kisalföld)

1942
A soproni sétapálca
A Fiumei úton levő Pénzügyőr-
ségi Palotában a sajtó képvise-
lőinek bemutatták a Pénzügyőri 
Múzeumot. Lahner Kálmán fő-
felügyelő és Hudra Elemér fel-
ügyelő lelkesen vezettek végig 
a múzeum termein. Büszkén 
mutogatták mindazokat az ér-
dekes tárgyakat, melyeknek 
szerepük volt a csempészekkel 
folytatott harcban. Az előszo-
bában a legfeltűnőbb az úgy-
nevezett „soproni bot”: (…)  
ezüstfogantyús, bambusz sé-
tapálca. Mellette (…) egy üveg-
tok, kokainnal tele. Sopronban 
egy csempész használta ezt a 
trükköt arra, hogy (…) kábító-
szert csempésszen át a határon. 
De egy szemfüles pénzügyőr-
nek mégis feltűnt a sokat uta-
zó, vastagbotos férfi, elkérte a 
botot, megvizsgálta, és belse-
jéből rövidesen előkerült a ko-
kainos üvegcső. (Függetlenség) 
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

200 ÉVVEL EZELŐTT,  1822. október 22-én született Mezőbe-
rényben Orlai Petrich Soma festőművész. Édesanyja révén má-
sod-unokatestvére volt Petőfi Sándornak. Gimnáziumi tanul-
mányait 1839–1840-ben Sopronban, a Líceumban végezte, az 
itt katonáskodó Petőfivel örök barátságot kötött. Portréfestő-
ként vált ismertté (Petőfi-portrék), de illusztrálta például Vö-
rösmarty és Petőfi irodalmi alkotásait is. Budapesten hunyt el 
1880. június 5-én. 

145 ÉVVEL EZELŐTT,  1877. október 18-án született Sopron-
ban Heimler Károly rendőrfőkapitány, a városszépítő egyesü-
let elnöke, a Soproni Szemle megalapítója. Sopronban hunyt 
el 1954. szeptember 7-én.

105 ÉVVEL EZELŐTT,  1917. október 14-én született Szakony-
ban Major László főiskolai docens, a hazai óvónőképzés első 
tantervének kidolgozója, a főiskolai szintű óvónőképzés támo-
gatója. Sopronban hunyt el 2005. július 28-án.

55 ÉVVEL EZELŐTT,  1967. október 24-én hunyt el Sopronban 
Wossinszky Kázmér festőművész. 1921-től Balfon élt és dolgo-
zott haláláig a Fertő tó világának nagy akvarellistája. Fejér Zol-
tán soproni festőművész szerint „Wosinszki a Fertő őrgrófja”. 
Freskója díszíti a soproni Szent György-templomot. Kismarton-
ban született 1895. október 15-én.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
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A fehér bot napja
A fehér bot nemzetközi napja alkalmából gyűlt össze a vakok és 
gyengénlátók megyei egyesületének soproni csoportja. A résztve-
vőket Péli Nikoletta önkormányzati képviselő, a Soproni Szociális 
Intézmény vezetője köszöntötte.

– A rendezvény célja, hogy megemlékezzünk erről az ünnep-
ről, illetve hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy létezünk, és habár 
gondokkal küszködünk, de próbálunk beilleszkedni a látó társada-
lomba – mondta Kohlhauser Ildikó, a Vakok és Gyengénlátók Győr–
Moson–Sopron Megyei Egyesületének soproni csoportvezetője.
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Három korosztályban is válogatottként szerepel-
tek az idei szezonban a SMAFC atlétái. Dolmány 
Emma, Moser Boglárka és Köcsky Tamara is ér-
met nyert korosztályos csapatával. 

Az országos bajnokságok, va-
lamint az egész éves szereplés 
alapján az atlétikai szövetség 
kijelöli azokat a sportolókat, 
akik részt vehetnek a váloga-
tott viadalokon. Ezek a meg-
mérettetések már nemzetközi 
mezőnnyel zajlanak: a soproni 
atlétáknak cseh, szlovén, szlo-
vák és lengyel ellenfelekkel is 
meg kellett küzdeniük.

– Az országos bajnokságon 
mutatott kiemelkedő szerep-
lésnek köszönhetően három 
sportolónk képviselhette a 
nemzeti színeket a válogatott 
viadalokon – ez óriási ered-
mény számunkra – mond-
ta Némethné Csordós Rita, a 
SMAFC Atlétika Szakosztá-
lyának edzője. – Köcsky Tama-
ra az U23-as korosztályban, 

Moser Boglárka pedig az U18-
asok között jeleskedett, mind-
ketten 1500 méteres síkfu-
tásban versenyezhettek a 
nemzetközi mezőnyben. Dol-
mány Emma U16-osként 1500 
méteres akadályfutásban vi-
selhette a címeres mezt. Na-
gyon szépen teljesítettek a 
lányok, pedig a legjobb formá-
jukat az országos bajnokságra 
időzítettük, ennek ellenére az 
ob után két–három héttel ren-
dezett válogatott viadalokon is 
mindhárman egyéni csúcsuk 
közelében futottak.

