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A fejlődés érdekében

Őszbe nyúló nyarak, enyhe novemberi napok, késlekedő tél – évről évre tapasztaljuk ezeket a jelenségeket. Kiss Mártontól, az OMSZ Soproni Meteorológiai Obszervatóriumának 
észlelőhálózati koordinátorától megkérdeztük, hogy vajon mi okozza mindezt, hogyan változtak az átlaghőmérsékletek, és látható-e már, mikor jön a tél. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

 Túl a vénasszonyok nyarán

Faiparosok versenye

Ajándék a mosolyokért 

Az idők jelei címmel 
megjelent Rakovszky 
Zsuzsa, Sopronban élő 
Kossuth-díjas író, költő, 
műfordító legújabb re-
génye. Az alkotóval ké-
szített interjúból kide-
rült: az olvasókat ezúttal 
az 1500-as évek világába 
repíti vissza. Rakovszky 
Zsuzsa új művét decem-
ber 7-én 18 órától író–ol-
vasó találkozó keretében 
ismerheti meg a közön-
ség a Pedagógusok Sop-
roni Művelődési 
Házában. 7
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A Roth-technikum csapata nyerte a bázisiskolai faipari szakmai versenyt. A megmé-
rettetést hetedik alkalommal rendezte meg a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki 
és Kreatívipari Kara. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Advent a várakozás, a karácsonyra hangolódás időszaka. 
Ilyenkor talán mindenki segítőkészebb, nyitottabb. Fon-
tos is, hogy azok legyünk, hiszen közösen tehetünk azért, 
hogy szebbé varázsoljuk a rászorulók ünnepét.

Történelmi 
„kalandozás”

10

Megyei floorballdöntők

Több általános és középiskolai korcsoportnak is megyei floorball
döntőket rendeztek Sopronban. A legjobb diákcsapatok az orszá
gos elődöntőkben folytathatják. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Lackner Kristóf születésnapján megemlékeztek a legendás polgármes
terről, és Sopron legnagyobb adózóit is köszöntötték. A kamara 
Lacknerdíjával Kocsi János munkásságát ismerték el. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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Vasárnap, november 
27én számos helyen 
gyújtják meg az el
ső gyertyát az adventi 
koszorún, ezzel pedig 
elkezdődik a várako
zás, az elcsendesü
lés időszaka.

Az advent egészen a 4. száza-
dig nyúlik vissza, a szó jelen-
tése „eljövetel”, az „adventus 
Domini”, „az Úr eljövetele” 
kifejezésből származik. A ke-
resztény kultúrkörben a kará-
csony napját megelőző negye-
dik – a Szent András apostol 
napjához (november 30.) leg-
közelebb eső – vasárnaptól 
karácsonyig számított perió-
dus. Advent első vasárnapja 
mindig november 27. és de-
cember 3. közé esik, idén no-
vember 27. Ez a nap három 
időszak kezdetét is jelenti: a 

keresztény új egyházi évét, a 
karácsonyi ünnepkörét és az 
adventi időszakét. Mivel az 
egyházi naptárban a hét va-
sárnappal kezdődik, így ad-
vent négy hete is a négy va-
sárnapot követi.

Az időszak hangulatát a 
keresztény vonatkozás mel-
lett a téli sötétségben a me-
legre, a fényre való vágyódás 
is alakította, hiszen a téli nap-
fordulóig egyre rövidebbek a 
nappalok, egyre nő a sötét-
ség. Ezért is mondják, hogy 
az adventi koszorún ilyenkor 
azért gyújtanak meg hétről 
hétre több gyertyát, hogy ka-
rácsonyra világosság legyen 
ott, ahol Jézust várják.

Az első adventi koszorút 
az 1830-as években egy né-
metalföldi evangélikus lel-
kész készítette: egy örökzöld-
del díszített szekérkeréken 
huszonnégy gyertyát he-
lyezett el, amelyek közül 
minden nap eggyel többet 
gyújtott meg karácsonyig. 

Napjainkban az adventi ko-
szorú általában örökzöldből 
készített kör alakú koszorú, 
melyen négy gyertya van a 
hit, remény, szeretet és öröm 
szimbólumaként.

Egy másik, a gyerekek szí-
vének kedves szokás az ad-
venti naptár használata. 
A legelső, eredeti példányt 
egy német édesanya készítet-
te el az ünnepet, az ajándé-
kokat egyre türelmetleneb-
bül váró kisfia számára. Egy 
kemény papírlapot huszon-
négy részre osztott, mind-
egyik részre egy-egy darab 
csokoládét helyezett, a gyer-
mek pedig minden este meg-
ehetett egyet belőlük. Felnőve 
a kisfiú, Gerhard Lang üzle-
ti vállalkozásba kezdett, és 
édesanyja emlékét megőriz-
ve naptárt szerkesztett, ame-
lyen huszonnégy kicsi ablak 
mögé rejtettek egy-egy apró 
édességet, melyek csak az ab-
lakok kinyitása után váltak 
láthatóvá.

A téli napfordulóig  egyre rövidebbek a nappalok

Az ünnepre várva
HUSZÁR JUDIT 

Advent a várakozás, a karácsonyra hangolódás 
időszaka. Ilyenkor talán mindenki segítőké
szebb, nyitottabb. Fontos is, hogy azok legyünk, 
hiszen közösen tehetünk azért, hogy szebbé va
rázsoljuk a rászorulók ünnepét. 

Hagyománya van Magyar-
országon a karácsonyi ado-
mánygyűjtésnek. Ha vala-
ki segítene, akkor számtalan 
módon megteheti. Pár lehető-
séget mi is összegyűjtöttünk 
– a teljesség igénye nélkül. 

Elkezdték már a karácso-
nyi cipősdoboz-gyűjtést a 
Baptista Szeretetszolgálatnál. 
Sopronban 7 helyszínen (Bap-
tistaPont, Várkerület 43.; Bár-
ka Baptista Imaház, II. Rákó-
czi Ferenc u. 41.; Cinema City, 
Lackner Kristóf u. 35.; Csibe-
csoda Tanoda, Balfi utca 55.; 
Plazma Pont, Határdomb út 
1–2., Soproni Egyetem Bene-
dek-kar, Ferenczy János utca 
5.; Vasvilla-technikum, Feren-
czy J. u. 7.) lehet leadni decem-
ber 19-ig a cipős dobozokat. Jó 

ajándék a mesekönyv, színező, 
játék, iskolai felszerelés, higi-
éniai termék. Fontos, hogy a 
dobozra írják rá, hogy fiúnak 
vagy lánynak és pontosan 
milyen korosztálynak szán-
ják. Az összegyűjtött cipős-
doboz-ajándékokat a Baptis-
ta Szeretetszolgálat országos 
önkéntesi hálózatán keresz-
tül juttatja el a gyermekekhez 
még az ünnepek előtt. Újdon-
ság, hogy idén online cipős-
doboz-akciót is indítottak. 
A www.liliputjatek.hu/cipos-
doboz weboldalon november 
4. és december 24. között le-
het ajándékot küldeni. A cso-
magokat a gyerekek életkorá-
nak megfelelő, új, minőségi 
játékokkal töltik meg, egysé-
gesen 4000 forint értékben.

A Máltai Szeretetszolgá-
lat elindította a MosolyMa-
nók 2022 programot. Az akció 
szervezői az ország összes ál-
talános iskolájában felhívást 
tesznek közzé, melyben arra 
biztatják a gyerekeket, hogy 
állítsanak össze ajándékcso-
magokat rászoruló család-
ban élő kortársaik számára 
november 18. és december 9. 
között. 

Közben a Soproni Szoci-
ális Intézmény is gyűjtésbe 
kezdett. December 2-ig várják 
az adományokat, amelyekkel 
szebbé tennék a Mikulás ün-
nepét. A felajánlásokat több 
helyszínen (SOSZI titkárság: 
Kossuth Lajos utca 10., és a 
Csengery u. 71-ben lévő koz-
metikában) is leadhatják. 

A Soproni Gyógyközpont 
gyermekosztályának köny-
veket gyűjtenek – december 
15-ig várják a használt, de jó 
állapotú köteteket szintén a 
SOSZI igazgatóságán, a Bal-
fi úti Idősek Otthonában és 
a központi orvosi ügyeleten 
(Győri út 15.). 

