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Három felkészítő túrát is szervez az Extrém Burgenlandra a Shotokan 
Tigrisek Sportegyesület. Az elsőt vasárnap tartották: az Anger pályától 
indultak, és a Szárhalmi-erdőn keresztül mentek el Fertőrákosig, 
majd vissza a résztvevők. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 8

Sopron–DVTK: dupla rangadó

Megnyitották a Schneider Óra-Ékszer alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából szervezett órakiállítást a Liszt-központ Munkácsy termében. A tárlaton különleges asztali és 
faliórák, kandallóórák, első világháborús zsebóra, faházikós ébresztőóra és sok más egyedi ketyegő látható – egészen november 27-ig. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

 Ötven év, ötven műremek

Előrelátó fejlesztések
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Miközben Európa retteg az előttünk álló és a jövő évi tél-
től, nem árt felidézni, hogy városunkban az elmúlt idő-
szakban milyen jelentős energetikai fejlesztések való-
sultak meg. Összesen milliárdokat költöttek a soproni 
intézmények korszerűsítésére. 

A férfiak 
egészségéért

„Elég szemtelen életet élek”
Sulyok Gabriella Munkácsy- és Pro Urbe Sopron díjas grafikusművész nemrégiben 
vette át a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának legrangosabb 
díját, művészi filmjével pedig beválogatták egy nemzetközi verseny legjobbjai 
közé. FOTÓ: SOPRONMÉDIA-ARCHÍVUM 7

Az Euroligában és a magyar bajnokságban is a DVTK-val játszik 
a Sopron Basket. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Bajusz és letakart bo-
rospohár – ha novem-
berre gondolunk, akkor 
ez a kettő ugrik be elő-
ször. Mindkét kép első-
sorban a férfiakkal, az ő 
egészségükkel kapcso-
latos – ilyenkor a meg-
előzésre hívják fel a fi-
gyelmet a szakemberek. 
A prosztatarák a férfiak 
második leggyakoribb 
rosszindulatú dagana-
ta, itthon évente mint-
egy 1300 ember halá-
lát okozza.

Túrával „melegítenek”
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Közeleg november 
egyik jellegzetes ün-
nepe, a 11-i Márton-
nap, amelyet város-
szerte is számos helyen 
megtartanak.
A Márton-naphoz kötődő 
népszokások az év vége fe-
lé befejeződő mezőgazdasági 
munkálatokkal, a közelgő ad-
venttel, illetve Szent Márton 
püspök nevével kapcsolódnak 
össze. Márton napja a kará-
csonyt megelőző negyvenna-
pos böjt előtti utolsó ünnep-
nap: ezért voltak ezen a napon 
rendszeresek az eszem-iszo-
mok. Novemberben már le le-
hetett vágni a tömött libát, így 
jellemzően ebből a szárnyas-
ból készültek a Márton-napi 
ételek. 

Ez az ünnep Szent Márton 
legendájához is kötődik, aki 
egy libaólban próbált elrejtőz-
ni, amikor püspökké akarták 
megválasztani, de a ludak el-
árulták gágogásukkal. A fák-
lyás felvonulás szintén az ő 
emlékét őrzi, német nyelvte-
rületről terjedt el: a jó csele-
kedeteket szimbolizáló fényt 
juttatja el az emberekhez. 

Szent Márton-napi ren-
dezvényeket Sopronban is 
számos helyen tartanak: több 
oktatási intézményben, óvo-
dában lesz „lámpás” esemény, 
felvonulás, szeretetvendég-
ség. A Trefort téri Óvoda és a 
Jereváni Kék Tagóvoda óvodá-
sainak lámpásaiból kiállítást 
szerveznek a Teleki Pál utca 
20. (a Lővéri Nyugdíjas Klub) 
előtti téren november 11-én 
16.30-tól, melyen a Fajkusz 

Banda és a nyugdíjas klub is 
fellép. 

Az Erdő Házában bemutat-
ják Szent Márton legendáját 
és a természetben is jelentős 
szerepet betöltő szárnyasok 
életét, kézműves programot 
is tartanak, valamint vadas-
parki foglalkozással, lám-
páskészítéssel és felvonulás-
sal is várják az érdeklődőket. 
A rendezvény november 12-én 
15 órakor kezdődik, és 17 órá-
ig tart. 

A Rotary Pannonia és a 
Hova Tovább Alapítvány no-
vember 12-én 18 órától Balfon 
tart jótékonysági libavacsorát 
a Panoráma étteremben. Az 
est folyamán támogatójuk, a 
Fényes Pincészet borait kós-
tolhatják a résztvevők, fellép 
a Helga Jazz, és jótékonysági 
árverés is lesz. 

A november 11-i ünnep  Szent Márton legendájához is kötődik

Lámpások, libalakomák

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… 

(11.) Amikor Sz. Egyed Em-
ma (1935–2016) a Képzőmű-
vészeti Főiskolán befejezte a 
tanulmányait (1959), meste-
re, Pátzay Pál, ismerve Emma 
végtelenül szerény, vissza-
húzódó természetét, azt ta-
nácsolta, egy csendes, vidéki 
kisvárosban próbáljon elhe-
lyezkedni. Tanítson rajzot, az-
tán menjen férjhez, alapítson 
családot, a maradék szabad-
idejében pedig foglalkozzon a 
szobrászattal. A mester taná-
csát részben megfogadva Em-
ma elköltözött Sopronba, ami 
akkoriban, ha nem is a mara-
dandóság városa (miként Ady 

Debrecent jellemezte), de las-
sú lüktetésű, felettébb csen-
des hely volt. Az Óvónőképző 
Intézetben kezdett el taníta-
ni (innen is ment nyugdíjba), 
férjhez ment. A szobrásza-
tot azonban, Pátzay tanácsá-
val ellentétben nem a mara-
dék szabadidejében művelte, 
hanem tudatosan, nagyon is 
határozottan, teljes energiá-
val kezdte építeni életművét. 
Számos köztéri megbízást ka-
pott, de tehetségét leginkább 
a tematikusan rendkívül gaz-
dag éremművészetében tel-
jesítette ki. Mindeközben 
szerénysége, visszahúzódó 

természete mit sem változott, 
idősebb korában is megma-
radt annak a szeretetre mél-
tó egyéniségnek, akit  Pátzay, 
ellátva tanácsokkal, útjára 
bocsátott. 

Vele beszélgetve (leggyak-
rabban az Új utcában fel s alá 
sétálva) mindannyiszor Ril-
ke által a Duinói elégiákban 
említett angyalok szárnyá-
nak suhogását véltem halla-
ni. Merthogy bármiről is volt 
szó, Emma mindig szerényen, 
visszafogottan fogalmazott, 
tudatosan törekedett arra, 
hogy rosszat, bántót senkiről 
ne mondjon. Valóban angyali 
lélek volt! 

A kilencvenes évek máso-
dik felében az élet elsodort 
Egerbe, ahol megszakítások-
kal egy évig dolgoztam a me-
gyei lap szerkesztőségében. 
Az egyik lapindító értekezle-
ten a kollégák felvetették, díjat 
kellene alapítani, amit évente 
a sajtónapon egy arra érde-
mes újságíró vagy szerkesztő 

kapna meg. A díjhoz járna né-
mi pénz és egy érem, aminek 
egyik oldalán Gyurkó Gézá-
nak, a lap hajdani legendás fő-
szerkesztőjének arcképe len-
ne. Az volt a kérdés, ki készítse 
el az érmet. Én nyomban Sz. 
Egyed Emmát javasoltam, aki 
rövid időn belül, kiváló mi-
nőségben megalkotta, és öt-
ven példányban elkészíttet-
te az érmét. Címemre levelet 
küldött, amiben a rá jellemző 
szerénységgel a következőket 

írta: „Kedves Andor! Most ju-
tottam ahhoz, hogy vissza-
származtassam a Gyurkó Gé-
za érem készítéséhez küldött 
fotókat. Nagyon köszönöm 
a segítségét, és külön köszö-
nöm, hogy rám gondolt a pla-
kett elkészítésével. Sopron, 
1996. IV. 5.”. Persze valójában 
én tartoztam köszönettel, 
hogy egy apró megbízás-
sal segíthettem életmű-
vét. Később fel s alá 
járva az Új utcában, 
ezt szóban is el-
mondtam neki.  
(Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  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 ki-
adója tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, ta-
nulmányai több kiadásban is megjelentek. 

Az óvodások lámpásaiból idén is kiállítást rendeznek a Jereván-lakótelepen. FOTÓ: SOPRONMÉDIA-ARCHÍV

Sz. Egyed Emma tehetségét az éremművészetben teljesítette ki.
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HUSZÁR JUDIT 

Bajusz és letakart borospohár – ha 
novemberre gondolunk, akkor ez a 
kettő ugrik be először. Mindkét kép 
elsősorban a férfiakkal, az ő egész-

ségükkel kapcsolatos – ilyenkor ugyanis a férfi-
betegségek megelőzésére hívják fel a figyelmet a 
szakemberek. 

„Egy férfi nem lehet beteg.” 
Két–három évtizeddel ezelőtt 
vidéken még biztosan ezt 
mondták. Ma már árnyaltabb 
a kép, „egy férfi csak ritkán le-
het beteg”. 

– A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a férfiak sokkal 
ritkábban vesznek részt szű-
rővizsgálatokon, mint a höl-
gyek – kezdte dr. Szikszai Zol-
tán, a Soproni Gyógyközpont 
Urológiai Osztályának osz-
tályvezető főorvosa. – Hajla-
mosabbak vagyunk elbaga-
tellizálni a problémákat, a 
kezdeti tüneteket sokan nem 
veszik komolyan. Ennek el-
lenére azt mondhatom, hogy 
Sopron viszonylag jó helyzet-
ben van, itt a magyar átlag-
nál talán felvilágosultabbak 
a férfiak, egészségtudatosab-
ban élnek. 

Ez pedig elengedhetet-
len, ha valaki hosszú, mi-
nőségi életet szeretne. De 
ha már a betegségeknél tar-
tunk: a prosztatarák a fér-
fiak második leggyakoribb 

rosszindulatú daganata. Ha-
zánkban évente mintegy 
4000 férfinál diagnoszti-
zálják a betegséget, és közel 
1300 férfi halálát okozza min-
den évben.

– A prosztatarák kezdeti 
stádiumában nem okoz sem-
milyen tünetet, éppen ezért 
fontos, hogy a férfiak rend-
szeresen eljárjanak szűrésre 
– hangsúlyozta dr. Szikszai 
Zoltán. – A szűrés három rész-
ből áll: hasi ultrahang, manu-
ális prosztataellenőrzés és 
PSA-vizsgálat, ami gyakor-
latilag egy vérvétel. 40 és 50 
éves kor között két-, 50 év fe-
lett évente javaslom a szűrést. 

A szakember szerint, míg a 
prosztatarák inkább a közép-
korú és idősebb korosztályt 
érinti, addig a heretumor a 
fiatalok (30-asok) betegsé-
ge. Felfedezésében segít a 
rendszeres hereönvizsgálat. 
Ha valaki eltérést észlel, ak-
kor mindenképp keressen 
fel urológus szakorvost! Jó 
hír, hogy az utóbbi években 

a vesedaganatok korábban 
kiderülnek, ezeket ugyan-
is a hasi ultrahangok már 
nagyon kezdeti állapotban 
kimutatják. 

– A prosztatarák, valamint 
a többi tumoros betegség meg-
előzésében is kulcsfontosságú 
az egészséges életmód – tette 
hozzá az osztályvezető. – Ma 

már sokkal többet tudunk 
az egészséges étkezésről, a 
mozgás jelentőségéről, arról, 
hogy fontos csökkentenünk 
a stresszt. A férfiak esetében 

az olajos magvak fogyasztása 
még pozitívabb hatású, mint 
a hölgyeknél, de ne feledkez-
zenek meg a vitaminokról és 
a pihenésről sem! 

A prosztatarák kezdeti stádiumában  nem okoz semmilyen kellemetlen tünetet

Szűréssel a férfiak egészségéért

SZÁRAZ NOVEMBER:  2016 óta egy 
másik kampány is nagy visszhangot 
kap, ez a száraz november. A kihívás 
november 1. 7 órától november 30. 19 
óráig tart. A résztvevők leteszik az alko-
holt, és az italfogyasztással kapcsolatos 
szokásaikat értékelik.