A tréner hozzátette: a 
szakmai stáb büszke a lá-
nyokra, hiszen minden 

versenyszámban csak ket-
ten kaptak meghívót a keret-
be. A válogatott viadalokon 
nem egyénileg, hanem csapa-
tokban versenyeznek a spor-
tolók, nemzeti együttesek 
között hirdetnek pontver-
senyt. Az U18-asok megmé-
rettetését Székesfehérváron, 
az U23-asokét Győrben, míg 
az U16-os korosztály viada-
lát Csehországban rendez-
ték meg. A pontverseny alap-
ján Dolmány Emma 2. helyet 
szerzett a nemzeti csapat-
tal, Moser Boglárka és Köcs-
ky Tamara pedig bronzérem-
mel gazdagodott a válogatott 
versenyzőjeként.

Mind a három lány  megközelítette az egyéni csúcsát

Válogatott SMAFC-atléták

Köcsky Tamara, Moser Boglárka és Dolmány Emma is válogatottként versenyzett az idei szezonban. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hetedszer rendezte 
meg az Eötvös-középis-
kola a Menyhárt Rená-
ta női röplabda-emlék-
tornát. Az intézmény 
tornacsarnokában négy 
evangélikus középis-
kola csapata mérkőzött 
meg egymással. 

Menyhárt Renáta, az intéz-
mény néhai testnevelő tanára 
nevéhez kötődik az evangéli-
kus gimnáziumok közti tor-
nák kezdeményezése. A ta-
nárnő emlékére létrehoztak 
egy alapítványt, melynek célja 
Menyhárt Renáta emlékének 
ápolása, és a soproni Eötvös 
József Evangélikus Gimná-
zium, Egészségügyi Techni-
kum és Művészeti Szakgim-
názium egy kiemelkedően 
tehetséges, a sportban ered-
ményes tanulójának évenkén-
ti jutalmazása.

A röplabdajátékban a for-
gás azt is szimbolizálja, hogy 
mindenkire nagy szükség van 
a pályán, senki sem szorul pe-
rifériára a csapatból. Meny-
hárt Renáta ezt a szellemisé-
get adta át a tanítványainak, 
és a róla elnevezett alapítvány 

is ezt szeretné megőrizni a 
későbbiekben.

Az emléktornát Gott-
schling Gábor igazgató nyitot-
ta meg, Csiszár Szabolcs, Sop-
ron alpolgármestere pedig az 
eredményhirdetéssel zárta.

A TORNA VÉGEREDMÉNYE:
I. helyezett: Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimnázium

II. helyezett: Eötvös József 
Evangélikus Gimnázium, 
Egészségügyi Technikum és 
Művészeti Szakgimnázium 
– Sopron
III. helyezett: Berzseny i 
Dániel Evangélikus (Líce-
um) Gimnázium, Kollégium 
– Sopron 
IV. helyezett: Péterfy Sán-
dor Evangélikus Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Kol-
légium – Győr
Legjobb játékos: Csenki Ka-
ta – Budapest-Fasori Evangé-
likus Gimnázium
Alapítványi díjazott: Lend-
vay Zsófia – Eötvös József 
Evangélikus Gimnázium, 
Egészségügyi Technikum és 
Művészeti Szakgimnázium

„Mindenkire szükség van”

Az emléktornán idén négy evangélikus középiskola csapata mérte össze röplabdatudását.

KOSÁRLABDA
Sopron Basket – E.ON ELTE–BEAC

Bajnoki mérkőzés, 
Sopron, október 8. 

76–39  
(24–11, 17–7, 19–11, 16–10)

Sopron Basket:  
Fegyverneky, Sykes 15,  
Kunek 13, Brooks 15/6,  

Sitku 9  
Csere: Varga A. 13/3,  

Böröndy 6, Czukor 3/3, 
Erdélyiová 2, Völgyi, Pfeiffer

E.ON ELTE–BEAC:  
Angyal 11/3, Orosz 3/3, 

Milkovics 3, Vojtulek 13/3, 
Juhász 5  

Csere: Green 4, Koch, 
Katona B., Zsámár,  

Benke, Radócz

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Mészárosné Kovács Andrea

Szolnoki Olajbányász – SKC
Bajnoki mérkőzés,  

Szolnok, október 8.

90–57  
(21–10, 28–17, 20–16, 21–14)

Szolnok:  
Durham 8, Pallai 15/9, 

Barnes 3/3, Szubotics 14/3, 
Williamson 11

Csere: Lukács 11/3,  
Gavin 8/6, Révész 13/3,  

Pongó 4, Rudner 3/3

SKC:  
Joseph 6, Jones 9, 

Valerio-Bodon, Barnett 8/3, 
Durham 7

Csere: Molnár 6, Sitku 2,  
Shine 14/3, Supola 2, 

Takács 3/3

Vezetőedző:  
Gasper Potocnik

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

LABDARÚGÁS
Koroncó KSSZE – SFAC 1900 SE

Duna Takarék megyei I. osztály 
Koroncó, október 9. 

7–1 (3–1)

Caola SC Sopron – Pannonhalma Horn SE
Duna Takarék megyei I. osztály 

Sopron, október 9.

3–2 (2–2)

Felújították Névery Aladár sírhelyét
Lokálpatrióta összefogásnak köszönhetően újult meg az egy-
kori válogatott labdarúgó soproni sírhelye. Névery Aladár a 
nemzeti együttes mellett több magyar csapatban is sikeresen 
szerepelt.

A Szent Mihály-temetőben nyugvó sportember sírjánál Bi-
czó Zalán helytörténész elmondta, Névery Aladár összesen 5 al-
kalommal szerepelt a nemzeti csapatban 1905 és 1907 között. 
A vezetéknevét 1934-ben magyarosította Néveryre. Az egyko-
ri labdarúgó súlyos betegsége miatt 1945-ben Sopronban élő 
fiához, Egonhoz költözött, a városban is halt meg 1956. júni-
us 30-án.