Ajándék a mosolyokért 

(13.) Szarka Árpád (1915–1995) 
visszahúzódó, halk szavú em-
ber volt, aki az életről, az élet 
szeretetéről vallott felfogá-
sát grafikáin, festményein fe-
jezte ki. Realista alkotóként 
a kiválasztott valóságrészle-
tet úgy tudta ábrázolni, hogy 
egyúttal érzékeltette szemé-
lyes kötődését, viszonyát is 
a műve tárgyához. Amikor 
egy-egy képén megörökítet-
te Sopron és a város környé-
kének jellegzetes részletét, 
akkor a teremtett világ irán-
ti rajongását is megmutatta. 
Valahányszor találkoztunk, 
beszélgetésünk első témája 

a Széchenyi-gimnázium volt, 
ahol ő is tanult, majd később, 
1948-tól nyugdíjazásáig taní-
tott. A második témánk ter-
mészetesen a festészet volt, 
elmondta, mivel foglalko-
zik éppen, legutóbbi találko-
zásunk óta hogyan alakult a 
város kulturális, művészeti 
élete. Ilyenkor nagyon sok ak-
tuális információt kaptam tő-
le, amit aztán újságírói mun-
kámban fel tudtam használni.

Szarka Árpádnak számos 
egyéni tárlata volt, de legin-
kább a Festőteremben 1985-
ben rendezett életmű-kiállí-
tásának fogadtatása jelentette 

számára azt, hogy művésze-
tében jó irányban kötelezte el 
magát. Egy címemre küldött, 
grafikájával illusztrált levele-
zőlapon erről így írt: „A mai 
napon már nem nyílt meg a 
Festőterem kapuja, hogy fo-
gadja kiállításom nagyszámú 
látogatóját. Emlékezetes lesz 
ez a tárlat, mert megmozgat-
ta a várost, és visszacsalo-
gatta a közönséget a sokszor 
bizony nagyon kongó kiállí-
tóhelyiségbe. Ne gondold pil-
lanatra sem, hogy ezt a sikert 
magamnak tulajdonítom! Be-
bizonyosodott ismét, hogy a 
közönségnek nem kellenek 
a rajzolt, festett, nyomott, 
spriccelt képrejtvények, ha-
nem egyszerű, közérthető, 
természetelvű ábrázolások 
kellenek, úgy, hogy azokban 
gyönyörűségük is teljen. (…) 
Különben a nyitva tartás alatt 
sok vendégem volt, meglátoga-
tott többek között Szalatnyay 
Szepi, testi-lelki jóbarátom is, 
akivel művészi hitvallásunk 

is közös.”.  (Szepi, azaz 
Szalatnyay József, a vibrá-
ló személyiségű festőmű-
vész, aki Kodály Zoltánról 
a leghitelesebb portrét ké-
szítette, engem is barátsá-
gába fogadott, vele és fele-
ségével, Dénes Zsófiával, 
Ady Endre egykori jegyesé-
vel számtalan alkalommal 
találkoztam budavári, Úri 
utcai lakásukban és a sop-
roni szívszanatóriumban, 
a részükre külön berende-
zett szobában. Ám ez egy 
másik történet!) 

Most, hogy idemásol-
tam Szarka Árpád 1985. 
október 21-ével dátumo-
zott levelét, folyvást arra 
gondoltam, hogy ő elérte 
azt, amire minden alkotói 
indulattal megáldott/ meg-
vert ember vágyik, hogy 
megértéssel, nyitott szívvel 
és lélekkel fogadják, amit lét-
rehozott. Hogy nem létezett 
és nem alkotott hiába! Neki 
megadatott! (Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor
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… 

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 kiadó-
ja tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több 
kiadásban is megjelentek. 

Szarka Árpád realista alkotó 
volt, számos képén megörökí
tette Sopron és a város környé
kének jellegzetes részleteit.  
FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM,  
TORMA JÓZSEF (1977)
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November 27e a véradók napja Magyarorszá
gon, amikor az önzetlen segítőket ünnepeljük. 
Sopronban és térségében kiemelkedően ma
gas a véradási kedv a Magyar Vöröskereszt te
rületi szervezete példamutató munkájának 
köszönhetően. 
A soproni Kőhidi Péter eddig 
143 alkalommal nyújtotta kar-
ját véradáson, közel négy év-
tizede teljesen természetes 
számára, hogy évente több 
alkalommal is vért adjon. Ön-
zetlenségéért kiérdemelte a 
Sopronért Emlékérem kitün-
tetést és a Magyar Vöröske-
reszt Bronz Pelikán díját is.

– A katonaságnál adtam 
először vért, akkoriban két 
szabadnap járt érte, így első-
ként ez volt a fő motivációm 
– mesélte a sokszoros vér-
adó. – Aztán életem részévé 
vált ez a segítő tevékenység, 
rájöttem, mennyire jó érzés 
adni. 1987-ben léptem a rend-
őrség kötelékébe, ráadásul 
helyszínelőként dolgoztam, 
így számos balesethez kellett 
kiszállnom. Testközelből lát-
tam, mennyire fontos, hogy 
a sérültek megkaphassák 

időben az akár életet is men-
tő vért. A legfontosabb szem-
pont a segítségnyújtás, ám 
azt sem szabad elfelejteni, 
hogy a véradást megelőzi egy 
egészségügyi vizsgálat, amely 
figyelmeztethet akár egy rej-
tőzködő problémára is. 

A segítő jelenleg évente öt-
ször ad vért, ennél többször 
nem is lehet, hiszen mini-
mum 58 napnak kell eltelnie 
két váradás között. Ma már 
egyszerűbb az alkalmakat 
számon tartani, hiszen egy 
számítógépes rendszer re-
gisztrálja az adatokat. Hang-
súlyozta: kiváló szakemberek 
tevékenykednek Sopronban, 
mindig segítőkészek és 
figyelmesek. 

Vajon mit tudna üzenni 
mindazoknak, akik félnek a 
véradástól? – tettük fel a kér-
dést a sokszoros véradónak. 

– Általában a tűszúrástól vagy 
a vér látványától félnek, akik 
még nem adtak vért. A szúrás 
alig érezhető, másrészt, akit 
zavar a vér látványa, annak 
azt tanácsolom: egyszerűen 
ne nézzen oda, gyorsan lefo-
lyik a szükséges mennyiség.

Kőhidi Péter egyetlen eset-
től eltekintve nem tudja, hogy 
kinek is segített a véradással, 
ám mint mondta: felemelő ér-
zés, amikor üzenet érkezik a 
mobiljára a Vöröskereszttől, 
hogy aznap használták fel a 
legutóbb leadott vérét.

Az önzetlen segítők ünnepe

ELEK 
SZILVESZTER

A macskák 
ivartala
nítása, 

az illegális kutyate
nyésztők, a szilveszteri 
tűzijáték – ezek a témák 
mind elhangzottak az 
állatvédelmi kerekasz
talbeszélgetésen.

A folyamatos, őszinte párbe-
széd határozta meg a múlt 
szerdai kerekasztal-beszél-
getést. A találkozón a he-
lyi állatvédő szervezetek, a 
hatóságok, az önkormány-
zat szakemberei, valamint 
állatorvosok beszélték meg 
az aktuális kérdéseket Ová-
di Péterrel, az állatvédelmi 
cselekvési terv kidolgozásá-
ért és végrehajtásáért fele-
lős kormánybiztossal, Barcza 
Attila országgyűlési képvi-
selővel és dr. Farkas Ciprián 
polgármesterrel.

A rendezvényen ismertet-
te álláspontját az a két sopro-
ni civil szervezet is, amelynek 
összesen 6,1 millió forint álla-
mi támogatást ítéltek oda a 
közelmúltban. A Nektek Uga-
tunk Állatvédő Egyesület 3, a 
Soproni Állat- és Természet-
védők Egyesülete 3,1 millió 
forinthoz jut még idén.

– Állategészségügyi szol-
gáltatásra, négy macskacsap-
dára és ivartalanítás támoga-
tására pályáztunk a program 
keretében – emelte ki Tölli-
Molnár Beáta, a Nektek Uga-

tunk Állatvédő Egyesület el-
nöke. – Sopronban is egyre 
több a macska. Mi nagy hang-
súlyt fektetünk az ivartalaní-
tásra, jelenleg is több élve fogó 
csapdánk van. Az így befo-
gott macskákon állatorvosok-
kal végeztetjük el a műtétet. 
Alapvető gond, hogy rengete-
gen nem tudatosítják maguk-
ban: a macskát is a birtokukon 

belül kell tartaniuk. Sokat já-
runk óvodákba és iskolákba 
bemutatni a gyerekeknek, mi-
képpen kell helyesen bánni a 
kedvenceinkkel.

A felelősségteljes állattar-
tás oktatását a Soproni Állat- 
és Természetvédők Egyesüle-
tének elnöke is hangsúlyozta 
a rendezvényen. – Azt tapasz-
taljuk, hogy az esetek többsé-

gében nem rosszindulatból, 
hanem tudatlanságból tart-
ják rosszul a kutyákat – emel-
te ki Szakonyi Imre. – Például 
rendszeresen hangsúlyozzuk 
a szülőknek, hogy kimondot-
tan a gyereküknek ne vegye-
nek kutyát. Maguknak vásá-
roljanak, és mutassák meg, 
hogyan kell tartani! Ez épp-
úgy igaz a macskákra is.