– A szűrés három részből áll: hasi ultrahang, manuális prosztataellenőrzés és PSA-vizsgálat, ami gyakorlatilag egy vérvétel – 
hangsúlyozta dr. Szikszai Zoltán, a Soproni Gyógyközpont Urológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MOVEMBER:  Az angol moustache (bajusz) és a november szavakból keletkezett. Résztve-
vői novemberben bajusznövesztéssel hívják fel a figyelmet a férfiak egészségügyi problé-
máira (beleértve a prosztatarákot, a hererákot és a lelki betegségeket, köztük a depresszi-
ót) és azok megelőzésére. A Movember mozgalom Ausztráliából indult 1999-ben, és néhány 
év alatt világszintű kampánnyá nőtte ki magát. Magyarországon 2009-ben csatlakoztak elő-
ször a mozgalomhoz, 2016-tól már a Movember Magyarország Egyesület keretén belül szer-
vezik az országos programokat.

MÁR LÁTOGATHATÓ A SCHNEIDER ÓRA-ÉKSZER ALAPÍTÁSÁNAK ötvenedik évfordulója al-
kalmából szervezett órakiállítás a Liszt-központ Munkácsy termében. A tárlatot Horváth Vilmos, 
a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg pénteken, a rendezvényen köszöntőt 
mondott dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere. A családi vállalkozás történetét dr. Schneider 
István Gábor, a Schneider Óra-Ékszer Kft. ügyvezetője mutatta be, zenével közreműködött Stöckert 
Ádám ütőhangszeres előadóművész. A kiállítás november 27-ig látogatható, és számos program 
kíséri. Schneider Istvánnal múlt heti lapunkban beszélgettünk az elmúlt ötven évről (A titok: türe-
lem és idő, Soproni Téma, 2022. november 2.). FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ÖTVEN ÉV, ÖTVEN MŰREMEK

A Szent Imre-templom ünnepi búcsúja
Minden év november 5-én ünnepli a katolikus egyház Szent Imrét, 
a magyar ifjúság védőszentjét. A róla elnevezett soproni Szent Im-
re-templomban a hétvégén kétnapos ünnepet tartottak. Szombaton 
este a plébánia Töviskorona Zenekara működött közre a szentmisén, 
vasárnap reggel pedig Takács Gábor állandó diakónus prédikált a hí-
veknek. A vasárnapi szentmisén részt vett dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint több önkormány-

zati képviselő is. A polgármester hangsúlyozta: az egyház, a hitélet 
fontos része minden társadalomnak, és ez Magyarországon, Szent 
István ezeréves országában sincs másként. – Büszkék lehetünk, hi-
szen Sopronban két új templom is épült ebben az emberöltőben, 
itt, a Jerevánon, valamint a Lövérekben is. Két évvel ezelőtt pedig 
felújítottuk és újraszenteltük a Szent Mihály-templomot – mondta 
dr. Farkas Ciprián. Forrás: Sopronmédia

– Sokat kell dolgozni, keveset 
pihenni, és nem árt, ha néha 
koplalunk – ez a hosszú élet 
titka Szijjártó Jánosné Klá-
ri néni szerint. Az asszonyt 
104. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötte múlt csütör-
tökön dr. Farkas Ciprián pol-
gármester az evangélikus 
szeretetházban.

Klári néninek egy lánya, 
egy fiú- és egy lányunoká-
ja van. Tanítónőként kezdte 
a pályafutását, de elmondá-

sa szerint amikor a kommu-
nisták levették a feszületet az 
osztályterme faláról, felmon-
dott. Ezután műszaki rajzoló-
nak állt, majd térképészként, 
földmérőként is dolgozott. 
Később visszatért a pedagó-
giához, egy nevelőintézetben 
helyezkedett el. A szépkorú 
asszony azt üzente a fiata-
loknak: legyenek szorgalma-
sak, szeressék a szüleiket, 
segítsenek azokon, akik arra 
rászorulnak!

104. születésnap Üzemszünet  
4 postafiókban
Négy soproni postafiók 
üzemeltetését szünetelte-
ti ideiglenesen a Magyar 
Posta. A cég az energiafel-
használás csökkentésével 
indokolta a döntést. No-
vember 11-től határozatlan 
ideig nem lesz nyitva Sop-
ronban a Várkerület 37., a 
Kaboldi utca 2., a Hajnal 
tér 21. és a Felsőlövér ut-
ca 15. szám alatti postafi-
ók. Az ügyfeleknek azt ja-
vasolják, hogy a Széchenyi 
téren lévő 1-es postán in-
tézzék ezután az ügyeiket, 
ez a posta hétfőnként 7.30 
és 19, keddtől péntekig 8 
és 18, szombaton pedig 8 
és dél között tart nyitva. 
– A fennmaradó postahiva-
talok megemelt kapacitás-
sal, több ügyfélkiszolgáló 
pulttal fogadják majd az 
ügyfeleket. A változás nem 
érinti a postai küldemé-
nyek házhoz kézbesítését 
– áll a cég közleményében.
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Így spórolhat:  H tarifával csökkentheti az áramszámláját

Hűvösben is légkondival Aki dudás akar lenni
November 9., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Juhász Balázs dudás hagyományőrző előadása

A hangszerek szerelmese 
November 9. 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Szabó Miklós saját készítésű hangszereinek bemutatója

Aynsley Lister
November 9. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Északi fény 
November 10., csütörtök 19 óra, Liszt-központ
A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje. Műsor: E. Grieg: 
Holberg-szvit, op. 40, J. Sibelius: Finlandia, op. 26, P. I. 
Csajkovszkij: I. szimfónia, op. 13; vezényel: Berkes Kálmán.

Akvarellfestés Sipos Loránd 
vezetésével
November 11., péntek 14 óra, Soproni Kézműves 
Műhelyek, Deák tér 14.
Kezdők és haladók jelentkezését is várják.

Séta nem csak „Lisztérzékenyeknek”
November 11. 14 óra, Tourinform iroda
Soproni különlegességek, legendák és Liszt Ferenchez 
kapcsolódó soproni emlékhelyek egy ingyenes belvárosi 
sétába „összegyúrva”.

Szent Márton-nap a Jerevánon
November 11. 16.30, Teleki Pál utca 20. 
A Trefort Téri Óvoda és a Jereváni Kék Tagóvoda óvodásainak 
lámpáskiállítása. Fellép a Fajkusz Banda és a Lővéri 
Nyugdíjas Klub. 

Moby Dick és Zorall koncert
November 11. 18.30, Hangár Music Garden

Sopron Slam Return
November 11. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Vendég: Savaria Slam Poetry, majd Fiúk koncert és DJ Seat 
the Belt

Márton-nap a vadasparkban
November 12., szombat 15 óra, Erdő Háza

Jótékonysági libavacsora Balfon
November 12. 18 óra, Panoráma étterem 
A Rotary Pannonia és a Hova Tovább Alapítvány 
szervezésében

Miért nem marad reggelire? – vígjáték
November 12. 19 óra, Liszt-központ
London egyik előkelő negyedének bérházába szabados 
fiatalok költöznek. Egy fiatal, cserfes lány összevész velük, 
a vőlegényét is otthagyja, s hívatlan vendégként költözik 
be George, a magas rangú közhivatalnok lakásába. A mű 
fergeteges fordulataiból választ kapunk a kérdésre, vajon ott 
maradt a lány reggelire?
További időpontok: november 17. 19 óra, november 
18. 19 óra, november 19. 19 óra, november 20. 19 óra

Stand up „open mic” est
November 12. 19 óra, Civitas Pinceszínház

Museum Cafe 6. születésnapi party 
November 12. 19 óra, Museum Cafe 

A Nyughatatlan koncert 
November 12. 20.30, Búgócsiga Akusztik Garden

2000 év nyomában Sopron utcáin
November 13., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
Ingyenes belvárosi séta.  
Regisztráció: www.visitsopron.hu

X. Soproni Esküvő Kiállítás
November 13. 10 óra, Hotel Sopron 
Idén tizedik alkalommal rendezi meg az Aphrodité 
Esküvőszervező Iroda a népszerű programot – ezúttal új 
helyszínen.

Gyorstalpaló 5. évad 3.
November 13. 15 óra, Liszt Cafe
Vasárnap délutáni séták régi és új soproniaknak 
– ezúttal Sopron szabadtéri órái között.

Alzheimer Café
November 15., kedd 15 óra, megyeháza díszterme
Dr. Szikszai Zoltán urológiai osztályvezető: Az incontinencia 
típusai és diagnosztikája

Ötven év, ötven műremek
A fennállásának 50. jubileumi évfordulóját 
ünneplő Schneider Óra–Ékszer családi vállalkozás 
órakiállítása november 27-ig, hétfő kivételével 
naponta 10 és 18 óra között látható a Liszt-központ 
Munkácsy termében. 

EZ LESZ…  – programajánló

GYŐRI-VARGA 
NÓRA

Sokan gon-
dolkoznak 
még ma is 

így: ha klíma, akkor hű-
tés – pedig a modern 
készülékek az év ezen 
szakaszában a fűtés 
egyik legjobb alternatí-
váját adják.

A klímaberendezések a leve-
gő–levegő hőszivattyúk elvén 
működnek, amelyek egyik ol-
dalról hőt vonnak el, a másik 
oldalon pedig leadják azt. Az 
áram a készülék működteté-
séhez kell, nem közvetlenül 
a hő előállításához. Nagy elő-
nyük, hogy gyorsan lehet fel-
melegíteni velük egy-egy he-
lyiséget, és időzíthetőek is. 
– Ha elmegyünk otthonról, 
nem kell folyamatosan já-
ratnunk, beállíthatjuk, hogy 
például 14–16 óra között fűt-
sön, ugyanakkor nem szabad 
hagyni azt sem, hogy a lakás 
nagyon lehűljön – mondta 
Gyurátz Soma épületgépész 
technikus, gázvezeték- és 
készülékszerelő.

Egy lakásba vagy kisebb 
családi háztartásba multi split 
klímát érdemes szereltetni: 
ez azt jelenti, hogy kültéren 
egy, beltéren pedig szobán-
ként egy készüléket telepíte-
nek. A hálószobákban éjszaka 
kevésbé jó ezeket a berende-
zéseket használni, mert zajo-
sak, és az áramló levegő is za-
varhatja az álmunkat: alvás 
előtt célszerű felmelegíteni a 
teret, vagy egyéb módon fel-
fűteni azt.

– Az őszi időszakban, ami-
kor a kinti hőmérséklet 5–15 
fok körül alakul, a leggazdasá-
gosabb megoldás otthonunk 
melegen tartására a klíma-
készülékek használata. Akár 
10–15 százalékot is megtaka-
ríthatunk velük – folytatta a 
szakember. – Azonban ahogy 
hűl az idő, úgy csökken a ha-
tásfokuk is: mínusz 5 foknál 
vagy alatta már nem ajánlom, 
mert egy hősugárzóhoz vagy 

olajradiátorhoz lesz hasonló a 
fogyasztásuk.

Megtakarításainkat tovább 
növelhetjük, ha a légkondicio-
náló-berendezés telepítése-
kor igényeljük a 2010 óta el-
érhető úgynevezett H tarifát 
is. Ezt a kedvező áramdíjsza-
bást azok kérhetik, akik hő-
szivattyúval (a klíma is an-
nak számít!), illetve megújuló 
energiaforrással (például nap-
elemmel) fűtenek. Beköttetése 

az áramszolgáltatónkon ke-
resztül, kizárólag regisztrált 
szerelő segítségével történik. 
A regisztrációs űrlapon fel kell 
tüntetni az általunk használ-
ni kívánt készülékek listáját. 
A díjszabást rendeletben ha-
tározták meg, és országosan 
elérhető napi 24 órában, meg-
szakítás nélkül, de fontos tud-
ni, hogy kizárólag a fűtési sze-
zonban, tehát október 15. és 
április 15. között.

Amikor a kinti hőmérséklet 5–15 fok közötti, klímával a leggazdaságosabb fűteni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

HUNYADI- GÁLL ANNA: 
 Nem pazarolok, figyelek arra 
például, hogy két napra főz-
zek, lehetőleg egészséges 
alapanyagokból. Gyakran vá-
sárolok piacon. A munkahe-
lyemen csak vizet iszunk, a 
büfében nincsen se kóla, se 
műanyag, a szelektív hulla-
dékgyűjtésre is figyelünk.

ZISTLER ROLAND:  Zöldsé-
gesnél vesszük a zöldséget 
és a gyümölcsöt, pékségben 
a pékárut, és figyelünk arra, 
hogy felesleges dolgokat ne 
vásároljunk. Saját magunk fő-
zünk otthon. A fenntartható 
életmód eddig is az életfilo-
zófiánk része volt, nem újke-
letű dolog ez nálunk.