Páder Vilmos szervezőmunkájának köszönhetően megszé-
pült a néhány éve még növényekkel benőtt, romos állapotú 
sírbolt. 

Csiszár Szabolcs alpolgármester az összefogás erejét mél-
tatta, a felújított sírt Horváth Imre városplébános áldotta meg. 
Az eseményen jelen volt Csiszár Ákos, az SC Sopron elnöke, 
Horváth László, az MLSZ Győr–Moson–Sopron megyei igazga-
tója, Kósa István, a Soproni Városi Szabadidősport Szövetség 
elnöke, valamint Csapó Károly egykori válogatott labdarúgó is. 
Forrás: sopronmedia.hu

Biztató csoportban a válogatott 
Kisorsolták a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnok-
ságra való kvalifikáció csoportjait. Magyarország a G jelű cso-
portba került, ahol Szerbia, Montenegró, Bulgária és Litvánia 
lesznek az ellenfeleink. A csapat 2023. március 27-én hazai pá-
lyán Bulgária ellen kezdi a szereplést, és november 19-én szin-
tén hazai környezetben Montenegró ellen zárja a sorozatot.

RÖVIDEN
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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

Sport

Kispályás 
labdarúgás
Október 12–14., 
október 17.  
18 óra, Halász Miklós 
sporttelep, tóparti 
sporttelep 

Kosárlabda
Október 14. 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – BKG Prima 
Szigetszentmiklós
Október 15., szombat 
18 óra, Krasznai Ferenc 
Sportcsarnok
SMAFC 1860 
– Pénzügyőr SE
Október 19. 19 óra, 
Novomatic-aréna 
Sopron KC  
– Falco KC Szombathely

Vízilabda 
Október 15., szombat 
13 óra, Lőver uszoda
DVL gyermek I. bajnokság
Október 16., vasárnap 
13 óra, Lőver uszoda 
Országos utánpótlás-
bajnokság

Labdarúgás 
Október 15., szombat 
15 óra, Anger réti 
sporttelep
Soproni FAC 1900  
– Caola SC Sopron

Futás 
Október 16., vasárnap  
9 óra, városi stadion 
MVM – Sopron félmaraton 
– Európa-futás

Túra
Október 16., vasárnap 
9 óra, Hotel Lövér 
buszforduló
Mesés túra

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Mozgalmas 
hétvégéje 
volt a Sop-
ron Basket 

játékosainak, szakmai 
stábjának, vezetőinek 
– bemutatták a klub 
történetét feldolgozó 
könyvet, valamint le-
játszották az első hazai 
bajnoki meccset is. 

Pénteken Budapesten mutat-
ták be a Queen örökzöld slá-
gerét idéző, We are the cham-
pions című könyvet. Lantos 
Gábor szerző a klub történe-
tét dolgozta fel a kiadvány-
ban, amely színes riportokat, 
személyes üzeneteket, exk-
luzív képeket is tartalmaz. 
A nagyszabású bemutatón az 
író mellett a kötet főszerep-
lői közül többen, így például 
Fegyverneky Zsófia, Jelena 
Brooks, Határ Bernadett és 
Gáspár Dávid is dedikálták a 
könyvet, amelyet természete-
sen a Sopron Basket rajongók 
is megvásárolhatnak a kosár-
labda-szövetség webshopjá-
ban vagy a klubnál.

Szombaton aztán grandi-
ózus ünnepség és showmű-
sor keretében mutatták be a 
Sopron Basket idei csapatát. 
Az arénában egyedi megvilá-
gítást kapott egy különleges 
tárgy: a tavalyi Euroliga-győ-
zelemért kiérdemelt csodála-
tos serleg.

Az ünnepség elején az 
utánpótlás is komoly szere-
pet kapott: a Soproni Dara-
zsak Sportakadémia összes 

csapata felvonult, és bemu-
tatta tudását. Sőt, nemcsak 
soproniak voltak, hiszen a 
partnerakadémiák is képvi-
seltették magukat, így Zala-
egerszegről, Veszprémből és 
a szlovákiai Somorjáról is ér-
keztek kosárlabda-palánták, 
akik között ott voltak a Sop-
roni Sportiskola fiújátékosai 
is. Több száz gyerek ment el 
az arénába, és hallgatta meg 
a Bagossy Brothers megle-
petéskoncertje után Török 
Zoltán gondolatait. A Sop-
ron Basket ügyvezetője négy 
fontos évszámra hívta fel 
a nagyközönség figyelmét: 

1969, amikor a SMAFC sopro-
ni csapatként először volt ku-
pagyőztes; 1993, amikor a női 
csapat első bajnoki címét sze-
rezte; 1997, amikor a Ronchet-
ti-kupát sikerült elhódítani; 
illetve 2022, amikor csúcs-
ra ért a soproni kosárlabda-
sport, hiszen a legrangosabb 
kupasorozatban, az Euroligá-
ban végzett első helyen a Sop-
ron Basket. 

A felvezető showműsor díj-
átadókkal folytatódott: a Da-
razsak Sportakadémia szak-
mai igazgatója, Czukorné 
Hollós Anna Németh Zoltán-
tól, a Győr–Moson–Sopron 

Megyei Közgyűlés elnöké-
től vette át a megye szolgála-
táért díj sport tagozatát. „Az 
év játékosa” elismerést pedig 
Török Zoltán adta át Határ 
Bernadettnek.