Kerekasztalbeszélgetés:  Sopronban is akad tennivaló

Állatvédők támogatása

A Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület nemcsak kutyák mentésével foglalkozik, a mostani támo-
gatásból elsősorban macskák ivartalanítását fedezik – tudtuk meg Tölli-Molnár Beáta elnöktől.

Kőhidi Péter évente ötször ad vért, szerinte felemelő érzés 
segíteni. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

BERI FERENC:  Igen, nagyon; 
nekünk is van egy yorki ku-
tyánk. Interneten keresztül ta-
láltunk rá, úgy fogadtuk örök-
be. Amikor jön a hidegebb 
idő, figyelni szoktunk a ma-
darakra is: rendszeresen te-
szünk ki nekik eleséget több 
etetőbe.

SZEREDI GÁBOR:  Szerintem 
nagyon fontos, hogy ugyan-
úgy, ahogy az embereket sem 
hagyjuk szenvedni, az álla-
tokat se hagyjuk, és vigyáz-
zunk rájuk. Volt már példa ar-
ra, hogy az adóm 1 százalékát 
állatvédőknek ajánlottam fel.

HEIM GEORGINA:  Persze! 
Az adóm 1 százalékát minden 
évben állatvédő szervezetnek 
adom. Van egy 11 éves kisku-
tyám is. Egyszer egy kisma-
dárhoz kihívtam az állatmen-
tőket, mert úgy beszorult 
valahova, hogy én nem tud-
tam rajta segíteni. 

KOLOSZÁR REZSŐNÉ:  Ne-
kem nincs kisállatom, de az 
unokámnak van egy kutyá-
ja, menhelyről való. Úgy gon-
dolom, alapvető, hogy aki 
állatot tart, az ezzel nagy fe-
lelősséget is vállal, hiszen 
táplálnia kell, oltásokra vin-
ni, minden jót megadni neki.

Fontosnak tartja  
az állatvédelmet?

Élőlánc Sopronban
Soproni diákok, pedagógusok, szülők is csatlakoztak az orszá-
gos pedagógussztrájkhoz. A résztvevők pénteken reggel a Vár-
kerületen alkottak élőláncot, így hívták fel a figyelmet az ok-
tatás helyzetére. 

RÖVIDEN

KERESZTÉNY ÉRTÉKEINK A 21. SZÁZADBAN – ezzel a 
címmel tartott fórumot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge múlt szerdán Sopronban, a Szent Orsolya Gimnázium épü-
letében. A beszélgetésen közreműködött Makláry Ákos görög 
katolikus pap, a KÉSZ elnöke, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjo-
gász, a Századvég Alapítvány jogi szakértője, valamint Vejkey 
Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese. A rendezvényen részt 
vett dr. Molnár Ágnes és Barcza Attila országgyűlési képvise-
lő, dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint több önkormány-
zati képviselő és helyi vállalatok, szervezetek, baráti körök ve-
zetői is. FOTÓ: ETZL EDGÁR

KÉSZ FÓRUM

Terjesztési reklamáció: 
0699/517–501
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SOPRONITEMAHIVATALOSKERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS:
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A+++, A++, A+ energiabesorolási kategóriák: 
bő másfél éve még könnyen eltévedhettünk a 
pluszjelek útvesztőjében. Ma már egy átlátha
tóbb rendszer szerint jelölik a különböző gépek 
energiafogyasztását.

Aki az elmúlt egy–két évben 
nem vásárolt új világítótes-
tet, hűtőt, mosogató-, mosó-, 
mosó–szárítógépet vagy akár 
televíziót, nem biztos, hogy 
tisztában van azzal, miként 
változtak meg ezeknek a ter-
mékeknek az energiahaté-
konysági osztályát jelző cím-
kéi. – Míg korábban A+++-tól 
D kategóriáig terjedt a beso-
rolás, mára megszüntették a 

pluszjeleket, és A-tól G-ig osz-
tályoznak – mondta Fodor 
Miklós háztartásigép-szerelő. 
– A zölddel jelölt A kategóriájú 
készülékek a leginkább ener-
giatakarékosak, míg a piros-
sal jelölt G-sek fogyasztanak a 
legtöbbet.

Az új szabályok azt ered-
ményezték, hogy a leggaz-
daságosabb termékek, ame-
lyek korábban az A+, A++ vagy 

A+++ osztályba tartoztak, a 
B–D osztályba kerültek. Mind-
ez nem azt jelenti, hogy az ed-
dig kifejezetten energiataka-
rékosnak minősített mosógép 
rosszabb minőségű lett, csak a 
jelölés változott. Ez a rendszer 
jó pár éven át lehetővé teszi a 
további technológiai fejlődést, 
és az új, még gazdaságosabb 
készülékek magasabb osztá-
lyokba kerülését. Jelentős visz-
szaminősítéseket is tapasztal-
hatunk: az A és B osztály sok 
esetben üresen maradt, az F 
osztály 2024-re pedig minden 
kategóriában kifut.

Attól függően, hogy milyen 
termékről van szó, a „megre-
formált” címkék számos infor-
mációt hordoznak, így például 

a vízfogyasztást mosásonként, 
a zajkibocsátást, illetve a tá-
rolási kapacitást (egy borhűtő 
esetén például). Ezek tudatá-
ban könnyebben összehason-
líthatunk egy-egy terméket, 
és tudatosabban választha-
tunk közülük. A szakember 
szerint az legyen az első, mi-
előtt megvásárolunk valamit, 
hogy megtudjuk, mennyi ára-
mot vagy vizet fogyaszt, és 
mennyi ideig jár, meddig fut 
a program, mert ettől függ az 
energiatakarékossága.

Az energiahatékonysági 
címkerendszert 1995-ben ve-
zették be az EU-ban, 2010-től 
2021-ig működött a pluszjeles 
rendszer, 2021-től pedig A-tól 
G-ig jelölik a kategóriákat.

A jelenlegi rendszer lehetővé teszi a még gazdaságosabb készülékek magasabb osztályokba kerülését. FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Egészséges, emberibb környezetért,  
a Virágos Sopronért
November 23., szerda 17 óra, evangélikus 
gyülekezeti terem 
Téma: Sopron város virágosítása

Dombóvári István és Beliczai Balázs 
Sopronban
November 24., csütörtök 19 óra, Lisztközpont 

Vegán találkozó nem csak vegánoknak
November 25., péntek 17.30, Bojtorina étterem 
Vacsora előtt Kertész Róbert vegán ironmannek, a 72 vegán 
élettörténet című könyv szerzőjének előadása.

Illés Adorján világjáró
November 25. 17.30, Soproni TIT Facebookoldala
Motiváló gondolatok az adventi időszak és karácsony 
közeledtével

Adventi vásár
November 25. 18 órától, Várkerület, Máriaszobor 
November 25. és december 24. között a Mária-szobornál 
várnak minden érdeklődőt a város karácsonyfája mellett. Az 
energiaválság miatt ezúttal a korábbi évekhez képest kisebb 
területen lesznek árusok, ezúttal is energiatakarékos LED-es 
világítótesteket és ünnepi fényeket használnak.

Porka havak
November 25. 19 óra, Lisztközpont
Táncmű két részben
További időpont: november 26., szombat 19 óra

Fatal Error
November 25. 19 óra, Hangár Music Garden
Nincs gáz turné 2022

Wasabi Case 
November 25. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Bánfalvi honismereti séta
November 26., szombat 9 óra, Bánfalva, Hajnal tér
Táv: 7,2 kilométer 

Adventi készülődés az Erdő Házában 
November 26. 10 óra, Erdő Háza 
Programok: A fenyők világa című előadás, kézműves 
foglalkozás, látványetetés

Adventi asztaldíszkészítő workshop
November 26. 10 óra, Soproni Kézműves Műhelyek, 
Deák tér 14.

Belvárosi séta nem csak 
„Liszt érzékenyeknek”
November 26. 11 óra, Tourinform iroda
Soproni különlegességek, legendák és Liszt Ferenchez 
kapcsolódó soproni emlékhelyek egy ingyenes belvárosi 
sétába „összegyúrva”, könnyen emészthetően.