TÓBI BETTINA:  Mi a fűtést 
alacsonyabb hőfokra vesszük, 
mosogatás helyett mosogató-
gépet használunk. Csomago-
lásmentes helyen vásárolunk, 
hogy ezáltal is kevesebb le-
gyen a hulladék. A munkahe-
lyemen kevesebb villany ég, 
mint régebben, éjjelre pedig 
mindet lekapcsoljuk.

CSERNYI FERENCNÉ:  Na-
gyon örülünk, hogy ilyen szép 
az idő, mert most azzal spóro-
lunk, hogy nem fűtünk. Min-
dig lekapcsoljuk a villanyt, 
a konnektorokból kihúzzuk, 
amit nem használunk. Amikor 
hosszabb időre utazunk el, mi 
még a hűtőt is ki szoktuk kap-
csolni. Soha nem pazaroltunk.

Ön hogyan spórol ezen az őszön és télen?
MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

E-mailben értesítik a véradókat
Új szolgáltatást vezet be az Országos Vérellá-
tó Szolgálat (OVSZ): a következő véradás lehető 
legkorábbi időpontjáról e-mailben tájékoztatják a 
véradókat. Két véradás között legalább 56 napnak 
kell eltelnie a szervezet regenerálódása érdeké-
ben. Az új szolgáltatás keretében az OVSZ e-mailt 
küld arról, hogy letelt a kötelező kivárási idő, és 
az értesítés napjától a donor újra jelentkezhet vér-

adásra. A vérellátó abban bízik, hogy új szolgálta-
tása segítségével több donor keresi fel újra a vér-
adási helyszíneket, lehetőségeket. Egy éven belül 
a férfiak legfeljebb ötször, a nők négyszer adhat-
nak vért. Sopronban a területi vérellátó mellett 
november 9-én 15-től 18 óráig a Plazma Ponton, 
november 22-én 13-tól 18 óráig a Papa Joe-ban is 
lehet vért adni. 

KERESSEN MINKET  
AZ INTERNETEN IS:

SOPRONITEMA
HIVATALOS

Terjesztési reklamáció: 

0699/517–501
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Miközben Európa retteg az előttünk álló és a jö-
vő évi téltől, nem árt felidézni, hogy városunk-
ban az elmúlt időszakban milyen jelentős ener-
getikai fejlesztések valósultak meg.

Sopron is azok közé a telepü-
lések közé tartozik, amelyek 
takarékossági intézkedések 
sorát hozták (hozzák) meg, 
annak érdekében, hogy mű-
ködőképes maradjon a város. 
Az energiafogyasztás csök-
kentése ebben az orosz–uk-
rán háború okozta (válság-)
helyzetben mindannyiunk 
érdeke. Nem csupán ottho-
nainkban, de a közintézmé-
nyekben is. Sopron abban 

a kedvező helyzetben van, 
hogy az elmúlt években, ami-
kor még sejtéseink sem voltak 
egy kiszélesedő háborúról és 
az uniós szankciós intézke-
désekről, számos intézményt 
korszerűsítettek. Elsősor-
ban bölcsődéket, óvodákat, 
iskolákat és kollégiumokat 
újítottak fel annak érdeké-
ben, hogy csökkenjen ener-
giafelhasználásuk. Volt, ahol 
a homlokzatok és a födémek 

hőszigetelését oldották meg a 
nyílászárók cseréjével (vagy 
külön-külön), máshol a fűtést 
korszerűsítették a megújuló 
energiaforrások hasznosítá-
sával, így csökkentve nem-
csak a felhasznált energiát és 
a költségeket, de az üvegház-
hatású gázok kibocsátását is.

A modernizált intézmé-
nyek sorát vizsgálva kiderül, 
Sopron az intézményhálózat 
fejlesztésével előre gondolko-
dott. Sikeres pályázatok sora 
tette lehetővé, hogy megújul-
jon az intézmények energeti-
kai rendszere a hőszigetelés-
től a radiátorok cseréjéig. Az 
elmúlt években több mint 2,5 
milliárd forintot fordíthattak 
korszerűsítésre.

Energetikai fejlesztések 
valósultak meg a Bánfalvi 
Óvoda Ady Endre utcai pa-
nelépületében, a Trefort Té-
ri Óvoda Kék Tagóvodájában, 
a Hermann Alice Óvoda Ist-
ván bíró utcai épületében, a 
Százszorszép Bölcsődében, a 
Gárdonyi Géza Általános Is-
kolában, a Fenyő téri Soproni 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában, a Kozmutza Flóra-
iskolában, a Petőfi-, a Lack-
ner-iskolában és a Deák Téri 
Általános Iskolában is.

Korszerűsítették a Soproni 
Szakképzési Centrum Feren-
czy János utcai kollégiumát, 
a Vas- és Villamosipari Tech-
nikumot, valamint a Handler 
Nándor Szakképző Iskolát. 

A Soproni Szakképzési Centrum Ferenczy utcai kollégiuma is megújult: a nyílászárókat cserélték, a tetőre napelemek kerültek.

A Vasvilla iskolát is korszerűsítették az elmúlt években, a fűtésrendszert modernizálták, a nyílászárókat is cserélték. 

„… az élelmiszerek árnöve-
kedése az elmúlt időszak-
ban magasabb volt, mint 
az átlagos infláció mérté-
ke. A kormány ezért lépett, 
s ha úgy tetszik, a család-
politika részeként hozott 
újabb intézkedéseket.”

JEGYZET

Aljas kis trükk
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Várhatóan újabb alapvető élelmiszerek árát li-
mitálja a kormány. Az ársapkákról, azok piaci 
hatásairól persze sokan és sokat vitatkoznak, 
de abban mindenki egyetért, hogy az intézke-
dések kedvezményezettje a lakosság. Annál is 
inkább, mert az élelmiszerek árnövekedése az 

elmúlt időszakban 
magasabb volt, mint 
az átlagos infláció 
mértéke. A kormány 
ezért lép, s ha úgy 
tetszik, a családpo-
litika részeként hoz 
újabb intézkedése-
ket. Csak emlékezte-
tőül: az élelmiszerár-
stopot február elsején 

vezették be. Az árakat a múlt év október 15-ei ál-
lapot szerint rögzítették. Valljuk be, sokan vol-
tak, vannak, akiknek nem tetszik az árstop, nem 
tetszik nekik, hogy a kormány védi a családokat 
és a nyugdíjasokat. Ebben az esetben (is) az a 
kérdés, hogy mi a fontosabb: a gyártók, a nagy-
üzemi termelők, a kereskedők, az áruházláncok 
vagy a családok? Mielőtt még valaki félreérte-
né: nem ellenük vagyok, sőt, ha úgy adódik, őket 
is segíteni kell, de ebben a helyzetben érthető a 
kormány álláspontja.

Az viszont nehezen érthető, hogy egyesek 
megpróbálják kijátszani az árstopot. Sőt, ki is 
játsszák! Meglehetősen rafinált módon, de be-
csapják a vásárlókat. Gondolom, önök is gyak-
ran vesznek különböző, előre csomagolt húsfé-
léket: szárnyat, combot, szeletelt húst, és még 
sorolhatnám az igazán bő választékot. A közel-
múltban egy levescsomagot vásároltunk, ami-
ben négy darab árstopos farhátat, és még né-
hány apróságot találtunk. Korábban volt benne 
például „kaparó”, szárny, nyak is. Szóval így is 
lehet, így lehet eladni az olcsóbb terméket drá-
gábban. Így kell kijátszani a hatályos rendel-
kezéseket, így kell átverni az embereket. Sze-
mérmetlenül, és úgy tenni, mintha nem történt 
volna semmi.

Tudom, nehéz a nagy láncokkal szembeszáll-
ni, kiszolgáltatottak vagyunk, de az aljasság-
nak is van határa. Engem, téged becsaphatnak, 
de csak egy ideig, mert talán az arra hivatottak 
is észreveszik, hogy miként trükköznek velünk.

Jó lenne hinni, hogy csak ez az egyetlen egy 
üzlethálózat és csak egyszer csapta be az em-
bereket, a többi még véletlenül sem. 

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

FŐHAJTÁS A MÁRTÍROK EMLÉKE ELŐTT

Milliárdok  az intézmények energetikai korszerűsítésére

Előrelátó fejlesztések

A NEMZETI GYÁSZ EMLÉKNAPJA 
ALKALMÁBÓL az 1956-os forradalom 
és szabadságharc mártírjaira emlékez-
tek pénteken a sopronkőhidai rabteme-
tőben. Az ártatlanul kivégzettek tisz-
teletére emelt kőhalmot Barcza Attila 
országgyűlési képviselő, dr. Farkas Cip-
rián polgármester, dr. Simon István és 
Csiszár Szabolcs alpolgármester, több 
önkormányzati képviselő, valamint 
soproni intézmények vezetői is meg-
koszorúzták. November 4-ét az Ország-
gyűlés 2013-ban nyilvánította nemzeti 
gyásznappá. Ez a nap az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc leverésének, 
a szovjet csapatok bevonulásának év-
fordulója. Sopronkőhidán a rabtemető-
ben a szabadságharc áldozatainak állí-
tottak emlékhelyet, 1956-ban ugyanis 
itt temettek el kilenc forradalmárt.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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MADARÁSZ RÉKA

Ha gyümölcsfát szeret-
nénk telepíteni a ker-
tünkbe, még időben 
vagyunk, hiszen er-
re legközelebb tavasz-
szal, a fagyok elmúltá-
val lesz lehetőségünk. 
A szakember szerint 
egyre népszerűbbek az 
ellenálló bio- (vírus- és 
gombatoleráns), továb-
bá a déli gyümölcsök.

A zöldségek és gyümölcsök 
ára az egekbe szökött, ennek 
köszönhetően egyre többen 
döntenek úgy, hogy ők ma-
guk termesztik meg, amit el-
fogyasztanak. Szerencsére 
az egészséges életmód hívei-
nek tábora is folyamatosan 
nő, akik számára fontos, hogy 
tudják, honnan származik, 
amit megesznek.

– Az utóbbi időben renge-
tegen szeretnének biogyü-
mölcsöt termeszteni, amit 
nem permeteznek – osztotta 
meg velünk tapasztalatait Kó-
nya Kristóf erdész, parképítő 
és -fenntartó, valamint dísz-
növénytermesztő technikus. 
– Ez természetesen a nemesí-
tőket is arra sarkallja, hogy re-
zisztens fajtákat alkossanak. 
Ilyen például a Top szilva so-
rozat (TopKing, TopFive,), me-
lyek nagymértékben ellenáll-
nak a sarkavírusnak, a szilva 
és a kajszi nagy ellenségének. 
Szintén ellenálló a Pinova 

alma vagy – hogy egy magyar 
fajtát is említsek – a Feketi-
csi meggy.

Százszázalékosan bio kö-
rülmények között termeszt-
hető a homoktövis, ám nem 
mindegy, hogy milyen földbe 
ültetjük: a homokos, enyhén 
savanyú talajt kedveli. Az al-
ma és a körte népszerűsége 
töretlen, fajtáinak se szeri, 
se száma. Az éghajlat folya-
matosan melegszik, így már 

hazánkban is megélnek az 
olyan déli vidékeken őshonos 
növények, mint a füge, az olaj-
fa, a gránátalma, a kivi vagy a 
khaki szilva. 

– Természetesen a pénz-
tárcánktól is függ, hogy sza-
badgyökeres vagy konté-
neres gyümölcsfa mellett 
döntünk-e – folytatta a szak-
ember. – A konténeres óriá-
si előnye: szinte biztos, hogy 
megmarad. A szabadgyökeres 

olcsóbb, viszont ha nem szak-
szerűen ültetjük, könnyen el-
pusztulhat. A legtöbben ott 
rontják el, hogy túl mélyre 
ültetik a fát, holott az oltás-
nak mindig a föld fölött kell 
lennie. 

Az ültetés a két típusnál 
szinte azonos módon tör-
ténik. Miután kiástunk egy 
50×50 centiméteres gödröt, 
két módszer közül választ-
hatunk. Először beletesszük 

a gödörbe az érett marhatrá-
gyát, arra vékony rétegben 
földet lapátolunk, ráhelyez-
zük a gyümölcsfát, és föld-
del beterítjük. Vagy a földet 
és a trágyát jó alaposan ösz-
szekeverjük, és ezzel az elegy-
gyel temetjük be a gyümölcs-
fát. Mindkét esetben alaposan 
be kell locsolni a fát. A facse-
meténket eleinte sűrűbben, 
később ritkábban ajánlott 
öntöznünk.