A látványos és mozgalmas 
felvezető után először lépett 
pályára hazai közönség előtt 

a már tizenötszörös bajnok 
Sopron Basket. A mérkőzés 
már kevesebb izgalmat tarto-
gatott, hiszen az E.ON ELTE–
BEAC együttese nem volt egy 
súlycsoportban Fegyverneky-
ékkel, a Sopron Basket 39 pon-
tos győzelemmel kezdte hazai 
szereplését.

Sopron Basket:  A látványos showműsor díjátadókkal folytatódott

Könyv- és csapatbemutató

 JÓ HÍREK HATÁR BERNADETTRŐL:  Felépülése a tervek sze-
rint halad, így január közepén térne vissza súlyos sérülését köve-
tően Határ Bernadett, a Sopron Basket kulcsembere. Betti az M1 
aktuális csatornának elmondta: orvosai folyamatosan tesztelik, és 
mindig az aktuális eredmények ismeretében kap tőlük engedélyt 
a következő lépések megtételére. Mostani állapotában is sokfaj-
ta edzésmunkát el tud végezni.

A látványos showműsor után az E.ON ELTE–BEAC együttese ellen lépett pályára a Sopron Basket csapata. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ

A Soproni Ünnepi Hetek ke-
retében 1970. július 12-én fut-
ballnapot tartottak a hűség 
városában. Az előmérkőzésen 
az SVSE 1–1-re végzett a csalló-
közi Dinamo együttese ellen. 

Ugyanezen a napon Sop-
ron válogatottja a budapes-
ti Vasassal játszott a Bécsi 
úton, így Pados Zoltán nem 

számíthatott a lila-fehérek 
labdarúgóira... 

Sopron válogatott: Mé-
száros (Textiles) – Milchram 
(Textiles), Hadarits (Textiles), 
Gnám II (Textiles) – Kemény 
(Postás), Decsi (Textiles) – Tö-
rök (Textiles), Németh K. (Pos-
tás), Borsos (SVSE), Németh 
M. (Textiles), Pénzes (Vasas) 
összeállításban kezdett, a 
szünet előtt Borsos helyett 

Horváth Cs. (Vasas) játszott, 
utána Kovács (Postás) állt a 
kapuba, Németh K. helyett 
Korenika (Vasas), Németh M. 
helyett Horváth A. (Textiles), 
Hadarits helyett pedig Szöllő-
si (SFAC) szerepelt.

Vasas: Mészáros – Fábi-
án, Mészöly (Váradi), Vidáts, 
Lakinger (Szőke) – Menczel 
(Stamler), Müller (Antal) 
– Tóth B., Puskás (Bárányos), 

Farkas (Török), Ladinszki 
csapattal 7–0-s félidő után 
11–1-re győzte le Sopron ak-
kori legjobbjait. 

A Vasas tetszés szerint ér-
te el a góljait úgy, hogy a meccs 
utolsó negyed órájában már 
nem is támadott. 

A gólszerzők: Tóth B. (3), 
Müller, Vidáts (2–2), Puskás, 
Lakinger, Menczel, Török, il-
letve Horváth A.

Összesen 11 gólt rúgott  a fővárosi csapat városunk válogatottjának

Soproniak a Vasas ellen

A Vasas csapata 1970-ben – nagyarányú győzelmet aratott Sopron akkori legjobbjai ellen a Bécsi úti pályán.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Október 16-án, vasár-
nap rendezik meg vá-
rosunk kiemelkedő 
sporteseményét, az 
MVM-Sopron félmara-
ton – Európa-futást. 
A résztvevők különböző távok 
közül választhatnak: a váro-
si stadionból indulva egy kör 
7 kilométert jelent, tehát aki 
a teljes félmaratont szeret-
né megtenni, három kört kell 
teljesítenie. A félmaratonon 
egyéniben, illetve csapatban 
is nevezhetnek a futók. Emel-
lett a 7 és 14 kilométeres tá-
vokra is várják a jelentkezőket 
a szervezők (utóbbira szintén 
lehet csapatban nevezni).

– Az eredeti időpont május 
1-je volt, de a pandémia 2020-
ban közbeszólt, és abban az 

évben októberre helyeztük át 
az Európa-futást – mondta a 
főszervező Kósa István, a Sop-
ron Városi Szabadidősport 
Szövetség elnöke. – A futók-
kal egyetértésben most már 
maradunk is az őszi lebonyo-
lításnál, a sportolók szerint 
ilyenkor már nem kell nagy 
melegtől tartani, mint május 
elsején. Nekünk pedig szerve-
zési szempontból is optimáli-
sabb az októberi időpont. Et-
től még az eredeti célunk nem 
változott: uniós csatlakozá-
sunkat ünnepelve és annak 
tiszteletére rendezzük meg 
az Európa-futást.

Kósa István hozzátette: a 
félmaraton napján, október 
16-án, vasárnap forgalom-
korlátozásra kell számítani a 
verseny által érintett útszaka-
szokon – emiatt az ott élők és a 
közlekedők türelmét, megér-
tését kérik.