Szülők iskolája
November 26. 14 óra, Csillagrét Waldorf Óvoda, 
Általános Iskola és AMI
Mindennapok a családban című előadás

Jazz & Bor
November 26. 19 óra, Lisztközpont
Fellépők: Kórus Spontánusz, a zongoránál Kónyai Tibor, 
énekel Lilienn

Ganxsta Zolee és a Kartel
November 26. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Bárány Attila 
November 26. 22 óra, Central Palace 
Rezidens: Roberto Rios

2000 év történelem 2000 lépésben
November 27., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 
Ingyenes belvárosi séta

TimeOut a Búgócsigában I.
November 28., hétfő 19 óra, Búgócsiga 
Akusztik Garden
Vendégek: Fegyverneky Zsófi & Jelena Brooks, az est 
házigazdája: Major Mihály. A közönségtalálkozók célja, hogy 
a szurkolók testközelből, egy új oldalról ismerhessék meg 
kedvenc csapatuk tagjait.

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

Alkotó diákok tárlata
A tárlat megtekinthető november 23ig a 
Handleriskola aulájában.

EZ LESZ…  – programajánló

Gensel Ádám síremléke a Lenck-villa kertjében
Gensel Ádám orvos, meteorológus 
1677. október 26-án született Sopronban, a 
mostani Fő tér 2. szám alatti házban, mely-
ben egykor az édesapja, Gensel Kornél ál-
tal működtetett Fehér Angyal gyógyszertár 
is működött. A Líceumban érettségizett, 
majd a jénai egyetemen tanult teológiát, 
később orvoslást. Firenze és Róma egyete-
mei után Páduában tanult, ahol 1703-ban 
bölcselet- és orvosdoktorrá avatták. 

1709-ben nevezték ki Sopron város tisz-
ti orvosává, 1710-ben pedig elnyerte Vas és 
Sopron megye főorvosi tisztét, emellett az 
Esterházyak és a Széchenyiek udvari orvo-
saként is tevékenykedett. 

Sokoldalúságára jellemző, hogy Gen-
sel Ádám végzett először műszeres mete-
orológiai megfigyeléseket, első kezdemé-
nyezője volt Sopronban a himlőoltásnak, 
és mivel ebben az időben dúlt Európában 
a pestis, járványtani kutatásokat is folyta-
tott. Hogy milyen kiszámíthatatlan a vég-
zet: 1720-ban ő maga is pestisjárvány ál-
dozata lett. Sopron város tanácsa mint 
végrendeletének végrehajtója állíttatta az 

egykori evangélikus temetőben a síremlé-
ket, melyen a felirat egy részét az elhunyt 
maga fogalmazta meg így: „Multos olim 
juvandos antidotis juvit fati necessitate 
nondum occupatos, se vero eadem pra-
eventum juvare voluit, debuit, non potu-
it. Ortus, mortuus, obiturus.” – olvasható 
a Lenck-villa kertjébe átmentett sírkövön, 
melynek magyar fordítása: „Valaha sok 
olyan segítségre szorulót segített meg 
gyógyszereivel, kiket a halál kényszerűsé-
ge még nem ejtett rabul. Önmagát pedig, 
ki előbb jutott ugyanoda, akarta, kellett is 
volna, de nem tudta megsegíteni. Szüle-
tett, meghalt, föltámad.”. 

Sopronban korábban a Lenkey utca vi-
selte Gensel Ádám nevét, de az 1950-es 
években más német hangzású utcane-
vekkel együtt ezt is törölték, majd 1997-
ben önkormányzati határozat született, és 
a volt gázbontó mögötti területen, az Ág-
falvi úti lakóparkban ismét elneveztek egy 
utcát Gensel Ádámról, akinek Fő téri szü-
lőházán márványtábla is őrzi az emlékét. 
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Így spórolhat:  Egy B-s gép takarékosabb lehet, mint az A+-osak

Energiacímkék A-tól G-ig

GYSEV Zrt. – biztonságosabb vasútvonal
Magyarországon elsőként újfajta vonatbe-
folyásoló rendszert épített ki a GYSEV Zrt. a 
Sopron–Szombathely–Szentgotthárd-vona-
lon. Ez a rendszer mostantól folyamatosan 
figyeli és szükség esetén szabályozza a köz-
lekedő vonatok sebességét, illetve kizárja 
a vasúti utoléréses baleseteket. A közúton 

közlekedők figyelmetlenségéből adódó tra-
gédiákat nem tudja megelőzni, azonban az 
útátjáró berendezések meghibásodása ese-
tén emberi beavatkozás nélkül csökkenti a 
szerelvények sebességét az átjáró közelé-
ben, így attól a gázolás esélye minimális-
ra csökken.

– Baleseti helyzeteket előzhetünk meg 
vele, ezért is fontos a fejlesztés – mond-
ta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója. A projektzáró rendezvényen 
részt vett dr. Farkas Ciprián polgármester, 
Mikics György, a kivitelező Ground Transpor-
tation Systems Hungary Kft. ügyvezetője.
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A hagyományoknak megfelelően Lackner Kristóf 
születésnapján a virilistákat, Sopron legnagyobb 
adózóit köszöntötték pénteken a városházán, 
ahol a kamarai díjakat is átadták.

Az ünnepség Lackner Kris-
tóf szobránál kezdődött, ahol 
a jeles polgármester születé-
sének 451. évfordulója alkal-
mából csendes főhajtással 
adózott emlékének dr. Farkas 
Ciprián polgármester, Csi-
szár Szabolcs alpolgármester 

és Péli Nikoletta önkormány-
zati képviselő. Lackner Kris-
tóf tizenegy évig állt Sopron 
élén, tevékenysége alatt hatal-
mas fejlődésen ment keresz-
tül a város. A tudományos és 
kulturális téren is maradan-
dót alkotó polgármesterről 

évről évre megemlékeznek 
Sopronban. 

A csendes főhajtás után 
a virilistákat, Sopron legna-
gyobb adózóit köszöntötték a 
városháza dísztermében. 26 
éve tiszteleg a város a példa-
mutatóan adózó egyéni és tár-
sas vállalkozások előtt. 

– A jelenlegi nehéz, ener-
giaválság sújtotta helyzet-
ben nagy szüksége van a vá-
rosnak a soproni egyéni és 
társas vállalkozások adófo-
rintjaira, köszönet jár a viri-
listáknak, hogy tevékenyen 

tesznek városukért – hang-
súlyozta Barcza Attila, Sop-
ron és térsége országgyűlési 
képviselője.

Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester ünnepi beszédében 
rámutatott: – Az Európát súj-
tó energiaválság óriási kihí-
vások elé állítja a családokat, 
a vállalkozásokat és városun-
kat is. Nagyon fontos megem-
lékezni azokról, akik renge-
teget tesznek a közösségért, 
tevékenységükkel a város fej-
lődését segítik, munkát adnak 
a soproni családoknak.

Ezúttal több mint száz 
egyéni és társas vállalkozás 
vehette át a virilista okleve-
let. A Soproni Kereskedel-
mi és Iparkamara által ala-
pított Mecénás elismerést a 
Bio-Brikett Kft. kapta példa-
mutató jótékonykodásáért, a 
rászorulók önzetlen támoga-
tásáért. A díjat Szücs-Szabó 
Máté, a családi vállalkozás tu-
lajdonos ügyvezetője vette át. 
A Lackner-díjjal a Sopronért 
és a régióért maradandót al-
kotó, országos szintű szakmai 
tevékenységet végző Kocsi Já-
nos munkásságát ismerték el. 
Az eseményen 23 új mestert is 
felavattak, őket Horváth Vil-
mos, a Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke köszön-
tötte, aki kiemelte: a szakma 
csúcsát jelenti, ha valaki mes-
terré válik.

A virilistákat és az új mestereket múlt pénteken a városháza dísztermében köszöntötték. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A Mecénás elismerést a Bio-Brikett Kft. kapta példamutató jótékonykodásáért. A díjat  
Szücs-Szabó Máté (j) tulajdonos ügyvezető vette át Magas Ádámtól (b) és Horváth Vilmostól.

Változik a SZÉP kártya – eltörlik a „füleket” 
– Akciótervet fogadott el a kormány a tu-
risztikai ágazat támogatására annak érde-
kében, hogy a szállodák és vendéglátóhe-
lyek a téli szezonban a magas energiaárak 
mellett is nyitva tarthassanak – mondta 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter a múlt szerdai kormányinfón. 
A tárcavezető bejelentette: az ágazat sze-

replőinek nem kell megfizetniük a nettó 
árbevételük 4 százalékát kitevő turizmus-
fejlesztési hozzájárulást idén október 1. 
és jövő év március 31. között, a már befi-
zetett hozzájárulás pedig visszaigényelhe-
tő. Eltörlik a SZÉP kártya különböző „füle-
it”, vagyis a vendéglátásra, szállásra vagy 
szabadidős tevékenységre nyújtott források 

mindegyike más-más területen is felhasz-
nálható. A kormány fél évre „lazít” a turisz-
tikai ágazat adatszolgáltatási kötelezett-
ségén, és a szálláshelyek minősítésének 
határidejét is kitolja egy évvel. – Emellett 
kizárólag a turisztikai ágazatban lehetőség 
lesz huszonnégy havi munkaidőkeret alkal-
mazására – közölte a miniszter.