A szakszerű ültetés nagyon fontos a gyümölcsfák esetében – mondta lapunknak Kónya Kristóf. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Új agrártámogatás
– A kormány az Európai 
Bizottsággal folytatott 
egyeztetések és kialku-
dott kompromisszumok 
során olyan új agrártámo-
gatási rendszert alakított 
ki, amelynek célja a haté-
konyság növelése – mond-
ta az Agrárminisztérium 
államtitkára csütörtökön 
Orosházán. Feldman Zsolt 
úgy fogalmazott: a 2023 
és 2027 közötti közös ag-
rárpolitika a magyar gaz-
dálkodóknak biztosítja a 
fejlesztés lehetőségét, és 
megteremti a fenntart-
ható termelés feltétele-
it. A közvetlen támogatá-
sokban érdemi változások 
lesznek. A zöldítési elvá-
rások az egységes kére-
lemben minden 10 hektár-
nál nagyobb gazdálkodó 
esetében beolvadnak az 
alaptámogatás feltéte-
lei közé. Az agrár-ökológi-
ai programban azok a gaz-
dálkodók vehetnek részt, 
akik évente önkéntes vál-
lalásokat tesznek, például 
csökkentik a növényvédő-
szer-felhasználást.

Kabalát  
az Erdő Házának
Rajzpályázatot hirdetett az 
Erdő Háza, keresik a kaba-
lájukat: várják azokat a raj-
zokat, amelyeken olyan ál-
lat szerepel, amelyik ott 
lakik (például Rudi, a dám-
bika vagy Emma, a vad-
disznókoca), és jelképe, 
címerállata lehet a vadas-
parknak. A rajztechnika és 
a megjelenítés szabadon 
választható, a pályaműve-
ket az Erdő Háza jegypénz-
tárába vagy elektronikus 
formában várják az erdo-
haza.taeg@gmail.com 
e-mail-címre december 5. 
éjfélig. Eredményhirdetés 
értékes nyereményekkel, 
belépőjegyekkel, bérletek-
kel december 17-én 10 óra-
kor lesz a helyszínen. Az 
Erdő Háza február 28-ig, 
kedd és vasárnap között 
9–16 óra tart nyitva, pénz-
tárzárás 15.30-kor van.

Szemétszedés
A Soproni Egyetem közgaz-
dász és faiparos hallgatói 
szemétszedést szerveznek 
november 14-én több hely-
színen a városban. A tervek 
szerint a Bécsi-dombon, a 
szanatóriumnál, a Rák-pa-
tak mellett, valamint a sör-
gyárnál gyűjtik a szemetet 
a projektmenedzsment-óra 
keretein belül. Az érdeklő-
dők bármelyik helyszínen 
10 órától csatlakozhatnak 
a hallgatókhoz.

ZÖLD HÍREK

KÖVES ANDREA

A komposztálás egy új-
rahasznosítási folya-
mat, a legjobb és leg-
természetesebb dolog, 
ami a háztartásunkban 
keletkező szerves hul-
ladékkal történhet, 
művelésével szebbé 
válnak növényeink.

– A komposztálás során a 
környezetünkben zajló ter-
mészetes folyamatot igyek-
szünk lemodellezni úgy, hogy 
aztán azt kertjeinkben hasz-
nosíthassuk – kezdte Tóth-
né Csécsei Katalin kertész-
technikus. – Az összegyűjtött 
és egymásra rétegezett kerti 
és konyhai szerves anyagok 
úgy bomlanak le, hogy belő-
lük idővel egy humuszos, ta-
lajszerű anyag keletkezik. Ha 
ezt bedolgozzuk a talajba, ak-
kor egyrészt némi tápanyagot 
is nyújt a növényeknek, de en-
nél sokkal fontosabb szerepe 
az, hogy javítja a talaj szerke-
zetét, serkenti biológiai életét, 
vagyis életre kelti a talajt. En-
nek eredményeként az oda ül-
tetett növény gyökere sokkal 
dúsabb, erősebb lesz, ezáltal 

maga a növény is szebbé válik, 
nagyobbra nő. 

Néhány egyszerűbb alap-
szabályt érdemes figyelem-
be venni, ha komposztálni 
szeretnénk. Mint a szakem-
ber kiemelte, a komposztáló-
ládánkat félárnyékos terüle-
ten helyezzük el olyan talajra, 

mely kellően el tudja vezet-
ni a nedvességet. A legfonto-
sabb a rétegezés, alul mindig 
ágakból, kevés levélből álló ré-
teggel kezdjünk, hogy a szel-
lőzés biztosított legyen. Majd 
felváltva rétegezzük a barna 
(aprított gally, szalma) és zöld 
(levél, fű, konyhai hulladék) 

részeket – közben ajánlott 
kevés földet is rétegezni be-
le, mely segíti a korhadást. 
Forgassuk át, lazítsuk meg 
2–3 havonta, így a bomlás so-
rán megőrizzük a komposzt 
szellőzöttségét, oxigénellá-
tását. Csapadékszegény idő-
szakokban pótolnunk kell 

a nedvességet is. Komposz-
tunkba kerülhet konyhai 
zöldség-, gyümölcshulladék, 
összezúzott tojáshéj, mara-
dék virágföld, kávézacc, az 
akvárium tisztításkor kelet-
kező „használt víz” és termé-
szetesen a kerti növényhulla-
dékok: ágnyesedék, avar, fű. 
Ősszel leginkább a lehulló fa-
levelek adják komposztunk 
felső rétegét.

– Aki teheti, komposztál-
jon, mert ezzel a módszer-
rel, amit a természetből „el-
vettünk”, azt minimális plusz 
munkával visszaadhatjuk 
– folytatta Tóthné Csécsei 
Katalin. – Ráadásul kertünk 
hosszú távon meghálálja a 
komposzt rendszeres hasz-
nálatát, akár zöldségeskertet, 
gyümölcsfákat vagy díszker-
tet művelünk. Aki komposzt-
nak gyűjti az őszi avart, az 
egyben vigyáz környezeté-
ben a tiszta levegőre is, hi-
szen nem égette el az őszi 
lombot, nyesedéket. Termé-
szetesen az is nagyon fontos 
szempont, hogy a háztartási 
hulladék harmadával csök-
kenthető a komposztálással. 
Családanyaként kiemelten 
fontosnak tartom, hogy mind-
ezt gyermekeink bevonásával 
végezzük.

Kertünk hosszú távon meghálálja  a komposzt rendszeres használatát

Komposztálás: életre kelti a talajt

Komposztunkba kerülhet konyhai zöldség-, gyümölcshulladék, összezúzott tojáshéj, maradék 
virágföld, kávézacc és természetesen kerti növényhulladék is. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

Nem cincér: 
poloska!
A Betolakodók a faablakban 
című írásunkhoz tartozó fo-
tón egy nyugati levéllábú po-
loska és nem egy cincér sze-
repelt (Soproni Téma, 2022. 
október 26.). A fotó cseréjéért 
elnézést kérünk!

Az alma és a körte  népszerűsége töretlen, számtalan fajtája létezik

Ültessünk gyümölcsfát!
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Sulyok Gab-
riella Mun-
kácsy- és 

Pro Urbe Sopron díjas 
grafikusművész nemré-
giben vette át a Magyar 
Művészeti Akadémia 
Képzőművészeti Tago-
zatának legrangosabb 
díját, művészi filmjével 
pedig beválogatták egy 
nemzetközi képzőmű-
vész filmes verseny leg-
jobbjai közé.

Sulyok Gabriella ingázik szü-
lővárosa, Sopron és lakhelye, 
Budapest között, ám igazi ott-
hona mindig a leghűségesebb 
város marad, így a Soproni 
Téma kérdéseire is örömmel 
válaszolt.

– Legutóbbi, a nyolcva-
nadik születésnapja előtt 
tisztelgő soproni életmű-
kiállításán azt mondta: elég 
szemtelen életet élek, ami 
újabb és újabb ötleteket és 
alkotásokat eredményez. 
Az akadémiai nagydíj ennek 
a megkoronázása?

– Nagyon meglepett, és 
egyben nagyon jólesett ez az 
elismerés, valóban úgy ér-
zem, hogy a munkásságom 
összefoglalt minőségét jelzi 
a díj. Számomra azt is jelen-
ti, hogy sok-sok éve kísérik 
figyelemmel a munkáimat, 
ahogy ők a méltatásban fo-
galmaztak: „Több évtizedes, 

unikális rajzi virtuozitásáért, 
a láthatatlan vonallal történő 
képi absztrakciójáért, az időt-
lenség festői ábrázolásáért.” 
Ez elmondhatatlanul jóleső 
összefoglalás. 

– A méltatás azt is ki-
emelte, hogy „filmes össz-
művészeti alkotásokat is 
készít, ahol a zene, grafi-
ka és a mozgókép egyfor-
ma súllyal van jelen.”. Ezen 
a területen választották be 
most alkotását a legjobbak 
közé a szolnoki Nemzetkö-
zi Képzőművészeti Film-
fesztiválon.

– Ez is egy csoda számom-
ra, hogy több mint 3000, a vi-
lág minden tájáról nevezett 
alkotás közül az enyémet is 
levetítették. Azért is érde-
kes számomra a filmes vo-
nal, mert nem vagyok ezen a 
téren diplomás szakember. 
Ugyan elkezdtem a színmű-
vészetit a képzőművészeti 
főiskola után, de ezt nem fe-
jeztem be, ugyanakkor na-
gyon inspirál a filmkészítés. 
A versenyfilmem Az önarc-
képről… Tenk Lászlóval cí-
met viselte, amelyben a fes-
tőművész jelenik meg alkotás 

közben, mégpedig az idősíko-
kon átnyúlóan. Nehéz szavak-
ba önteni a lényegét, de az az 
üzenete, hogy minden jó kép 
tulajdonképpen önarckép, 
akár szerepel rajta ténylege-
sen az alkotó, akár nem. 

– Mennyire érzi saját-
jának ezt a megközelítést, 
mennyire éli meg ugyanígy 
az alkotást?

– Nagyon fontos számom-
ra a hitelesség, a valóság él-
ménye, a befele figyelés. Ta-
lán meglepő, de az utolsó tíz 
év természetszerű rajzait 
mind a Sopron és Budapest 

közti vonatút ihlette: csak 
néztem ki az ablakon, és meg-
éltem, hogy az ég, ami elém 
tárul, mozgalmasabb, mint 
a föld. Egy új természeti érv-
erést éltem meg a felhők, 
az ég megfigyelése közben. 
Olyan mozgalmas, dinami-
kus, szervtelenül szerves vi-
lág tárul elém minden utazás-
kor, ami jelenleg csodálatos 
ihletforrást nyújt számom-
ra. Végeláthatatlan téma. 
A dolgok ilyen letisztultak: 
egy egyszerű vonatutazásban 
meg lehet találni a csodát, a 
megismételhetetlent.

Az időtlenség  festői ábrázolásáért kapott rangos elismerést Sulyok Gabriella

„Elég szemtelen életet élek”

– Az ég, ami elém tárul, mozgalmasabb, mint a föld. Egy új természeti érverést éltem meg a felhők, az ég megfigyelése közben – 
mesélte legújabb alkotásairól Sulyok Gabriella. 