Európa-futás
Terjesztési reklamáció:  

0699/517–501
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„Az emberek-
ben csak annyi 
jóság, annyi fe-
lebaráti szeretet 
él, amennyivel a 
pillanat gyönyö-
rét fokozhatják. 
Az emberek fal-
kákba verődve 
vadásznak. Fal-
káik pusztítva 
végigszágulda-
nak a sivatagon, 
aztán üvöltve 
tűnnek el a va-
donban. És vesz-
ni hagyják, aki 
elhull.”
Virginia Woolf  
(1882–1941) angol regény-
író, esszéista, novellista, 
kritikus

MOTTÓ

Virginia Woolf: 
A világítótorony 
Egy  népes angol polgár-
család egy skóciai szigeten 
tölti a nyarakat. Jamesnek 
egyetlen vágya, hogy ki-
vitorlázhassanak a köze-
li világítótoronyhoz, az út 
azonban rendre elmarad, 
mert apja kinyilvánítja: 
nincs és nem is lesz ahhoz 
való időjárás. Közben fel-
nőnek a gyerekek, megfo-
gyatkozik a társaság. Köz-
beszól a nagy háború, a 
nyaraló sokáig lakatlanul 
áll. S amikor hosszú évek 
után ismét visszatérnek, 
már minden más. 

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ 
RÉKA

Már Sop-
ronban is 
lehető-

ségük van a szülők-
nek arra, hogy gyerme-
kük képességeit egy 
speciális és világszín-
vonalú program se-
gítségével, a BrainRx 
agytréninggel fejlesz-
szék. A módszerrel lát-
ványos eredményeket 
lehet elérni.
Májusban nyitotta meg kapuit 
a Cserfa utcában a Talentum 
Képességfejlesztő Központ, 
ahova tanulási nehézséggel, 
figyelemzavarral, ADHD-val 
küzdő gyerekeket és magasan 
funkcionáló autizmussal élő-
ket várnak.

– A gyerekekkel először 
elvégzünk egy tesztet, ami 
alapján megtudjuk, hogy az 
egyes részképességeik mi-
lyen szinten vannak, továb-
bá, hogy a mentális életkoruk 
hol tart a valódi életkorukhoz 
képest – részletezte Bokros 
Zsuzsa szakmai vezető. – Ez-
után kezdődik az intenzív tré-
ning. A heti háromszor két 
óra során kiemelten a prob-
lémás területek fejlesztésére 
koncentrálunk.

Minden alkalom két rész-
ből áll: a gyermek egy órát a 
trénerrel dolgozik, egy órában 
pedig digitális feladatokat old 
meg. Különböző csomagok kö-
zül választhatnak a szülők: a 
legrövidebb 95, a leghosszabb 
145 órás. A program végére a 
résztvevők mentális életkora 
akár 3,5–5 évet is nőhet.

– Ezek azonban csak szá-
mok – folytatta Zsuzsa. – A va-
lóban fontos visszajelzéseket 

a szülők és azok az intézmé-
nyek adják, ahova a gyerekek 
járnak. A programunknak 
vannak transzfer hatásai is: 
azáltal, hogy a gyerekek egy-
re jobban tanulnak, nő többek 
közt az önbizalmuk, így pedig 
javulnak a szociális kapcsola-
taik is. Ezért is mondjuk, hogy 
komplex fejlesztést végzünk.

A BrainRx agytréning egy 
USA-ban kifejlesztett mód-
szer, amelyet dr. Bohács 

Krisztina hozott be Magyar-
országra. Az ország több 
pontján működnek már köz-
pontok, így Szombathelyen, 
Győrben, Veszprémben, Mis-
kolcon, Debrecenben és Ba-
ján. A soproni központ egy 
volt magánbölcsőde helyén 
nyílt, ahol Bokros Zsuzsa egy 
trénerrel és két gyógypedagó-
gussal dolgozik együtt, azon-
ban még szeretné bővíteni a 
csapatát.

Májusban nyitott meg  a Talentum Képességfejlesztő Központ

Fejlesztés mesterfokon

Minden foglalkozás két részből áll: a gyermek egy órát a trénerrel dolgozik, egy órában pedig 
digitális feladatokat old meg  – mondta Bokros Zsuzsa. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Élete első teljes köl-
teményével már első 
helyezést ért el Haász 
Janka az Így írok én… 
irodalmi pályázaton. 
A vers kategória győz-
tese tengerbiológus-
ként szeretné járni 
a világot.

Talán Haász Janka lepődött 
meg a leginkább, amikor meg-
hallotta a nevét az irodalmi 
pályázat díjátadóján, ugyanis 
egyáltalán nem számított ar-
ra, hogy bármilyen helyezést 
is elér.

– Még a Gárdonyi-iskolá-
ban voltam nyolcadikos, ami-
kor az osztályfőnököm, Kiss 
Andrea megkérdezte, írt-e va-
laki verset a pályázatra – me-
sélte. – Én korábban már íro-
gattam, egy kész versem is 
született, aminek a mondani-
valója éppen illett a megadott 
„Vágyaimnak sólyomszárnya 
támadt” címhez. Egyébként 
az ihlette a költeményemet, 
hogy anyukám gyerekkorom-
tól kezdve mindig azt mon-
dogatta, hogy a mostnak kell 
élni. Igyekszem ezt a jóta-
nácsot követni, és ennek a 

szellemében örökítettem 
meg egy alkonyati pillana-
tot, ami tulajdonképpen bár-
melyik másik pillanat is lehe-
tett volna.

Janka még csak most kezd-
te a kilencediket az Eötvös-is-
kolában, de már nagyon hatá-
rozott elképzelései vannak a 
jövőjéről.

– Azért választottam ezt 
a gimnáziumot, mert ide 
jártam felvételi előkészítő-
re, és nagyon megtetszett a 

közösség, a tanárok – foly-
tatta. – Eddig remekül megy 
a tanulás. A jövőmön már so-
kat gondolkodtam. Az lenne 
a legjobb, ha váltogathatnám 
a lakóhelyeimet tengerbioló-
gusként. Eleinte az USA-t cé-
loztam meg, de Anglia mégis-
csak közelebb van. 