„Szerintük mindenkinek 
joga van elmondani a véle-
ményét úgy, ahogy akarja. 
Szerintem is mindenkinek 
joga van elmondani a véle-
ményét, de normális kere-
tek között.”

JEGYZET

Tisztelet
HUSZÁR JUDIT  
jegyzete

„Hello birkák!” „Sziasztok hazaárulók!” Két 
megszólítás, amellyel nagyon gyakran talál-
kozunk a közösségi médiában. Egyre gyakrab-
ban. Már nemcsak a hozzászólásokban váltak 

mindennapossá, ha-
nem a „véleményve-
zérek” bejegyzései-
ben is megjelennek. 
Lehet, nem kell sen-
kinek magyarázni, 
azért leírom: a bir-
kák a kormánypárt 
szimpatizánsai, a ha-
zaárulók pedig az el-
lenzékiek. Mármint 

őket nevezik annak… Szerintem mindegyik 
nagy sértés, azt gondolom, senki nem örül egyik 
megnevezésnek sem. És ezeknél már csak cif-
rábbak vannak!

Sajnos oda jutottunk, hogy a Facebookon már 
gyakorlatilag megszűnt a klasszikus beszélge-
tés és vita. A közelmúltban az egyik soproni kö-
zösségi oldalon a szerkesztők megkérték a hoz-
zászólókat, hogy kulturáltan fogalmazzák meg 
a véleményüket, ami pedig nem tűr nyomdafes-
téket, azt törlik. Képzeljék, ezen rengetegen fel-
háborodtak! Szerintük mindenkinek joga van 
elmondani a véleményét úgy, ahogy akarja. 
Szerintem is mindenkinek joga van elmondani 
a véleményét, de normális keretek között. Hogy 
ez alatt mit értek? Azt, hogy ha nem tetszik va-
lami, amit írok, attól még nem kell a felmenői-
met szidni. Ha más a véleményünk, attól még 
nem feltétlenül vagyok fogyatékos, éhenhalásra 
és kézamputációra sem kell ítélni, a gyerekem 
egészségét pedig végképp hagyjuk!

Sokan elfelejtik, hogy az internetes profilju-
kat bizony a való életben is velük azonosítják. 
Csak a példa kedvéért: ha egy cikk alatt ösz-
szeveszek egy számomra ismeretlen emberrel, 
két mondat után elküldöm melegebb éghajlat-
ra, majd a boltban másnap találkozunk, eset-
leg ő lesz az orvos a rendelőben vagy a tanár a 
suliban, akkor nem jó pontokkal indulok. Meg-
győződésem, hogy csak olyat szabad leírni az 
online térben, amit bármikor, személyesen is ki 
mernénk mondani. Sőt! A szó elszáll, de az in-
ternet „nem felejt”.

Jó volna azt gondolni, hogy boldog békeidő-
ket élünk. De a valóság sajnos nem ez: a szom-
szédban háború dúl, Európát energiaválság 
sújtja, a koronavírus sem tűnt el nyomtala-
nul. Így vágunk neki a télnek. Sokan idegesek, 
feszültek, autókból egymásnak mutogatnak, 
nyelvet öltenek felnőtt emberek, mások a dudá-
ra könyökölnek. Jó volna kicsit hátrább lépni. 
Elvenni a kezeket a dudáról, letenni a telefont, 
mielőtt elküldjük a meggondolatlan szavakat. 
Jó volna megnyugodni, a pozitív hangokat meg-
hallani, tiszta szívvel, és nem gyűlölettel vár-
ni az ünnepet. Hiszen advent maga a várako-
zás. És a karácsony szerintem az elfogadásról 
is szól. Arról, hogy lehet más a véleményünk, de 
attól még tiszteljük egymást! 

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

SOPRONITEMA
HIVATALOS

Járási közbiztonsági egyeztető fórum Sopronban
A rendőrség szakemberei, a járási polgár-
mesterek, a polgárőrszervezetek, a Soproni 
Járási Hivatal, a Soproni Szakképzési Cent-
rum és a Soproni Tankerületi Központ veze-
tői közösen tekintették át a közrend és a köz-
biztonság helyzetét. A járási közbiztonsági 
egyeztető fórumon dr. Herczeg Zoltán alez-
redes, a Soproni Rendőrkapitányság veze-

tője elmondta: tavalyhoz képest kevesebb 
bűncselekmény történt a közterületeken, 
az online térben elkövetettek száma viszont 
nőtt, és többször intézkedtek embercsem-
pésszel szemben is. 2022-ben Sopronban 
elnyerték „Az év kapitánysága” címet.

Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, 
a Győr–Moson–Sopron Megyei Rendőr-főka-

pitányság vezetője hangsúlyozta: a lakosság 
szubjektív biztonságérzete a megnöveke-
dett migrációs nyomás és az ezzel járó fel-
adatok ellenére sem romlott, stabil a köz-
biztonság a megyében.

A fórumon részt vett dr. Farkas Ciprián 
polgármester, valamint dr. Simon István al-
polgármester is. 

Sopron legnagyobb adózóit,  a virilistákat köszöntötték

A fejlődés érdekében
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Őszbe nyúló nyarak, 
enyhe novemberi na
pok, késlekedő tél – év
ről évre tapasztaljuk 
ezeket a jelenségeket. 
Utánajártunk, vajon mi 
okozza mindezt, ho
gyan változtak az át
laghőmérsékletek, és 
láthatóe már, mikor 
jön a tél.

Bizonyára többen emlékez-
nek az idei november első pár 
napjára, amikor viszonylag 
magas volt a nappali hőmér-
séklet Sopronban. 2-án a hő-
mérő higanyszála 19–20 fok 
körüli értéket mutatott, vén-
asszonyok nyarához illő volt 
az idő. – A szeptember végé-
től november első hetéig tartó 
időszakban azokat a napokat 
nevezzük így, amikor – jellem-
zően anticiklonális hatások-
nak köszönhetően – csendes, 
nyugodt az idő. A hajnali kö-
dök még nem túl makacsok, 
és a napsugárzás is elég ah-
hoz, hogy nappal 20 fok fö-
lé emelkedjen a hőmérsék-
let – mondta Kiss Márton, az 
Országos Meteorológiai Szol-
gálat Soproni Meteorológi-
ai Obszervatóriumának ész-
lelőhálózati koordinátora. 

– A klímaváltozás eredmé-
nyeképp az őszi átlag- és ma-
ximumhőmérsékletek emel-
kednek. Országos átlagban 1,5 
Celsius-fokkal nőtt az októbe-
ri havi maximumhőmérséklet 
121 év alatt. 

Mint megtudtuk, szeptem-
berben 29,2, októberben 23,5 
fok volt a legmagasabb érték, 
és csak november 6-án csök-
kent először 5 fok alá az éjsza-
kai hőmérséklet. Októberben 
és november első felében is 

közel 3 fokkal volt enyhébb az 
idő a megszokottnál.

Itt-ott hallani, hogy az eny-
he ősz zord telet hoz majd, 
azonban a hosszú távú előre-
jelzések „talaja” igen ingová-
nyos. – A rendkívül bonyolult 
légköri cirkulációban nehéz 
egyszerű okokat és egyértel-
mű kapcsolatokat keresni. Az 
biztos, hogy a légköri víz, illet-
ve vízgőz rendkívül összetett 
szerepet játszik az időjárás 
(és az éghajlat) alakításában 

– folytatta a szakember. – Bu-
dapesti központunkban ké-
szülnek hosszú távú elő-
rejelzések, melyek szerint 
decemberben az átlagosnál 
kissé enyhébb, átlagosan csa-
padékos idő vár ránk. A január 

átlagos hőmérsékletűnek és 
az átlagnál kissé szárazabb-
nak tűnik. Jelenleg azt látjuk, 
hogy csapadékosabbra és egy-
re hűvösebbre fordul az idő, 
de komolyabb téli időjárási 
fordulat még nem észlelhető.

Szeptemberben  29,2, októberben 23,5 fok volt a legmagasabb hőmérséklet 

Túl a vénasszonyok nyarán

MIKOR VOLT UTOLJÁRA KEMÉNY HIDEG?  Legutóbb 2017 ja-
nuárja hozott komoly mínuszokat. Akkor Sopronban a havi közép-
hőmérséklet (-4,1 Celsius-fok) 4 fokkal maradt el a megszokot-
tól. Ekkor csökkent legutóbb mínusz tíz fok alá a hőmérséklet 
városunkban.