1967
Bosszúság, zenével
Az 1950-es évek egyik slágeré-
nek befejezésekor léptünk be 
Sopronban a kertvárosi kisven-
déglő, a népszerű „Nika” kert-
helyiségébe. A zene elhallga-
tott, a zenekar pihenni tért. 
Alig ültünk le, megjelent egy 
fehér köpenyes férfi. Rendelni 
akartunk, de egy elutasító kéz-
mozdulat és néhány elénk he-
lyezett blokk után megtudtuk, 
hogy mielőtt bármivel is csilla-
píthatnánk szomjunkat, fizet-
nünk kell fejenként két forintot 
zenedíj címén. Méltatlankodá-
sunkról talán a felszolgáló is 
tudomást szerzett, mert csak 
nagy sokára jelent meg. Fel-
vette a megrendelést (hosszas 
huzavona után), aztán eltűnt. 
Újabb várakozás után hozta a 
megrendelt italt (nem a meg-
rendelt mennyiségben), és fi-
zetés közben megjegyzése-
ket tett a borravalót illetően, 
sőt egy korszerű javaslatot is 
tett, miszerint a pincérnek be 
kellene írni a panaszkönyvbe a 
„smucig” vendégek magatartá-
sát. Mi ennek ellenére nem ír-
tunk semmit a panaszkönyvbe, 
nem írtuk be, hogy a konyaknak 
petróleum íze volt, a kékfran-

kossal pedig ételt lehetett vol-
na savanyítani. Felborzolt ide-
gekkel távoztunk, zsebünkben 
a kétforintos „zenecédulákkal” 
és azon gondolkoztunk: lehet-e 
egy ilyen IV. osztályú helyen, 
hiányos deszkapalánk tövé-
ben, kétes tisztaságú asztalok 
mellett külön zenedíjat szedni? 
(Ludas Matyi)

1932
Magyarul tanult 
a soproni főrabbi
A soproni ortodox zsidó hit-
község kebelében súlyos el-
lentétek támadtak, amikor új 
főrabbit kellett választani. Or-
todox zsidó Sopronban körül-
belül másfél ezer van. A hit-
község egy része minden áron 
magyar rabbit akart választani. 
A többség egy frankfurti német 
rabbit választott meg, dr. Posen 
Simont. A rabbi hat nyelven 
beszélt, csak éppen magyarul 
nem. Az ellenzék ezen a címen 
megfellebbezte a választást, és 
vagy 50–60-an ki is vonultak a 
hitközségből, és külön imahá-
zat alapítottak. A kultuszmi-
niszter jóváhagyta a választást 
azzal a feltétellel, hogy az új 
főrabbi másfél év alatt köteles 
magyarul megtanulni, és köte-

les a magyar polgári iskola IV. 
osztályából különbözeti vizsgát 
tenni. A főrabbi nagyot nézett, 
hogy őneki polgárista diáknak 
kell lenni, amikor őt a frankfur-
ti egyetemen már bölcsészdok-
torrá avatták. Telt, múlt az idő, 
közben a főrabbinak peres ügye 
támadt egyik ellenzéki hívével, 
aki a főrabbit a hatóság elé is 
citálta. A főrabbi a bíró első 
kérdésére kijelentette, hogy ő 
magyarul nem tud, tolmácsot 
kér. Ez aztán nagy felháboro-
dást keltett nemcsak a disszi-
densek között, hiszen már le-
telt az idő, amit a magyar nyelv 
elsajátítására kapott a főrab-
bi. No, örültek az ellenzékiek, 
a főrabbinak távoznia kell. Po-
sen főrabbi erre nagy meglepe-
téssel szolgált. Amikor már na-
gyon hátbafogták, a zsebébe 
nyúlt, és előhúzta az egyik pre-
montrei főgimnázium bizonyít-
ványát az eredményesen letett 
különbözeti vizsgáról. (Az Est)

1897
Villamos vasút 
Sopronban? 
A Vas megyei Elektromos Mű-
vek Rt. (Szombathely) megvet-
te a Soproni Gázműveket, és 
Sopronban villamos világítást 

és villamos vasutat szándéko-
zik létesíteni, az ikervári Rá-
ba-erőnek Sopronba való veze-
tése által. A társaság e czélból 
alaptőkéjét félmillió forint-
tal felemeli. (Magyar Kereske-
dők Lapja)

Gyász
Sopronban Steiner Sámuelt, a 
soproni zsidó hitközség egyik 
előkelő tagját, aki városi kép-
viselő és a kereskedelmi kama-
rának beltagja, súlyos csapás 
érte neje elhunytával, aki Bécs-
ben 58 éves korában örökre le-
hunyta a szemét. Választmányi 
tagja volt az izraelita nőegye-
sületnek, s úgy e minőségében, 
mint ezen kívül is sok jót tett a 
szegényekkel. Férje, három fér-
jezett leánya és egy fia gyászol-
ja. (Egyenlőség)

Tüzérség Sopronban
A soproni új tüzérségi kaszár-
nya lakói már ki vannak választ-
va. A somorja–csallóközi 13. 
hadosztály tüzérezrede rögtön 
a tata–tóvárosi hadgyakorlat 
után az új kaszárnyába költö-
zik. Az ünnepies átadásra meg-
hívta a város Frigyes királyi her-
ceget is. (Budapesti Hírlap)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
205 ÉVVEL EZELŐTT,  1817. november 9-én született Sop-
ronban Seltenhofer Frigyes harangöntő. A Seltenhofer-dinasz-
tia négy generációja öntötte 125 évig csaknem az egész tör-
ténelmi Magyarország számára a harangokat, mintegy 6 ezer 
darabot. Seltenhofer Frigyes Sopronban hunyt el 1903. janu-
ár 21-én.

170 ÉVVEL EZELŐTT,  1852. november 8-án született Sop-
ronban lovag kőmáli Flandorffer Pál nagykereskedő, takarék-
pénztári elnök, a Soproni Gázvilágító Rt. és a Soproni Keres-
kedelmi Kamara alelnöke, Flandorffer Ignác fia. Sopronban 
hunyt el 1893. március 28-án.

160 ÉVVEL EZELŐTT,  1862. november 6-án született Sop-
ronban Kőszegi (Kőszeghi)-Brandl Gusztáv festőművész, fes-
tő, rajztanár. Apja jó nevű soproni kereskedő volt, fiát is er-
re a pályára szánta. Művészi tanulmányai előtt kereskedelmi 
iskolát végzett. Budapesten és Münchenben folytatott mű-
vészeti tanulmányokat. Sopronban dolgozott, a Soproni Kép-
zőművészeti Kör (1897) megalapításában is részt vett. 1902-
ben a fővárosba költözött, ahol rajziskolát nyitott. Elsősorban 
portrékat és életképeket festett. Budapesten hunyt el 1908. 
március 21-én.

75 ÉVVEL EZELŐTT,  1947. november 9-én hunyt el Budapes-
ten Vitális István geológus, műegyetemi tanár, az MTA tagja, 
a soproni egyetem tanára. A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki 
Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözését (1919) köve-
tően Vitális István elsősorban az oktatás feltételeinek meg-
teremtésével foglalkozott, később közreműködött a főiskola 
műegyetemi rangra emelésében. A Magyarhoni Földtani Tár-
sulat 1942-ben tiszteletbeli tagjává, 1945-ben pedig elnöké-
vé választotta. Négy évtizeden át bányamérnökök generációit 
tanította. Puszta-Szenttornyán született 1871. március 14-én. 

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Rajzfilm-
ünnep
IDÉN NOVEMBER 18–20. 
KÖZÖTT RENDEZIK MEG A 
IX. ORSZÁGOS RAJZFILM-
ÜNNEPET, amelyhez a Liszt-
központ, valamint a fertődi 
Esterházy-kastély is csatlako-
zott. A rendezvényen kicsik-
nek és nagyoknak vetítenek 
animációs filmeket. 

Megyénként 5–7 helyszí-
nen biztosítja a kikapcsoló-
dást az egész családnak no-
vember harmadik hétvégéjén 
az országos rajzfilmünnep. Ez 
Magyarország egyetlen olyan 
animációfilmes fesztivál-
ja, amely 3 nap alatt 150–180 
helyszínen zajlik egyszerre. 
A szervezők a filmek kínála-
tából maguk válogathatják 
össze a vetített alkotásokat. 
Minden évben bemutatják 
a magyar animáció egy-egy 
neves mesterének filmjeit, az 
idei rajzfilmünnep fókuszát 
Jankovics Marcell és a Pan-
nónia Filmstúdió munkássá-
ga adja. 

Sopronban a vetítéseket 
a Munkácsy terem belső ré-
szében tartják, miközben az 
első teremben a Schneider 
50-es órakiállítás is látogat-
ható. A program: péntek 10 
óra: János vitéz, 15 óra: dia-
filmvetítés. Szombat 10 óra: 
gyerekeknek szóló vezetés az 
órakiállításon, 15 óra: előadás 
a Luther sorozatról evangé-
likus szemmel, 15.30-tól Lu-
ther Márton élete 1–10. Vasár-
nap 10: Egy év Hoppifalván, 11 
óra: naptárkészítés, színezés, 
órajáték, 15 óra: filmzenék 
a zeneiskola növendékeinek 
előadásában, 15.30: új nem-
zedék a magyar animációban.  
www.rajzfilmunnep.hu
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Idén negyvenegyedszer rendezik meg a dr. Csik 
Ferenc emlékversenyt – ez az első alkalom, hogy 
az új Lőver uszoda ad otthont a nagyszabású 
sporteseménynek, amely háromnapos lesz.

A 41. Dr. Csik Ferenc Emlék-
versenyen már november 
11-én megrendezik a hosz-
szabb, kevesebb résztvevő-
vel zajló versenyszámokat, 
mint például az ezerötszáz 
méteres gyorsúszás vagy a 
négyszáz méter vegyes fu-
tamait. A több nézőt vonzó 

számoknál szombaton és va-
sárnap 9 órától indítják az 
előfutamokat, a döntők pedig 
16.30-kor kezdődnek.

– Most a 25 méteres me-
dencében rendezzük meg a 
futamokat, a hagyományok-
hoz híven elsősorban az után-
pótlás számára kívánunk 

versenyzési lehetőséget biz-
tosítani – mondta Kókai Zsolt 
főszervező, a Széchy Tamás 
Sportiskola Sopron edzője és 
úszó szakosztályának vezető-
je. – Az őszi–téli időszak a rö-
vid pályás szezon, a dr. Csik 
Ferenc emlékverseny után 
négy héttel rendezik a kor-
osztályos rövid pályás magyar 
bajnokságot, így a mi megmé-
rettetésünk kiválóan szolgál-
ja a felkészülést, megúszhat-
ják a szükséges szintidőket a 
fiatalok. Lehet, hogy lesz né-
hány felnőtt induló is, azon-
ban ők inkább az egy héttel 

később kezdődő rövid pályás 
ob-re készülnek.

Kókai Zsolt hozzátette: bí-
zik abban, hogy akár a há-
romszázat is meghaladja a 
résztvevők száma. Várható-
an Ausztriából is érkeznek 
úszók, ugyanakkor a cél első-
sorban az, hogy a nyugat-ma-
gyarországi régió sportolói-
nak biztosítsanak versenyzési 
lehetőséget. Az emlékverse-
nyen a tervek szerint jelen 
lesz dr. Csik Ferenc unokája, 
Csik Katalin, aki gyermekét 
– Csik Ferenc dédunokáját – is 
magával hozza.

GYŐR OPEN – SOPRONBAN:  Decemberben újabb, nagyszabású 
versenynek adhat otthont a soproni Lőver uszoda: mivel Győrben 
átmenetileg bezárt a sportuszoda, megállapodás született arról, 
hogy városunkban rendezik meg a Győr Opent, amely így a Sop-
ron Open elnevezést kapja. A komoly hagyományokkal rendelkező 
megmérettetésre közel 1000 utánpótlás és felnőtt korú verseny-
zőt várnak. December 14-től 17-ig rendezik meg a Sopron Opent, 
amelynek rangját jelzi, hogy FINA kvalifikációs verseny is egyben.

A dr. Csik Ferenc emlékversenyen a 25 méteres medencében ugranak vízbe az utánpótláskorú úszók, akik teljesíthetik  
az országos bajnokság szintideit is. Az ob-t négy héttel a soproni megmérettetés után rendezik. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MUNKATÁRSUNKTÓL

Három felkészítő tú-
rát is szervez az Extrém 
Burgenlandra a Sho-
tokan Tigrisek Sport-
egyesület. Az elsőt va-
sárnap tartották.
Gáncs Krisztián, a Shotokan 
Tigrisek Sportegyesület el-
nöke elmondta: vasárnap az 
Anger pályától indultak a tú-
rázók, és a Szárhalmi-erdőn 
keresztül mentek el Fertőrá-
kosig, majd onnan vissza – ez 
20 kilométeres táv volt. 

– Novemberben teljesítet-
tük a 20 kilométeres felkészí-
tő túrát, decemberben lesz 
egy 30, majd január elején 
egy 40 kilométeres táv – foly-
tatta Gáncs Krisztián. – Kell 
a megfelelő kondíció, hiszen 
az Extrém Burgenland tény-
leg megterheli a szervezetet. 
Nem véletlen, hogy januárban 
rendezték eredetileg, igaz, a 
 Covid ezt is megváltoztatta, 
az utóbbi időben nyáron volt 
a megmérettetés. Most ismét 
visszatérhettek a szervezők a 
januári időponthoz, amikor is 
könnyen lehet, hogy valóban 

extrém hidegben kell majd 
túrázni.

Az Extrém Burgenlandon 
120 kilométeres a leghosszabb 
táv, ez azt jelenti, hogy gya-
korlatilag az egész Fertő ta-
vat megkerülik a résztvevők. 
Emellett választható egy 80 

kilométeres és egy 60-as túra 
is, a cél fixen Oggauban van.