A vidám lány csak a be-
szélgetésünk végén említette 
meg, hogy van egy ikertestvé-
re, aki ráadásul még az osz-
tálytársa is, Barnabás. Janka 

szerint ők ketten a testvéré-
vel szinte mindenben külön-
böznek. Az ifjú hölgy a sza-
badidejében rengeteget olvas: 
ha irodalomról van szó, min-
denevő. Sokat fényképez, 
legszívesebben természetfo-
tókat készít. Emellett szeret 
énekelni is, a soproni Fidelis-
sima Vegyeskar tagja. Megha-
tározó szerepet játszik az éle-
tében a sport is: egy éve egy 
izraeli önvédelmi sportot űz, 
a krav magát.

A fiatal lány életében  meghatározó szerepet játszik a sport is

Janka első versével nyert

Haász Janka most kilencedikes az Eötvös-iskolában, szabadidejében rengeteget olvas, sokat 
fényképez, valamint önvédelmi sportot is űz. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Pedagógus-
demonstráció
Soproni és környékbeli pe-
dagógusok, diákok, szülők is 
csatlakoztak az országos pe-
dagógusdemonstrációhoz. 
Múlt szerdán a Széchenyi té-
ren gyűltek össze a résztve-
vők, akik „Mit kíván a ma-
gyar pedagógus?” címmel 13 
pontban foglalták össze kö-
veteléseiket. Többek között 
béremelést, az óraszám és 
az adminisztráció, valamint 
a diákok tananyagának csök-
kentését, szabad tankönyvvá-
lasztást kértek. 

A designtól  
az informatikáig
Formázd és tervezd az 
életed! – ingyenes prog-
ramsorozatot indít kö-
zépiskolásoknak és más 
érdeklődőknek a Startup 
Lab és a Soproni Egyetem a 
Startup Sopron University 
Program keretében. A két-
hetente szervezett, délelőt-
ti előadásokon különböző 
karrierpályákat ismerhet-
nek meg a látogatók.

Rajzpályázat
Fennállásának 275. év-
fordulóján hirdet rajzpá-
lyázatot nagycsoportos 
óvodásoknak a Szent Or-
solya-iskola. Várják a gye-
rekek által elképzelt mese-
beli hajóról vagy hajóval 
kapcsolatos élményeikről 
szóló rajzokat. A műveket 
október 24-ig juttathatják 
el az iskola portájára (Deák 
tér 32.), de az október 19-
i játszóházba is magukkal 
vihetik a kis alkotók.

Várják a meséket
Az Alpokalja–Fertő-táj 
mesekönyvének újraki-
adásához várja a gyere-
kek meséit október 15-ig 
az Alpokalja–Fertő-táj Vi-
dékfejlesztési Egyesü-
let. A meséket az info@
alpok alja-fertotaj.hu 
címre küldhetik el. A leg-
szerethetőbb történeteket 
beválogatják a 2023-ban 
megjelenő mesekönyvbe. 

RÖVIDEN

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200 
előjegyzés  514-205, 514-206

• Soproni Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, 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    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• 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  
első  segély-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

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a  
szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!
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Ne adja fel!
Ha panasza van (különösen, ha az tartós vagy visszatérő pa-
nasz), annak az okát kell megtalálni. Ha ez az első orvosnál nem 
sikerül, bizony keresni kell tovább! Ha nincs meg az ok, ritka, 
hogy megszűnik a probléma. A tényleges ok ismerete nélkül 
ugyanis oki terápia nem végezhető.

Persze van, hogy egy betegség meggyógyul magától, de 
a tartós vagy visszatérő panasz hátterét, okát mindig meg kell 
fejteni.

Ne az interneten kezdje! Konzultájon orvosdoktorral! Ne 
csomagokat, meg szűréseket rendeljen, hanem a panasz okát 
keresse, kerestesse! A „mindent kimutat” vizsgálatoktól tart-
sa távol magát, mert nincs olyan, ami mindent kimutat. A min-
denre jó, mindent „rendbe rak” terápiáktól is tartózkodjon, 
mert… valójában ilyen sincs. Ez is csak átverés, mint az elő-
ző eset. 

Arra biztatom, hogy első lépésben konzultáljon családorvo-
sával. Az ő véleményét kérje ki, hiszen – vélhetően – ő ismeri 
leginkább az Ön eddigi egészség-/ betegségtörténetét. Ha el-
akad, akkor viszont lépjen tovább! Ne adja fel! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 19-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 28-i rejtvényünk megfejtése: „Aki mindig csak egy úton jár, hamar elveszti tájékozódási képessé-
gét.”. Szerencsés megfejtőnk: Márton Lászlóné, Sopron-Balf, Fő utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 12-től október 18-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától 
másnap reggel 8 óráig tart.

Október 12.,  
szerda 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

Október 13., 
csütörtök 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

Október 14.,  
péntek 

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

Október 15., 
szombat 

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

Október 16., 
vasárnap 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

Október 17.,  
hétfő 

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

Október 18.,  
kedd 

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

Családi tradíció a kosárlabda
ALMA ÉS FÁJA  – Czeglédy István, dr. Czeglédy Tamás és Dániel

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, 
tartja a mondás, melynek igazságáért 
nem kell messzire menni Sopronban 
sem. A Czeglédy családban tradíció 
a kosárlabda, ha mindnyájan össze-

állnának, éppen kiadnának egy kezdő ötöst, hisz a 
nagyszülők és az unoka mellett Tamás ikertestvére, 
Eszter is kiváló kosaras volt. 