– A hosszú távú előrejelzések szerint decemberben az átlagosnál kissé enyhébb, átlagosan csapadékos idő vár ránk – mondta la-
punknak Kiss Márton, az OMSZ Soproni Meteorológiai Obszervatóriumának észlelőhálózati koordinátora. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Zöldhulladék
gyűjtés
Folytatódik a zöldhulla-
dék-gyűjtés Sopronban. 
Az Országos Hulladékgaz-
dálkodási Közszolgáltatá-
si Terv előírásainak meg-
felelően évente nyolcszor 
szállítja el a zöldhulladé-
kot az STKH. Az idei utolsó 
szállítási időpontok: Bán
falva, Ibolya úti lakó
telep, Brennberg, Gör
behalom: december 5., 
Lövérek: december 6., 
Fertőrákos, Sopron
kőhida, Tómalom, Já
nostelep, Golgota: de-
cember 7., Aranyhegy, 
Ravazd utcai lakóte
lep, Pihenőkereszt, 
Balfi utca, Belváros: de-
cember 12., Kurucdomb, 
Deák tér, Kőfaragó téri 
lakótelep: december 13., 
Virágvölgy, Jereván: 
december 14., Ágfalvi la
kótelep, Ágfalva: de-
cember 19.

Gaudete – advent 
a nemzeti parkban
December 11-én 10 és 18 
óra között tartja ünnepi 
programját a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park Igaz-
gatóság a sarródi ön-
kormányzattal, illetve a 
művésztáborral a Kócsag-
várban. A kézművesvásár, 
kiállítás, mézeskalács-ké-
szítés mellett zenés, tán-
cos műsorokat is láthat-
nak a résztvevők. 

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

Közeleg a várakozás 
négyhetes időszaka, 
amelyet a 19. század 
óta hagyományosan az 
adventi koszorú négy 
gyertyája szimbolizál. 
Egy szakembert kér
deztünk arról, ő ho
gyan készíti az ünnepi 
koszorúját.
A keresztény szimbolika sze-
rint az adventi koszorú kerek 
formája Isten örökkévaló sze-
retetét jelképezi, az örökzöld 
ágak a reményt és az életet, 
a gyertyák pedig a növekvő 
fényt, Jézus eljövetelének kö-
zeledtét. Mivel az adventi ko-
szorú ma már a legtöbb ott-
honban nem annyira vallási, 
mint inkább dekorációs sze-
repet tölt be, azt, hogy milyen 
legyen, az egyéni ízlés és a la-
kás stílusa határozza meg.

– Ha természetes anya-
gokból szeretnénk koszorút 
készíteni, az alap lehet szé-
na vagy szalma – tudtuk meg 
Jády-Mórocz Lívia virágüzlet-
tulajdonostól. – Ezután követ-
keznek az örökzöldek. A leg-
több virágkötő a nordmann 
fenyőt részesíti előnyben, az 
utóbbi időben azonban a nobi-
lis is elterjedt. Az előbbi mély-
zöld színe remekül mutat az 
utóbbi ezüstös, szürkés ár-
nyalatával, így kombinálni is 
lehet a kettőt. Nagy előnyük, 
hogy nem szúrnak, viszont 

mivel illatuk sincs, én egy ke-
vés lucfenyőt még csempé-
szek hozzájuk.

Mivel a koszorú annál 
egyedibb, minél többféle zöld-
ből állítják össze, Lívi ciprus-
féléket is tesz bele.

– A katolikusok három li-
la és egy rózsaszín gyertyát 
használnak, a rózsaszínt ad-
vent harmadik vasárnapján 
gyújtják meg. Ettől természe-
tesen ma már sokan eltérnek 
– folytatta a virágkötő. – Nem 
szeretem a készen kapható 
gyertyatartókat, mivel sűrűre 
kötöm a koszorút, és könnyen 
elbillennek, ezért inkább 
minden gyertyába három dró-
tot csúsztatok bele úgy, hogy 
a drótot srégen vágom le, fel-
forrósítom, és a körülbelül 5 

centiméterből 2–2,5 centimé-
teres részt helyezek a gyertyá-
ba. Az így kapott háromlábú 
gyertyaszéket szúrom a már 
megzöldezett koszorúba. Sok-
szor szárított grépfruitot is te-
szek alá, hogy a gyertya arra 
csöpögjön, de ma már befelé 
égő gyertyákat is lehet kapni.

A díszítéshez használhat-
juk a platán termését, szárí-
tott citrusokat, karácsonyi 
fűszereket: ánizst, fahéjat, 
szegfűszeget. A szakember 
azt ajánlja, ragaszkodjunk a 
formai törvényekhez, vagy-
is a koszorúnk alapja legyen 
szabályos, utána viszont nem 
fontos a szimmetria: lehetőleg 
csoportokban dekoráljunk, 
egy csoportba pedig 3–4 dí-
szítőelem tartozzon!

Koszorú természetesen

Jády-Mórocz Lívia szerint díszíthetjük az adventi koszorút pla-
tán termésével, szárított citrusokkal, karácsonyi fűszerekkel.

FO
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KÖVES ANDREA

Az idők jelei címmel megjelent Ra
kovszky Zsuzsa, Sopronban élő Kos
suthdíjas író, költő, műfordító leg
újabb regénye. Az alkotóval készített 

interjúból kiderült: az olvasókat ezúttal az 1500
as évek világába repíti vissza.
– Úgy fogalmazott egy he-
lyütt, hogy a regényírás fo-
lyamatát egyfajta kaland-
ként éli meg. Mennyire 
csapta meg ennek szele Az 
idők jelei című regény írá-
sa közben?

– Mivel a regény történe-
te és a szereplői adottak, ez 
most kicsit másféle „kaland” 
volt, mint amikor a történel-
mi események nem kötik meg 
az ember kezét. Itt inkább a 
hézagokat kellett kitölteni, 
a szereplők jellemét és egy-
máshoz való viszonyát kellett 
kitalálni. Természetesen így 
is sok olyan jelenet van, ame-
lyik nem szerepel a források-
ban, legfeljebb következtetni 
lehet rájuk.

– A történet Münster vá-
rosába kalauzolja el az olva-
sókat, ahol az 1530-as évek 
elején egyre nagyobb lett 
a felekezeti feszültség. Mi 
az, ami annyira megfogta a 
közel fél évezreddel ezelőtt 
történtekben?

– Részben talán az, hogy 
nagyon emlékeztet „kicsiben” 
a közelmúlt nagy történelmi 
katasztrófáira. Aztán az em-
beri jellem és viselkedés ál-
landósága, és ahogy egyik, 
önmagában ártalmatlannak 
tűnő döntés elvezet egy má-
sikhoz, az is egy következő-
höz, mígnem bekövetkezik a 

teljes katasztrófa. De legin-
kább mégis az, ahogy az – ere-
dendően talán jogos sérel-
mekből táplálkozó – harag és 
kompromisszumképtelenség 
szinte mindent és mindenkit 
elpusztít maga körül, végül 
még magát a haragvót is.

– A műbeli szemtanú: 
Liza, a néma cselédlány, aki 
előtt őszintébbek az embe-
rek, mivel nem tud beszél-
ni. Miképpen született Li-
za alakja?

– Talán ő az egyetlen, 
akinek nincs megfelelője az 
eredeti történetben. Illetve 
mégis: szerepet játszik az ese-
ményekben egy cselédlány, 
de róla nem tudunk jóformán 
semmit, ezért Liza gyerekko-
rát, mindazt, ami a münsteri 
éveit megelőzte, én találtam 
ki. De voltaképpen inkább 
csak narrátor: szükségem 
volt egy elfogulatlan szemta-
núra, aki kívül áll a szereplő-
ket mozgató szenvedélyeken. 

– 20 évvel ezelőtt jelent 
meg első regénye, A kígyó 
árnyéka, amely kiérdemel-
te a rangos Magyar Irodal-
mi Díjat is. Csupán véletlen, 
hogy pontosan két évtized 
múlva újabb 16. századi, 
történelmi témájú regény-
nyel jelentkezik?

– Nagyjából, azt hiszem, 
véletlen. Több regényem is 

történelmi környezetben ját-
szódik, a VS a 19. században, 
a Szilánkok a 20. század első 
negyedében, sőt, ha úgy vesz-
szük, a gyerekkorom, az öt-
venes évek, amiről A hulló-
csillag éve című regényem 
szól, már szintén történelem-
nek számít. Ám talán még-
sem egészen véletlen... Ami-
kor A kígyó árnyékát írtam, 
sokat olvastam arról a kor-
szakról, a vallásháborúk ko-
ra sok tekintetben emlékez-
tet a 20. és 21. századra, csak 
éppen ekkor a vallásiak helyét 

átvették a politikai–ideológiai 
ellentétek. 