– Alapvetően nem verseny-
ről van szó, ugyanakkor az 
időlimitet meghatározták: 24 
óra alatt kell teljesíteni a leg-
hosszabb távot is. Aki ezt vá-
lasztja, 4.30-kor indul – már ez 

is kicsit extrém kategória. Azt 
tapasztaljuk, hogy a többség 
a 60 kilométeres távon indul, 
ugyanakkor erre is nagyon ko-
molyan rá kell készülni men-
tálisan és fizikálisan, ezért is 
szervezzük a felkészítő túrá-
kat – zárta az elnök.

A tervek szerint  jövő januárban rendezik meg az Extrém Burgenlandot

Túrákkal „melegítenek”

Több mint harmincan teljesítették az idei első Extrem Burgenland felkészítő túrát – az Anger pá-
lyától indultak, és a Szárhalmi-erdőn keresztül mentek el Fertőrákosig, majd vissza a résztvevők.

KOSÁRLABDA
CBK Mersin – Sopron Basket

Euroliga mérkőzés,  
Mersin, november 2.

50–75  
(15–18, 16–15, 15–22, 4–20)

CBK Mersin:  
January 5/3, Fitik,  

Bonner 10, Fagbenle 4, 
Jones 20/6 

Csere: Hollingsworth 9, 
Yalcin 2, Grigalauskyté, Atas

Sopron Basket:  
Fegyverneky 6, Sykes 18, 
Kunek 12/12, Brooks 19/3, 

Magbegor 10/3 
Csere: Böröndy 7, Czukor 3/3, 

Stankovic, Varga A.

Vezetőedző:  
Zafer Kalaycioglu

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Sopron Basket – DVTK Hun-Therm
Bajnoki mérkőzés,  

Sopron, november 5.

74–51  
(23–13, 19–17, 17–6, 15–15)

Sopron Basket:  
Fegyverneky 16, Sykes 17, 

Sitku, Brooks 7, Magbegor 6 
Csere: Kunek 12/6, 

Czukor 8/3, Stankovic 6,  
Böröndy 2, Varga A., 

Erdélyiova

DVTK Hun-Therm:  
Guirantes 12/3,  

Aho N. 3/3, Kányási 6/6, 
Jovanovic 8/6, Green 9 

Csere: Bernáth 7/3,  
Garbin 3/3, Kiss A. 3/3,  

Aho T., Bacsó

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Edző:  
Ábrahám Márta

LABDARÚGÁS
Caola SC Sopron  

– Credobus Tehetségközpont
Duna Takarék megyei I. osztály 

Sopron, november 5.

3–0
Gönyű – SFAC 1900

Duna Takarék megyei I. osztály 
Gönyű, november 6.

0–4

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS:  A magyar kormány jelentős tá-
mogatást nyújt a Lőver uszoda fenntartásához – számolt be közös-
ségi oldalán dr. Farkas Ciprián. A kabinet 59 millió forinttal segíti 
az önkormányzatot a létesítmény üzemeltetésében. – Az új sop-
roni uszoda havonta mintegy 25 ezer látogatót fogad, köztük ren-
geteg gyermeket. Ezért is külön öröm számunkra, hogy a kormány 
ezáltal is támogatja városunkat és a soproni családokat – áll a pol-
gármester bejegyzésében.

Jelen lesz  dr. Csik Ferenc unokája és dédunokája

 Rövid pályás versenyek

Ezüstérmes a magyar válogatott
A magyar női vízilabda-válogatott ezüstérmet nyert a világli-
ga tenerifei szuperdöntőjében, miután a torna vasárnapi finá-
léjában ötméteresekkel vereséget szenvedett a házigazda spa-
nyol csapattól.

Bíró Attila világbajnoki ezüstérmes együttese az első perc-
től kiélezett csatát vívott az Európa-bajnok, olimpiai máso-
dik spanyolokkal. A magyarok óriási küzdelemben döntetlen-
re mentettek az utolsó pillanatban, de az ötméteres párbajban 
alulmaradtak (11–11, szétlövés után 8–7).

A magyar válogatott, akárcsak 2020-ban Athénban, ezúttal 
is második lett a világligában, a spanyolok pedig történetük so-
rán először diadalmaskodtak a sorozatban, amelyet jövőre a vi-
lágkupa vált. Forrás: mti 

Siker után vereség
– Csodának kell történnie ahhoz, hogy a magyar női kézilab-
da-válogatott a legjobb nyolc között végezzen az Európa-baj-
nokságon – nyilatkozta vasárnap Golovin Vlagyimir szövetsé-
gi kapitány. – Matematikai esélyünk még van elérni azt a célt, 
amit a szövetség kitűzött elénk, de a játék alapján semmi re-
alitása nincs. 

A magyarok pénteken 33–28-ra nyertek Svájc ellen, vasár-
nap viszont 21–18-ra kikaptak Horvátországtól, és bár biztosan 
továbbjutnak a ljubljanai csoportból, a folytatásban további 
négy nehéz ellenfél vár rájuk. Kedden (lapzártánk után) a cím-
védő Norvégiával játszottak a csoportkör utolsó fordulójában, 
a középdöntőben pedig a Dánia, Svédország, Szlovénia, Szer-
bia négyesből továbbjutó három együttes következik.

RÖVIDEN

SOPRONITEMA
HIVATALOS
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Kosárlabda
November 9., szerda 18 
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket – DVTK 

Karate 
November 11–13.,  
FIT Budo Center 
V4 edzőtábor és Tigrisek 
karatekupa

Úszás 
November 11–13., 
Lőver uszoda
41. Dr. Csik Ferenc 
Emlékverseny

Labdarúgás
November 12., szombat 
14 óra, Anger rét
Soproni FAC 1900  
– DAC Nádorváros 1912

Teke 
November 12. 14 óra, 
Győri úti tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– Halogy SE

Floorball
November 15., 
kedd 8.30, német 
nemzetiségi iskola
Diákolimpia megyei 
döntő lány és fiú III., IV. 
korcsoport

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Érdekes párharcot hozott az idei év a 
Sopron Basket számára: először for-
dul elő ugyanis, hogy a legrangosabb 
európai sorozatban, az Euroligában 

magyar ellenféllel játszik a soproni együttes. 
A csapatba közben visszatért Dragana Stankovic. 
November 9-én, szerdán este 
a DVTK csapatát fogadja Gás-
pár Dávid együttese – az Eu-
roligában. Ráadásul Fortuna 
szeszélyének köszönhetően a 
magyar bajnokságban épp az 
Euroliga-meccs előtti hétvé-
gén és szintén Sopronban ta-
lálkozott a két együttes. 

– Kimondottan örömte-
li, hogy idén már három ma-
gyar csapat, a Szekszárd, a 

Diósgyőr és a Sopron is az 
Euroligában szerepelhet 
– mondta Laczka Miklós, a 
Sopron Basket másodedzője. 
– A miskolciakkal mindig jó 
mérkőzéseket szoktunk ját-
szani. Nem készülünk más-
hogy, mintha külföldi csapat 
lenne az ellenfelünk – annyi 
előnyünk lesz, hogy a hétvégi 
meccs alapján, az ott látottak-
ra kell reagálni.

Múlt szombaton a bajno-
ki mérkőzésen meglehető-
sen sima mérkőzést játszott a 
Sopron Basket és a DVTK, hi-
szen 74–51-re tudtak győzni 
Fegyvernekyék a rangadón. 
A szurkolók hasonló siker-
ben bíznak az Euroliga-mér-
kőzésen is.

VISSZATÉRT SOPRONBA  
DRAGANA STANKOVIC 
Nem először szerepel a Sop-
ron Basket csapatában a szerb 
kiválóság, Dragana Stanko-
vic, hiszen egészen f iata-
lon már két évet pattogtatott 
városunkban. 

– Milyen emlékeket őr-
zöl Sopronról, hiszen ko-
rábban már voltál a csapat 
játékosa, mi a különbség 

az akkori és a mai Draga-
na Stankovic között?

– Az volt az első alkalom, 
hogy külföldön játszottam, 
és őszintén megvallva: ez na-
gyon nehéz volt nekem. Ak-
koriban sokat kellett fejlesz-
tenem a játékomat, amelynek 
minden elemén keményen 
kellett dolgoznom. Most, hogy 
tapasztaltabb kosárlabdázó 
vagyok, sokkal könnyebb be-
illeszkedni a csapatba. 

– Miért döntöttél a visz-
szatérés mellett, milyen cé-
lokkal érkeztél a Sopron 
Baskethez, milyen teljesít-
ménnyel lennél elégedett?

– A Sopron Basket Európa 
egyik legjobb csapata, ezt ta-
valy is megmutatta az együt-
tes, hiszen megnyerte az 

Euroligát. Ezért komoly meg-
tiszteltetésnek éreztem, ami-
kor felhívtak, és megkértek, 
hogy játsszak újra itt. Ugyan-
azon a magas szinten akar-
tam kosárlabdázni, amelyen 
eddig is szerepeltem, erre pe-
dig úgy érzem, ez a megfele-
lő hely. 

– Játszottatok már jó pár 
mérkőzést a nemzetközi po-
rondon és a magyar bajnok-
ságban. Hogy látod, mire 
lehet képes az idei Sopron 
Basket, amely tavaly csúcs-
ra jutott az Euroligában?

– Az utóbbi néhány évben 
a Sopron folyamatosan ott 
volt az Euroliga Final Four-
ban, és idén sem számítok 
ennél kevesebbre. Természe-
tesen nagyon nehéz feladat a  

címvédés, de úgy érzem, na-
gyon jó és tapasztalt csa-
patunk van – én hiszek 
magunkban. 

– Hogy tetszik Sopron, 
mivel töltöd a szabadidő-
det, ha épp nem kosárlab-
dával foglalkozol?

– Sopron egy igazán szép 
kisváros, de ami számomra 
fontos, hogy minden itt van a 
közelben, ami nagyban meg-
könnyíti a mindennapi éle-
temet. A kosárlabda mellett 
nincs túl sok szabadidőnk, 
de amikor jut egy kevés, ak-
kor általában elmegyek Bécs-
be ebédelni a csapattársaim-
mal. A maradék időben pedig 
próbálom kipihenni magam, 
és eredményesen felkészülni 
a következő napra.

Dragana Stankovic:  Szeretném, ha idén is Final Fourba kerülnénk az Euroligában

Sopron–DVTK: dupla rangadó

Dragana Stankovic (labdával) komoly tervekkel tért vissza a Sopron Baskethez, a legutóbbi (DVTK elleni bajnoki) mérkőzésen 6 pontot szerzett. FOTÓK: NÉMETH PÉTER 

PAPP GYŐZŐ

A múlt század elején, a magyar labda-
rúgás hőskorában volt egy testvérpár, 
akik nagyszerű karriert futottak be. 
Sopronkövesden Páyer Imre vendég-

lős és Müller Terézia gyermekeiként látták meg a 
napvilágot: Payer Imre – ő már így írta – 1888. júni-
us 1-jén, az öccse, Jenő pedig 1891. július 6-án.

Labdarúgóként Imre vitte 
többre, hiszen 21-szer szere-
pelt a magyar válogatottban, 
ahol 4 gólt szerzett, tagja volt 
az 1912-es stockholmi olimpi-
án 5. helyezett együttesnek is. 
A Győri Egyetértés (mint ETO) 
1908 augusztusában igazolta 
le, de még az év őszén a Sop-
roni FAC színeiben is feltűnt. 
A tudósítás szerint október-
ben egymás ellen játszott a 
két testvér, Payer II Jenő az 
Egyetértés csatársorában, 
míg  Payer I Imre a SFAC védő-
jeként – akkoriban még tör-
téntek ilyen villámigazolások. 
A párharcot 2–1-re a zöld-fehé-

rek nyerték. Nem sokkal ké-
sőbb Payer I az ETO kerületi 
bajnokcsapatának tagja lett. 
A Ferencváros 1910-ben első 
vidéki igazolásaként szerződ-
tette. Egy nagyon rövid idő-
re még visszatért Győrbe, az-
után újra a Ferencváros, majd 
a Wiener AC következett, vé-
gül a Zuglói AC-ben fejezte be 
a játékos pályafutását. 

Hosszú ideig edzőskö-
dött Olaszországban, főleg 
másod- és harmadosztályú 
csapatoknál dolgozott, is-
mertebb klubjai voltak az 
Atalanta és az Udinese. Győr-
ben hunyt el 1957 nyarán, a 

sporttörténetírásban sokáig 
nem volt ismert a halálozási 
helye és ideje.