– Tinédzser koromban mások 
megállapítása szerint tehet-
séges csellista voltam, csalá-
di és baráti körben kapacitál-
tak is arra, hogy a zenei pálya 
legyen az élethivatásom, én vi-
szont sokkal inkább a műszaki 
területek felé „kacsingattam”. 
Ennek megfelelően a buda-
pesti Eötvös József Gimnázi-
umban folytattam középisko-
lai tanulmányaimat – kezdte 
Czeglédy István. – Itt a kosár-
labda „kötelező tantárgy” volt. 
Egy későbbi SMAFC-os csapat-
társam, Szabados István bizta-
tására a Központi Sportiskolá-
ba igazoltam, ahol olyan kiváló 
edzőink voltak, mint dr. Ránky 
Mátyás és Haris Ferenc. Az 
érettségit követően szintén 
Szabados Pista barátom ötlete 
volt, hogy mindketten a sop-
roni egyetemre jelentkezzünk, 
hisz a SMAFC akkor volt a csú-
cson, előző évben megnyerte a 
Magyar Népköztársaság Kupát. 
Fantasztikus eredményekben 
és élményekben volt részem 
az Orbay–Tvordy nevével fém-
jelzett csapatban, így az NB I. 
bronzérem mellett máig em-
lékezetes számomra a Honvéd 
elleni, hazai meccs, amikor 20 

pontot dobtam, illetve amikor 
Sopron-válogatott mezben Ju-
goszlávia ellen sikerült 4 pon-
tot szereznem.

– Tulajdonképpen a soproni 
egyetem és egy kosaras házas-
ság „terméke” vagyok, hiszen 
édesanyám óvónő, és a Sopro-
ni Textilben, édesapám pedig 
faipari mérnök, és a SMAFC-

ban játszott – kapcsolódott 
a beszélgetésbe dr. Czeglédy 
Tamás, aki jelenleg a Kismar-
tonban (Eisenstadt) működő 
Burgenlandi Alkalmazott Tudo-
mányok Egyeteme professzora. 
– Sportpályafutásom úszással 
kezdődött, majd 12 éves ko-
romban egy gyors váltással el-
kezdtem kosarazni az SSE-nél, 
ahol Skobrics Zoltán volt az el-
ső edzőm. Később Meszlényi 
Róbert keze alatt korosztályos 
csapatunkkal komoly orszá-
gos sikereket értünk el, a Szé-
chenyi-gimnázium együttesé-
vel pedig 1994-ben országos 
középiskolai bajnokok lettünk, 
amikor is Balázs József mel-
lett az a Sterbenz Tamás volt 
az edzőnk, aki ma a Testneve-
lési Egyetem rektora. 1996-ban 

felvettek a Sopronban akkor in-
duló közgazdász karra, a SMAFC 
pedig éppen akkor került visz-
sza az NB I-be, ahol csapattag 
lettem Vetési Imre keze alatt. 
Apuhoz hasonlóan a SMAFC szí-
neiben két alkalommal is főis-
kolás bajnok lettem, harmincon 
túl pedig, mintegy levezetés-
ként, még játszottam egy oszt-
rák élvonalbeli klubban.  

– Nehéz megszólalnom 
nagyapa és apu után, hisz ko-
saras pályafutásomnak én 
még nagyon az elején járok 
– mondta Dániel, akinek a Sop-
roni Sportiskolában ugyan-
az a Meszlényi Róbert volt az 
első edzője, aki annak ide-
jén édesapjának is a meste-
re volt. – Csak felnézni tudok 
mindkettőjükre. 

Czeglédy Dániel, Czeglédy István és dr. Czeglédy Tamás – mindannyiuk életében fontos 
szerepet játszik a kosárlabda. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Az egyik 
legnépsze-
rűbb rádiós 

ébresztő műsorban lé-
pett fel nemrég a Pair 
o’ Dice, amely jövőre 
ünnepli 10 éves fenn-
állását. Pohl Dávid, a 
formáció egyik tagja az 
élményekről mesélt, és 
arról, hogy már gőzerő-
vel készülnek a jubile-
umra, miközben új da-
lokat vesznek fel. 

– Kicsit nehéz volt ilyen korán 
teljesíteni, de nagyon élveztük 
minden percét a rádiós sze-
replésnek. Rendkívül kedves 
és segítőkész volt velünk min-
denki, így utólag is nagyon 
szépen köszönjük ezt a profi 
hozzáállást – mondta Pohl Dá-
vid. A soproni formáció a Ret-
ro Rádió Bochkor című műso-
rában csapott a húrok közé, és 
ébresztette a hallgatókat. 

– Természetesen minden-
féle visszajelzés érkezett, 
de rengeteg új követőt kap-
tunk, ami jó jel. Azt azért 

mindenkinek tudnia kell, 
hogy a mi zenénk nem feltét-
lenül rádióbarát, de abban 
biztosak vagyunk, hogy aki 
reggel hallgatta a fellépésün-
ket, az felkapta a fejét, mert 
még ilyet országos rádióban 
biztos nem hallott – tette hoz-
zá a gitáros. 

A zenekar tartalmas évet 
zár, hiszen miután elkezdő-
dött a koncertélet, több fesz-
tiválon is fellépett, és idén 
még négy nagyszabású bulija 
lesz. A srácok hamarosan Za-
laegerszegen és Győrben is ze-
nélnek, a fővárosban pedig két 
koncertjük lesz. 