– S opr onba n s z ü le -
tett a regény. A soproniság 
mennyire meghatározó az 
életében, az alkotásban?

– Valószínűleg nagyon, az 
életemben biztosan. Van több 

olyan könyvem is, amelyik 
részben vagy egészben Sop-
ronban játszódik, de amelyik 
fiktív helyszínen, az is erősen 
emlékeztethet Sopronra. Vé-
gül is itt nőttem fel, és a gye-
rekkori benyomások mindig a 
legerősebbek.

Rakovszky Zsuzsa:  Mindig a gyerekkori benyomások a legerősebbek

Történelmi „kalandozás”

RAKOVSZKY ZSUZSA: AZ IDŐK JELEI CÍMŰ REGÉNYÉT   
december 7-én 18 órától író–olvasó találkozó keretén belül ismer-
heti meg a közönség a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában. 
A kötet bemutatóján az írónővel Szegő János, a könyv szerkesztője 
beszélget, a regényből Orbán Júlia, az intézmény igazgatója, Rad-
nóti- és Latinovits-díjas versmondó olvas fel részleteket.

– A harag és a kompromisszumképtelenség szinte mindent és mindenkit elpusztít maga körül – 
erről is szól Rakovszky Zsuzsa legújabb regénye. Az íróval december 7-én találkozhat a közön-
ség a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1987
Kerék Imre  
új kötete
Kerék Imre Sopronban élő köl-
tő szovjet-orosz és örmény al-
kotók műveit ültette át magyar 
nyelvre, a fordításokat a Mű-
hely szerkesztősége kötetbe 
rendezte és Visszhang címmel 
közrebocsátotta. A könyvpre-
mier alkalmat kínált, hogy az 
érdeklődők megismerjék Ke-
rék Imre költői és alkotói haj-
lamait, műfordítói szándékait. 
A beszélgetés, amelyet Kloss 
Andor, a Műhely főszerkesztő-
je vezetett, láttatni engedte, 
hogy a tanárként, könyvtáros-
ként dolgozó költő, műfordító, 
akinek korábban két önálló és 
egy versfordítás kötete jelent 
meg, vonzalma nem új keletű 
a szovjet irodalom iránt. Kerék 
Imre beszélt arról, hogy az ide-
gen nyelvből magyarra átülte-
tés mindig relatív eredmény. 
Sokszorosan érvényes ez olyan 
szerzők esetében, mint Puskin, 
Jeszenyin, Jevtusenko, akiknek 
műveit számos nagy költő le-
fordította. (…) (Kisalföld)

1952
Bakó elvtárs 
hozzászólása
Bakó István elvtárs, a Sopro-
ni Állami Gazdaság párttitká-
ra az állami gazdaságok veze-
tői értekezletén arról számolt 
be, hogyan harcolnak Sopron-
ban, a nyugati határszélen az 
ellenséges elemek ellen. Szé-
leskörű aktívahálózatot építet-
tünk ki, minden üzemegység-
ben a legjobb kommunisták 
bevonásával, így közvetlen se-
gítséget nyújthatunk a dolgo-
zók meggyőzéséhez, az ellenség 
leleplezéséhez. Dolgozóink már 
maguk is felismerik, hogy kik 
közöttük az ellenség emberei s 
maguk távolítják el a szabotá-
ló, lázító elemeket, volt csend-
őröket, kulákokat, volt horthys-
ta katonatiszteket. Bakó elvtárs 
elmondta, hogy rendszeresen 
megtartják a vezetőségi ülé-
seket, taggyűléseket és szoros 
kapcsolatot tartanak az igaz-
gatósággal. Úgy osztották be 
a kommunistákat a különböző 
munkaterületeken, hogy minde-
nütt vannak párttagok, akik ser-

kentik, példájukkal maguk után 
vonják a pártonkívüli dolgozókat 
is. (Győr–Sopron Megyei Hírlap)

1917
Anyakönyvi hírek
Az anyakönyvi hivatalban no-
vember 1-től november 10-ig a 
következő bejelentések történ-
tek. Házasságkötések: Kovács 
József géplakatos és Rózsás Pa-
ula. Dorn Mihály póttartalékos 
(szőlőmíves) és Hohlweg Kata-
lin. Gasch Ferenc népfelkelő és 
Einek Terézia. Szőke József vas-
úti hivatalnok és Balkay Mar-
git. Fürdős József tart. honvéd 
(tímár) és Korozmán Róza. Má-
sik András tart. fegyvermester 
(lakatos) és Bauer Erzsébet. Ha-
lálesetek: Csitkovits Pálné szü-
letett Babka Krisztina, 51 éves, 
hasi hagymáz. Atzenberger Ist-
ván napszámos, 31 éves, idült 
hörghurut. Béczi Pál, 13 éves, 
tüdő- és mellhártyalob. Scha-
utz Ferenc bányász, 77 éves, 
aggaszály. Sussmann József, 
gyári munkás, 68 éves, szervi 
szívbaj. Deutsch Julianna ma-
gánzónő, 65 éves, idült ízületi 

csúz. Weisz János, 5 hónapos, 
gyermekaszály. Stricker Márk 
vegyeskereskedő, 64 éves, szer-
vi szívbaj. Bierbaum Károlyné 
született Holzmann Erzsébet, 
27 éves, hasi hagymáz. Varga Já-
nosné született Dömötör Sarol-
ta, 41 éves, BeseDow-kór. Heim 
Adolfné született Schönberger 
Cecilia, 56 éves, mellrák.  Thiel 
Konrád kötélgyártó, 59 éves, 
agyvérzés. (Soproni Napló)

1882
Csöndes-féle tan-  
és nevelőintézet
Csöndes J. F. nyilvánossági jog-
gal ellátott tan- és nevelőinté-
zete Sopronban ebben az évben 
a tizenhetedik évfolyamába lé-
pett. Az intézet áll négy ele-
mi, négy reál és hat gymnasiu-
mi osztályból és államérvényes 
bizonyítványokat állít ki. Be-
íratások minden nap eszkö-
zöltetnek. Értesítő kívánatra 
bérmentve küldetik. Bővebb 
tudósítással szolgál az Igazga-
tóság. (Fővárosi Lapok)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
195 ÉVVEL EZELŐTT,  1827. november 17-én született Prágá-
ban Anton Rosenkrantz, a császári és királyi 76. gyalogezred 
karnagya, zeneszerző. Sopronban is népszerű indulóját, me-
lyet a 76. gyalogezred számára szerzett 76er Regimentsmarsch 
címmel, kortársai is kedvelték. Soproni tartózkodása alatt ze-
nekara is jelentős népszerűségre tett szert. Sopronban hunyt 
el 1888. július 29-én. 

160 ÉVVEL EZELŐTT,  1862. november 16-án született Kapos-
váron Mérei (Matsovits) Kálmán Lajos bencés szerzetes, gim-
náziumi igazgató–tanár. A soproni bencés főgimnázium latin–
magyar szakos pedagógusa volt (1901–1938). Sopronban hunyt 
el 1938. szeptember 29-én.

135 ÉVVEL EZELŐTT,  1887. november 16-án született Mihá-
lyi (Jenő) Ernő bencés tanár és szerzetes, kiváló művészettör-
ténész, a Pannonhalmi Szemle szerkesztője. Sopronban kezd-
te helytörténeti és művészettörténeti kutatásait, főtitkára volt 
a Soproni Régészeti Társaságnak. Művészettörténeti munkái-
nak egy része Sopron műemlékeivel foglalkozik. Pannonhalmán 
hunyt el 1969. október 19-én. 

115 ÉVVEL EZELŐTT,  1907. november 16-án született Sop-
ronban Gallus Sándor archeológus, múzeumi tisztviselő, tör-
ténész. Számos jelentős hazai őskori régészeti lelőhely feltá-
rásában vett részt, Sopronban is („A soproni Burgstall alakos 
urnái”). Melbourne-ben (Ausztrália) hunyt el 1996. decem-
ber 30-án. 

70 ÉVVEL EZELŐTT,  1952. november 14-én hunyt el Buda-
pesten Széki János kohómérnök, a selmecbányai, majd ké-
sőbb a soproni egyetem tanára. A Sopronba költözött főis-
kola kohómérnöki osztályának tanára, majd a főiskola József 
Nádor Műegyetemhez való csatolása után, 1936–37-ben a Bá-
nya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar dékánja. Szadán született 1879. 
március 30-án. 

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Digitális TIT 
– A kialakult jelenlegi gaz-
dasági helyzet és a drasz-
tikusan megemelkedő 
energiaárak miatt intéz-
ményünkben a szemé-
lyes, jelenléti előadáso-
kat ismét a digitális térbe 
tesszük át, és online elő-
adásokat, programokat 
szervezünk 2023 tavaszáig 
– írja honlapján a Soproni 
TIT. Az első online előadást 
már meg is tartották, pén-
teken Nagy Krisztina diete-
tikus beszélt a diabétesze-
sek speciális étrendjéről. 