Payer Jenő az ETO ered-
ményes játékosa volt, de sze-
repelt a Tatabányában is, 
egyetlen NB I-es mérkőzé-
sét viszont a Terézvárosi TC 
színeiben játszotta. Győr-
ben az ETO elismert vezetője 
lett, többek között az ő nevé-
hez fűződött az 1923-ban fel-
avatott sporttelep létrejötte. 
A következő évben kilépett 
a vagongyárból, és a bátyjá-
hoz hasonlóan olaszorszá-
gi edzőségbe kezdett. Ennek 
alakulásáról többfajta adat-
tal találkozni. Biztos pont 
benne a Cremonese, a klub 
krónikájában napjainkban 
is szerepel a neve. Vezetésé-
vel a csapat a második helyen 
végzett az Északi Liga B cso-
portjában a Juventus mögött, 
és egy osztállyal feljebb lép-
hetett. A labdarúgás statisz-
tikájával foglalkozó RSSSF.
org szerint edzette továbbá 
az AC Udinese, a Savona, az 

US Fiumana és az AC Napoli 
gárdáját is, utóbbit 1937–1939 
között, 1940-ben az ETO-t tre-
nírozta. Ugyanakkor egy má-
sik forrás szerint az 1933–34-
es szezonban az olasz élvonal 
18 csapatából 12-nél (!) magyar 
edző ült a kispadon, közülük 

Payer Jenő a 13. helyen végzett 
a Torinóval.

Magyarországra vissza-
térve előbb Győrben, majd 
Sopronban élt, itt is halt meg 
1966. december 6-án, a sírja a 
Balfi úti evangélikus temető-
ben található.

Payer Imre 21-szer szerepelt  a válogatottban, Jenő egy NB I-es meccset játszott

Magyar csapatoktól olasz edzőségig

Payer Jenő síremléke a Balfi úti evangélikus temetőben.
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„Messze fenn a 
napsütésben van-
nak a legmaga-
sabbra törő vágya-
im. Lehet, hogy 
nem érem el őket, 
de felnézhetek, 
láthatom, hogy 
milyen szépek, hi-
hetek bennük, és 
megpróbálhatom 
követni őket.”
Louisa May Alcott  
(1832–1888) amerikai író

MOTTÓ

L. May Alcott: 
Kisasszonyok
Louisa May Alcott gyer-
mekkorának emlékeiből 
merített, amikor megírta 
egyik legnépszerűbb regé-
nyét a négy March lányról, 
akik egy New England-i 
kisvárosban élnek a pol-
gárháború idején. Édesap-
juk tábori lelkészként tel-
jesít szolgálatot a fronton, 
miközben az ő „kisasszo-
nyai” odahaza, édesany-
juk mellett veszik ki részü-
ket a munkából.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Rengeteg fiatal érzi 
tanácstalannak ma-
gát, amikor 14 vagy 
18 évesen döntenie 
kell arról, hogyan to-
vább. A szakmám az 
életem nevű kezde-
ményezés célja, hogy 
a diákokat segítse a 
pályaválasztásban.
A Nádasdy Tamás-techni-
kumban tanult még Hetzer 
Ádám, amikor szakmaiinfor-
matika-tanárával, Hetyei Kor-
néllal 2020 márciusában lét-
rehozta A szakmám az életem 
elnevezésű kezdeményezést.

– Mindketten informatiku-
sok voltunk, és szerettük volna 
a szakmánkat megismertet-
ni másokkal, bemutatni azo-
kat a hibalehetőségeket, me-
lyek megoldásán oly lázasan 
dolgozunk – mesélte  Hetzer 
Ádám, A szakmám az életem 
főszerkesztője. – A Google 
blogger felületén blogot indí-
tottunk, majd Facebook-oldalt 
hoztunk létre, ami azóta is a 
fő fórumunk. Folyamatosan 
fejlődtünk, célunk jelenleg is 
a fiatalok elérése. A Telecom 
MagentaKraft programjának 
jóvoltából nemcsak rengeteg 
kapcsolatra tettünk szert, ha-
nem újságíróképzésen is részt 
vehettünk.

A fiatalok hamarosan fel-
kérést kaptak az európai szak-
képzési hét szervezőitől egy 
kommunikációs kampány-
ban való részvételhez. Később 
kapcsolatba léptek a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzé-
si Hivatallal is a Pályaori Klub-
bon keresztül. Ekkor már vi-
lágosan körvonalazódott fő 
profiljuk, a pályaorientáció.

– Azóta leérettségiztem a 
Handler Nándor-technikum-
ban, és most ott dolgozom 
szakmai iskolatitkárként 
– folytatta Ádám. – Volt osz-
tálytársammal, Bán Dániellel 

indítottuk el videosoroza-
tainkat, melyeket azóta már 
 Wartha Vincével folytatok, 
akivel azért is jó együtt dol-
gozni, mert hobbija a fotó-
zás. Tartalmainkat három 
sorozatba soroljuk: „Kompe-
tens vagyok” című videóink-
ban gyakorlott szakembere-
ket kérdezünk a hivatásukról. 
„Szaki leszek” című interjú-
inkban ambiciózus fiatalok-
kal beszélgetünk a jövőbeli 
terveikről, és ugyancsak 5–10 
perces videókban tudósítunk 
a pályaorientációval kapcsola-
tos eseményekről.

Később 5. tagként csatlako-
zott a fiúkhoz Kuklisné Hor-
váth Ildikó, aki kereskedelmis 
szakmai oktatóként poszto-
kat ír – így segíti a munkát. 
A felvételeket A szakmám az 
életem weboldalán, valamint 
közösségi médiafelületeiken 
lehet megtekinteni, illetve a 
fiúk feltöltik a Spotify-ra is. 
A tartalmak nézettsége 500–
1000 fő között mozog. A két 
fiatalember távlati célja, hogy 
olyan hivatalos médiafelületet 
hozzon létre, ami az általános 
és középiskolás diákok pálya-
orientációjával foglalkozik.

Az online felületeken  a fiatalok pályaválasztását segítik

„A szakmám az életem”

Hetzer Ádám és Wartha Vince (kamerával) három videosorozatot is készített. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Bemutatkoznak az iskolák
IDÉN ŐSSZEL IS BEMUTATJA KÉPZÉSEIT A SOPRONI SZAK-
KÉPZÉSI CENTRUM. A szakmák délelőttjén, november 10-én, 
csütörtökön a centrum valamennyi iskolája (városunkban a ven-
déglátó, a Handler, a Vasvilla és a Fáy) várja az érdeklődő diáko-
kat, hogy személyesen is megismerkedhessenek az oktatott szak-
mákkal és az intézményekkel. 

A csütörtöki rendezvény mellett minden iskola készül továb-
bi nyílt napokkal és egyéb pályaválasztási rendezvényekkel. Ezek 
listáját megtalálják a Soproni Téma hivatalos Facebook-oldalán. 

A szakképzési centrum elkészítette középiskolai felvételi tá-
jékoztatóját a 2023–2024-es tanévre. A kiadványt november má-
sodik hetében juttatják el – a Soproni Tankerületi Központ segít-
ségével – a soproni, Sopron térségi és rábaközi általános iskolák 
hetedikes és nyolcadikos tanulóinak. A kiadvány elérhető a Sop-
roni Szakképzési Centrum honlapján (soproniszc.hu), rendezvé-
nyein, valamint az iskolákban is.

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

szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

MADARÁSZ 
RÉKA

Soroza-
tunkban 
olyan fia-

talok életét követjük 
nyomon, akiket 10 év-
vel ezelőtt már bemu-
tattunk újságunkban. 
Sepp Otília cserediák-
ként egy tanévet az 
USA-ban töltött, és az-
óta is angol nyelvterü-
leten dolgozik.

Az AFS Magyarország Nem-
zetközi Csereprogram Ala-
pítvány szervezésében tíz 
hónapot töltött Oti Pennsyl-
vania államban. Ez az időszak 
rengeteget adott neki: többek 
között igazán jól megtanult 
angolul.

– Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy megcsináltam 
az ottani érettségit, amit az 
amerikaiak diplomának ne-
veznek. Itthon azonban nem 
fogadták el, ezért a Fáyban 
érettségiztem – mesélte. – Ez-
után a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem kommuniká-
ció és médiatudomány szakán 
diplomáztam. Először a Sie-
mensnél kaptam állást, majd 
négy évvel ezelőtt a Vodafone 
Shared Services-nél helyez-

kedtem el mint kommuniká-
ciós és rendezvényszervező 
specialista.

Oti az amerikai családjával 
azóta is tartja a kapcsolatot. 
„Édesanyja” sajnos elhunyt, 
viszont a két „bátyjával”, akik 
közül az egyiknek már négy 
gyermeke van, rendszeresen 
chatel és képeket vált.

– Mivel a munkahelyem 
lehetővé tette, hogy kintről 

dolgozzam, májusban há-
rom hónapra visszatértem 
az USA-ba – folytatta lelke-
sen. – A párom is velem jött, 
összeismertettem az ot-
tani családommal, és rög-
tön meg is találták a közös 
hangot. Az időeltolódás mi-
att hajnali 3-kor keltünk, vi-
szont a miénk volt az egész 
nap! Airbnb-n keresztül fog-
laltunk szállást, és Brooklyn-

ban egy háromemeletes, ker-
tes házban szállhattunk meg 
azért cserébe, hogy gondoz-
zunk két kutyust. 

Óriási élmény volt Oti szá-
mára, hogy végre újra szemé-
lyesen találkozhatott a leg-
jobb barátnőjével. Tíz év után 
úgy tudtak beszélgetni, mint-
ha tegnap hagyták volna ab-
ba. Szívmelengető volt, hogy 
az ottani barátai ugyanolyan 

szeretettel és örömmel fo-
gadták, ahogy ő gondolt rájuk 
mindig. Aztán következett az 
utazás fénypontja!

– Nagy New York-rajongó 
vagyok, de álmomban sem 
gondoltam volna, hogy olyan 
lánykérésben lesz részem, 
mint a mesében: a párom 
ugyanis Manhattan szívében 
kérte meg a kezemet – zárta 
az élménybeszámolót. 

Tehetségek tíz éve és most:  Bemutatkozik Sepp Otília

Visszatért a tengerentúlra

Sepp Otília tíz évvel ezelőtt és idén májusban az USA-ban (elöl középen) – most a párja is elkísérte a tengerentúlra.

SOPRONITEMAHIVATALOS

Jubileumi napok a Benedek-karon
Harminc éve vette fel a nagy mesemondó nevét a Soproni Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Kara. Az évforduló alkalmából 
többnapos programsorozatot szervezett a felsőoktatási intéz-
mény, amelynek központi ünnepségét múlt csütörtökön tar-
tották a Brunszvik-teremben. Beszédet mondott többek között 
dr. habil. Varga László, a kar dékánja, prof. dr. Fábián Attila rek-
tor, Benedek Huszár Botond, Benedek Elek oldalági leszárma-
zottja, a kar vendégoktatója, Burus-Siklódi Botond, a Románi-
ai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Tóth Mariann, a 
Soproni Óvóképző Főiskola nyugalmazott főigazgató-helyette-
se, videoüzenetet küldött Szekeres Erzsébet, Magyar Örökség- 
és Pro Cultura Christiana-díjas textilművész. Dr. Farkas Cipri-
án polgármester nevében Brummer Krisztián, a polgármesteri 
hivatal irodavezetője köszöntötte a megjelenteket. A rendez-
vény előtt megkoszorúzták Benedek Elek mellszobrát, majd ju-
bileumi emléktáblát avattak.

RÖVIDEN
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Egymásrautaltság
Orvos és páciens szerencsés, ha egy malomban őröl. Szóval 
nagyon jó, ha az érdekeik, céljaik közösek. A páciens (ponto-
sabban a páciensek zöme) szeretne nyilván minden panaszától 
megszabadulni, és remélhetőleg hosszú távon is a legnagyobb 
egészségügyi biztonságot elérni és fenntartani. Ha ez működik, 
tehát panaszmentes is, és az elvárható legnagyobb hosszú tá-
vú biztonság is megvalósítható, akkor (legalábbis egészségü-
gyileg) elérte a célját. 

Az orvos pedig, bármilyen furcsa is, abban leli leginkább 
örömét, akkor érzi jól magát, ha a páciensnél minden OK, azaz 
a páciense elérte a saját személyes célját.