– A mostani év kezd ha-
sonlítani ahhoz, amit 2019-
ben abbahagytunk a korona-
vírus-járvány előtt. Reméljük, 
hogy már semmilyen akadály 
nem hátráltat minket, hogy 
előrébb jussunk, és remélhe-
tőleg minden évet legalább 
ilyen jól tudunk zárni. Emiatt 
természetesen a közönségnek 
is nagyon hálásak vagyunk! 

Dávidtól megtudtuk, hogy 
a Pair o’ Dice jövőre ünnepli 
fennállásának tizedik évfor-
dulóját, erre már „gyúrnak”. 

– Gőzerővel készülnek 
az új dalok, amiket a ter-
veink szerint jövő év elején 

fel tudunk venni, hogy majd 
ezeket is bemutathassuk az 
élő koncerten. Tavasszal egy 
nagyszabású, jubileumi buli-
val szeretnénk megemlékez-
ni tízéves létezésünkről. Ret-
tentő gyorsan elröppent ez a 
10 év, sok-sok meglepetésen 
gondolkodunk.

A soproni zenészek remé-
lik, hogy a húsz-, harminc- 
vagy akár a negyvenéves 
fennállását is megéli a csapat. 
A tavaszi koncerten várha-
tóan a korábbi tagok is részt 
vesznek, és extra hosszú kon-
certműsorral készülnek, ami 
átöleli ezt a komoly időszakot. 

Sztárok itt és ott

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

XII. Sop-Rock tehetségkutató fesztivál
Idén immár 12. alkalommal rendezték meg a Sop-Rock tehet-
ségkutató fesztivált a Hangárban, amely a Hangfoglaló Prog-
ram által támogatott Öröm a zene tehetségkutató-sorozat ré-
sze. A 15 induló zenekar és előadó igazán odatette magát ezen 
a tartalmas estén.

Megosztva összesen három első helyezett lett. A kisbetűs 
ünnepnapok zenekar indul az Öröm a zene verseny döntőjé-
ben, ahol 3.000.000 forint értékű nyeremény a fődíj. A Visi-
onless Humanity zenekar nyereménye egy fellépési lehetőség 
a Tankcsapda előzenekaraként 2023-ban, a Búgócsiga Open 
Air keretein belül. Fegyverneky Levente nyereménye pedig 
egy bemutatkozási lehetőség a 2023-as Strand fesztiválon, 
Zamárdiban.

RÖVIDEN
A Pair o’ Dice tagjai a Retro Rádió Bochkor című műsorában csaptak a húrok közé.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Kényelmes lábbelik
MADARÁSZ RÉKA

Az idei cipőtrend megál-
modói gondoltak azok-
ra a nőkre, akik az elő-
ző szezonokban már 
hozzászoktak a kényel-
mes lábbelikhez, és nem 
is hajlandóak lemonda-
ni róluk.

Az őszi–téli szezonban meg-
vastagodnak a cipők talpai és 
sarkai: nemcsak a sportos, ha-
nem az elegánsabb fazonok is 
robosztusabb megjelenésűek. 
Ezeket nyugodtan viselhetjük 
akár szoknyával is. A vékony 
talp csak a klasszikus model-
lekre jellemző.

– Szinte minden lábbe-
lit feldob valamilyen fémes 
motívum: lánc, cipzár, sze-
gecs, arany- vagy ezüstszín-
ben – tudtuk meg Supper Ani-
kótól, egy belvárosi cipő- és 
táskaüzlet egyik tulajdonosá-
tól. – Viszonylag újdonság az 
anyagok között a lakk domi-
nanciája. Ha az egész cipő nem 
is lakkbőrből vagy vegán lakk-
ból készül, legalább jelzésér-
tékűen, díszítőelemként meg-
jelenik ez az anyag a modellek 
többségén. 

A félcipők nagy része mo-
kaszin, ugyancsak domináns 
talprésszel és gyakran állat-

mintával egyedivé varázsolva. 
A sneakerek – úgy tűnik – még 
egy ideig nem mennek ki a di-
vatból, hiszen kényelmesek és 
sokoldalúan kombinálhatóak.

– A fekete mellett még tart-
ja magát a mustársárga, de már 
veszít egyeduralmából. Az új 
kedvencek a camel (tevebarna), 
a khaki és a sötétkék – folytat-
ta a színekkel Anikó. – A fehér 
talp karaktert ad a cipőknek, 
így még a téli csizmákon, ba-
kancsokon is megjelenik.

Bár állítólag már nem kell 
odafigyelnünk arra, hogy a cipő 
és a táska egymással összeillő 
legyen, mégis remekül mutat.

– Sokkal több idén a szí-
nes táska, mint az előző évek-
ben – részletezte a szakember. 
– A camelen kívül a bordó, va-
lamint a barna minden árnyala-
ta megjelenik, és a patchwork 
is tartja magát. A praktikum 
irányítja a divatot, ezért még 
mindig a hátizsákok és az át-
vetős táskák a legnépszerűb-
bek. Csak az elegáns dara-
bok készülnek vékony pánttal. 
Megfigyelhető viszont egy-
fajta trendváltás: megje-
lennek a merevebb falú tás-
kák, amelyek akkor is tartják 
a formájukat, amikor nincse-
nek telepakolva.

Az őszi–téli szezonban megvastagodnak a cipők talpai és 
sarkai. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

Országos rádióban  zúzott a soproni a Pair o’ Dice

Jubileumra készülnek