Ritkán gondolunk arra, hogy az orvos csak a páciense csele-
kedetein, munkáján, lépésein keresztül érheti el ezt a célt, hi-
szen senki helyett nem tud cselekedni. 

Szóval kérem, segítsen, hogy jól érezzem magam!
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 16-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sop-
ron, Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással fog-
lalkozó kiadványt sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.). 
Október 26-i rejtvényünk megfejtése: „A titok egyfajta hatalom”. Szerencsés megfejtőnk: dr. Vaslaki Lajosné.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 9-től november 15-ig. Az ügyeleti idő este 8 órá-
tól másnap reggel 8 óráig tart.

November 9.,  
szerda 

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

November 10., 
csütörtök 

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

November 11.,  
péntek 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

November 12., 
szombat 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–249

November 13., 
vasárnap 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

November 14.,  
hétfő 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084

November 15.,  
kedd 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

„Zene nélkül mit érek én”
ALMA ÉS FÁJA  – Betuker Péter és Betuker Botond

PLUZSIK 
TAMÁS

Az alma 
nem esik 
messze a 
fájától, 

tartja a mondás, mely-
nek igazságáért nem kell 
messzire menni Sopron-
ban sem. Apa és fia, Betu-
ker Péter és Betuker Bo-
tond kiváló zenészek. 

– A zene szeretete édesanyám-
tól eredeztethető, neki egészen 
kiváló hangja volt, így nagy va-
lószínűséggel az ő ötlete volt 
az is, hogy még általános is-
kolás koromban beírattak csel-
lózni a szülővárosomban, Szat-
márnémetiben (Satu Mare) 
működő zeneiskolába – mesél-
te Betuker Péter. – Erre az időre 
tehető a beatkorszak, a fiatalok 
közül sokan gitározni kezdtek, 
amihez nekem nagyon jó előta-
nulmány volt a cselló. Bár au-
todidakta módon tanultam gi-
tározni, hamar eljutottam arra 
a szintre, hogy barátaimmal 
bátran belevághattunk zene-
kar alapításába, így jött létre a 
Mikron együttes. Rendszeresen 
felléptünk a helyi Nord ifjúsá-
gi klubban, 1972-ben pedig Szé-
kelyudvarhelyen az „Akarsz-e 
játszani?” című számunkkal mi 
lettünk a rangos Siculus feszti-
vál nyertes, nagydíjas zeneka-
ra. Bár természetesen mi is a 
Beatles, a Deep Purple, az Illés 
és az Omega számain nőttünk 
föl, de sok nagysikerű saját 

szerzeményünk is volt. Így pél-
dául az „Ami kimondatlan ma-
rad” című dalunk felkerült a Ze-
nés Karaván válogatáslemezre. 
A megannyi siker, több lemez- 
és klipfelvétel után 1977-ben 
feloszlott a Mikron zenekar. 

Betuker Péter ezt követően 
évekig még szülővárosa szín-
házának zenekarában játszott, 
majd 1994-ben az egész csa-
lád áttelepült Magyarországra, 
ezen belül is Sopronba.

– Néhány évig még itt is 
zenéltem, több zenekarban 
is játszottam, de aztán olyan 
volt a munkám, hogy egy-
re kevesebb időm maradt er-
re, így ma már csak a minden 
évben megrendezett véndiák-
találkozóra veszem elő a gi-
táromat, amikor hazamegyek 
Szatmárnémetibe.

– Természetesen édesapám 
volt a példaképem, arról nem is 
beszélve, hogy abban az időben 
Szatmárnémetiben volt egy 
mondás: „Akárhogy is fáj, Betu-
ker a sztár!” – vette át a szót Bo-
tond. – Igen, apa a maga idejé-
ben nemcsak kiváló muzsikus, 
hanem mai kifejezéssel élve 
igazi celeb volt, aki egy szál gi-
tárral is olyan koncertet adott, 
hogy az valami fantasztikus. 
A gitározás alapjait is tőle sa-
játítottam el, egyébként pedig 
reggeltől estig zenét hallgat-
tam. Máté Péterrel együtt én 
is vallom: „Mondd, zene nélkül 
mit érek én!”.

Botond először egy iskola-
napon mutatkozott be zenész-
ként, amit később több sikeres 
egyéni fellépés követett, majd 
az egyik alapítója lett az SNS 

Blues Band zenekarnak, mellyel 
sikeres fellépésük volt a Han-
gár Music Gardenben, a Ta-
káts Tamás Dirty Blues Band 
előzenekaraként.

– Sok-sok fellépést adott 
nekem is a zene: emlékezetes 
koncerteken, utcabálokon ját-
szottam a Continental Band-
del, majd a Showtime Bulize-
nekarral, és közben több zenés 
darabban énekeltem a Sopro-
ni Petőfi Színházban. Szívem-
hez a legközelebb Kosztolányi 
Dezső: Akarsz-e játszani? cí-
mű versének édesapám általi 
megzenésítése áll, ennek elő-
adásakor mindig elérzékenyü-
lök – zárta Botond, aki a zenélés 
mellett alapítója és művésze-
ti vezetője a számos különle-
ges produkciót színpadra állító 
dESZKa Társulatnak.

Betuker Péter és Betuker Botond – mindketten kiváló gitárosok. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Új felállás-
ban készül 
budapesti 

koncertjére a Hungari-
ca, amely már gőzerő-
vel dolgozik lemezén. 
Mentes Norbert alapí-
tó tag arról is mesélt, 
hogy ismét kiadják 
életrajzi kötetét, és ze-
nei tevékenysége okta-
tással egészül ki.

– Több szempontból is kü-
lönleges lesz a budapesti 
koncertetek. Mitől? 

– A Kalapács zenekarral 
közös koncerten először lesz 
látható és hallható a Hunga-
rica új felállása. A Barba Neg-
rában Sziva Balázs (Romer), 
Szebelédi Zsolt (ex-P. Mobil, 
Válaszút) dobos, Vörös Gábor 
(ex-Ossian, ex-Omen, Pira-
mis) basszusgitaros és jóma-
gam játszunk majd a közön-
ségnek november 11-én. 

– Új Hungarica anyag is 
készült? 

– A törökbálinti Super size 
Recordingban a Sub scribe 
gitáros–producer Horváth 

Attila közreműködésével ké-
szül vadi új stúdióalbumunk, 
amelynek beharangozó da-
lát a napokban hozzuk ki vi-
deoklip formájában. Fémes 
megszólalású lemez várható 
Pusztai Zoli kritikus hangvé-
telű szövegeivel. Az új album 
az év végére már elérhető lesz 
a nagyközönség számára. 

– Várhatóan a soproni és 
környékbeli rajongók is ta-
lálkozhatnak veletek? 

– A pandémia miatt az el-
múlt években sajnos nem 

került sor a hagyományos 
soproni rendezvényünkre, az 
idén viszont újra megrendez-
zük a XIII. Hűség Napi Rock 
Estet. Az eseménynek a Han-
gár Music Garden ad otthont, 
ahol természetesen a Hunga-
rica is játszik. Biztos fellépő 
még a szintén soproni RPG 
zenekar és az új dobosunk 
projektje, a Szertya Akusz-
tik. A teljes program még 
szervezés alatt van. Várunk 
minden érdeklődőt, bízunk 
benne, nem csak nekünk 

hiányzott a fontos üzenettel 
bíró rendezvénysorozat.

–  Ú j r a n y o m t á k  a z 
életrajzi könyvedet. Mi-
lyen érzés?

– Nagy öröm számomra, 
hogy a kötet sikeres, és eny-
nyire érdekli az embereket. 
A mai világban, amikor ne-
héz a nyomdáknak beszerez-
ni a papírt a könyvek előállí-
tásához, és egyre magasabb 
a nyomdaköltség, igazán sze-
rencsésnek érzem magam, 
hogy sikerült elérnem az 
újrakiadást.

– Mi a helyzet a többi 
projekttel, például a Rena-
tóval közös munkával?

– Jelenleg Renato Lon-
donban él, távmunkában dol-
gozunk. Nemrég egy új klip is 
kijött. Szeretnénk élő hang-
versenyeket is adni, de ez már 
csak jövőre várható.

– Mi tölti ki még az 
életedet? 

– A zenei tevékenysé-
gem az utóbbi időben kiegé-
szült az oktatással. Rendsze-
resen adok gitárórákat, amit 
nagy örömmel teszek. Jó ér-
zés a tudás átadása és a tudat, 
hogy a gyerekek és az idősebb 
korosztály is, akik tanulnak 
tőlem, nagy érdeklődéssel, 
szorgalommal vesznek részt 
az órákon. 

Sztárok itt és ott

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

Mentes Norbert  gitárórákat is ad, nagy öröm számára az oktatás 

Színpadon az új Hungarica

A Hungarica idén újra megrendezi a XIII. Hűség Napi Rock Estet.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Hidegben is sikkesen
MADARÁSZ RÉKA

A hidegebb hónapokban sem kell le-
mondanunk a nőies megjelenésről, 
hiszen az üzletek választéka olyan 
gazdag, hogy mind a csizmák, mind 
a kabátok között megtalálhatjuk a 
szoknyával is viselhető fazonokat.
A csizmák esetében egy stílustól független 
szabály van: muszáj próbálni a hosszokat. Az 
ugyanis, hogy melyik csizma mutat jól rajtunk, 
nemcsak a magasságunktól függ, hanem befo-
lyásolja a testalkatunk, továbbá az is, milyen 
hosszúak és szélesek a lábaink. Mivel csak el-
vétve fordul elő, hogy ugyanazt a csizmát több-
féle szárbőséggel is lehetne kapni, sokan küzde-
nek azzal a problémával, hogy vagy nem tudják 
a lábbelik cipzárját felhúzni, vagy pedig a szára 
lötyög a lábukon. Akiknek nagyon vékony a vád-
lijuk, azoknak érdemes elasztikus szárú modellt 
(harisnya- vagy zoknicsizma), illetve bokacsiz-
mát választaniuk. Az is egy megoldás, ha ráját-
szanak a vékonyságra, és lezserebb, rogyasztott 
szárú fazonnal próbálkoznak. Azoknak viszont, 
akiknek vastag a vádlijuk, épp ezeket ajánlott 
kerülniük, minden más fazont viszont viselhet-
nek, ami kényelmesen felmegy a lábukra. Ne-
kik inkább arra kell odafigyelniük, hogy a töb-
bi ruhadarabbal ne vastagítsák még tovább a 
lábszárukat.

Az sem mindegy, hogy milyen fazonú szok-
nyához milyen csizmát viselünk. A klasszikus, 
térdig vagy térd alá érő ceruzaszoknyához legin-
kább a magas sarkú bokacsizmák, cipőcsizmák 
illenek. A miniszoknya és a combcsizma páro-
sa biztos befutó, de könnyen közönséges hatást 
kelthet. A miniszoknyákhoz a legjobban a bo-
káig érő, magas sarkú és talpú csizmák illenek. 

A legpraktikusabb darabok a hideg hónapokra a 
vastagabb anyagú midi szoknyák, melyeket leg-
alább térdig érő csizmával érdemes társítanunk. 

– A kabátok közül továbbra is az oversize, 
köntös fazonú darabok a legnépszerűbbek kö-
tővel – tudtuk meg Szilágyi Katalin divat- és 
stílustervezőtől. – Idén a hangsúly a kabát fel-
ső részére tevődik át, főleg a gallérra. Újdon-
ság a kétsoros gombolás is. A bő, steppelt kabá-
tok vagy lábszárközépig, vagy bokáig érnek, de 
menő a rövid is. Az anyag sportosságát a fazon 
nőiessége ellensúlyozza. Nagyon trendi a koc-
ka minden változata. Továbbra is díszítenek 
szőrmével, ami – a fenntarthatóság jegyében 
– kizárólag műszőrme, ahogy a valódi bőrt is 
egyre inkább a vegán bőr váltja fel.

Idén is divatosak a hosszú fazonú téli-
kabátok. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN
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BULI VAN!  – zenei ajánló
A Nyughatatlan Sopronban
November 12., szombat 20.30, Búgócsiga
Az autentikus amerikai életérzéssel átitatott country és rock-
abilly találkozik a Nyughatatlan saját dalaiban. Tizenkét év 
alatt öt nagylemezzel, illetve egy aranylemezzel büszkélked-
het a csapat. A Nyughatatlan az ’50-es évekbeli rock&roll egyik 
hazai népszerűsítője, valamint Johnny Cash zenéjének és szín-
padi örökségének magyar tolmácsa. Jelenleg legújabb angol 
nyelvű lemezén dolgozik, amire tizenegy saját szerzemény fog 
felkerülni.