Újra Isten 
komédiása
Ismét látható az évad 
egyik kiemelkedő elő-
adása, az Isten komédiá-
sa. A Soproni Petőfi Szín-
ház és az Esztergomi 
Várszínház koprodukció-
jában készült misztérium-
játékot december else-
jén is színpadra állítják a 
Liszt-központban. 

Pedagógusokra 
emlékeznek
Névtáblás székekkel em-
lékezik meg harmincnyolc 
elhunyt pedagógusról az 
idén 70 éves Pedagógusok 
Soproni Művelődési Háza. 
Az emlékszékeket novem-
ber 23-án, szerdán 15 óra-
kor avatják fel. 

RÖVIDEN

SOPRONITEMAHIVATALOSKERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS:

Nem kapta meg 
az újságot?

Terjesztési reklamáció: 

0699/517–501
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Több általános és középiskolai korcsoportnak is 
megyei floorballdöntőket rendeztek Sopronban. 
A legjobb diákcsapatok az országos elődöntők
ben folytathatják. 

A leginkább teremhokinak 
nevezhető játéknak két ver-
ziójából a kispályás floorball-
ban ügyeskedhettek a sopro-
ni diákok. Ez azt jelenti, hogy 
kapus nélkül játszanak, há-
rom a három ellen, 20×10 mé-
teres pályán.

– Hat korcsoportban ren-
deztük meg a f loorball di-
ákolimpia megyei döntőit, 

különböző iskolák adták a 
helyszínt – mondta Szabó 
Bálint sportfelügyeleti cso-
portvezető. – Az első–máso-
dikasoktól egészen az érett-
ségizőkig voltak résztvevőink.
Kimondottan jól játszottak a 
soproni diákok ebben a sport-
ágban, hiszen minden kor-
csoportból lesz résztvevő az 
országos elődöntőkben, ide 

lehetett ugyanis jutni a me-
gyei finálékból. Az általános 
iskolák közül a német nem-
zetiségi, a Lackner és az Or-
solya, míg a középiskoláknál 
a Handler, a Roth és szintén 
az Orsolya diákjai szerepel-
tek kiemelkedően.

Múlt héten a Szent Orso-
lya Gimnázium adott otthont 
az V–VI. korcsoportok dön-
tőinek. Kincse Szabolcs test-
nevelő elmondta: a floorball 
annyiban hasonlít a jégko-
ronghoz, hogy ütővel játsszák, 
ugyanakkor teremben csap-
nak össze az ellenfelek, és a 
kapus kivételével nincs speci-
ális felszerelés a játékosokon.

– A floorball és a jégkorong 
között az is jelentős különb-
ség, hogy az előbbiben csak 
minimálisan megengedett a 
testi kontaktus, nincs lökés 
vagy szorítás, ami a jéghoki-
ban természetes – folytatta 
Kincse Szabolcs. – Értelem-
szerűen korcsolya sincs, nor-
mál sportcipőben játszanak a 
csapatok egy műanyag labdá-
val. Nagyon izgalmas, pörgős 
sportról van szó, amely váro-
sunkban elsősorban a diákok 
körében népszerű. Maga a já-
ték Amerikából és Svédor-
szágból származik. Városunk-
ban Szittner Lajos testnevelő 
honosította meg.

A floorball hasonlít a jégkorongra, ugyanakkor ebben a sportágban kevesebb a testi kontaktus. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Két soproni fiatal is ju
nior világbajnoki címet 
szerzett kickboxban: 
a 17 éves Polgár Dávid a 
81 kilogrammosok kö
zött, míg a szintén 17 
éves Fodróczy Bálint a 
75 kilogrammos súly
csoportban nem talált 
legyőzőre. 
A WFC szervezet által szer-
vezett világbajnokságot Mi-
lánóban rendezték, mindkét 
soproni fiatal a kick-box K1 
szakágában lépett szorítóba.

– A világ minden pontjá-
ról érkeztek résztvevők az 
olaszországi vb-re, mintegy 
háromszáz felnőtt és után-
pótlás versenyző szerepelt 
– mondta Babos Zoltán, a Nö-
vényi Sportakadémia Sop-
ron elnöke. – A két fiatalunk 
a Magyarországon rendezett 
megmérettetések, bajnok-
ságok és kupák eredményei 
alapján kvalifikálhatta ma-
gát a versenyre. Eredményük 
önmagáért beszél, hiszen 
mindketten világbajnoki öv-
vel térhettek haza.

Polgár Dávid egy éve csat-
lakozott a Növényi Sport-
akadémiához, azóta több ha-
zai tornát és Európa Kupát is 
nyert, ezt a teljesítményt ko-
ronázta meg most a junior 

világbajnoki elsőséggel. Az 
elődöntőben olasz, a döntő-
ben pedig moldáv ellenfelet 
győzött le technikai KO-val. 

Fodróczy Bálint három éve 
tartozik a sportakadémia kö-
telékébe, ez a vb-cím volt az 
első komolyabb sikere.  Babos 
Zoltán szerint nála most érett 
be az eddigi edzésmunka 
gyümölcse.

– 9 éve működünk, szá-
mos nemzetközi, hazai sikert 
könyvelhettünk már el külön-
féle sportágakban – tette hoz-
zá Babos Zoltán. – A két fiú 
nagyon kitett magáért, büsz-
kék lehetünk rájuk, nemcsak 
Sopronban, hanem az egész 
országban. Mostantól igazi 
példaképnek számítanak, hi-
szen a sikerük a többieknek is 

motiváló lehet, láthatják, hogy 
a kemény edzéseknek meg-
lesz az eredménye. Kiemelem 
Bugyik György edző munká-
ját, mindkét junior világbaj-
nokunknak ő a trénere. 

A Növényi Sportakadé-
mia elnöke hozzátette: fon-
tos, hogy a két fiatal sérülé-
sek nélkül tudta megvívni a 
mérkőzéseket.

Kick-box: dupla vb-diadal

A vb-győztesek és edzőjük (b–j): Fodróczy Bálint, Bugyik György, valamint Polgár Dávid.

Büszke a magyar labdarúgó-
válogatottra Dzsudzsák Ba-
lázs, aki vasárnap este utol-
jára, 109. alkalommal lépett 
pályára az együttesben, és a 
görögök elleni 2–1-es sikerrel 
zárta le karrierjét a nemzeti 
csapatban.

A válogatottsági rekorder 
megjegyezte, a Himnusz vé-
gén azért elmorzsolt néhány 
könnycseppet, de összessé-
gében nagyon jól bírta.

Marco Rossi szövetsé-
gi kapitány elsősorban an-
nak örült, hogy Dzsudzsák 

győztes mérkőzésen tudott 
elbúcsúzni a válogatottól. 
A mérkőzésről azt mondta, 
hogy a nyugalom és a higgadt-
ság hiányzott a labdabirtok-
lás pillanataiban, játékosai 
ritkán játszottak vertikális 
irányba, de taktikai szem-
pontból az jól sikerült, hogy 
a csapat középpontját feljebb 
tudták tartani.

A magyar válogatott leg-
közelebb márciusban lép 
pályára, akkor kezdi meg a 
2024-es Európa-bajnokság 
selejtezősorozatát.

Rekorder válogatott

Nagy Ádám, Dzsudzsák Balázs, Dibusz Dénes, Kerkez Milos, 
Nagy Zsolt és Styles Callum ünnepel a Magyarország–Görög-
ország felkészülési labdarúgó-mérkőzés után a budapesti 
 Puskás Arénában. FOTÓ: MTI – MÓNUS MÁRTON

KOSÁRLABDA
SPAR Girona – Sopron Basket

Euroliga mérkőzés, Girona, november 15.

63–60  
(11–21, 21–14, 12–10, 19–15)

SPAR Girona:  
Flores 5/3, Araujo 13,  

Etxarri 6, Gardner 14, Tolo 14 
Csere: Murphy 7/3,  

Labuckiene 2,  
Parra 2

Sopron Basket:  
Fegyverneky 12,  

Sykes 8, Kunek 12/3,  
Brooks 15/3, Magbegor 6 

Csere: Stankovic 4,  
Varga A. 3/3, Böröndy, Czukor

Vezetőedző:  
Bernat Canut

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

NaturtexSZTESzedeák – Sopron KC
Bajnoki mérkőzés, Szeged, november 18.

80–82  
(28–20, 15–25, 12–22, 25–15)

Szeged:  
Washington 12/6, Polányi 11/9, 

Starovlah 14/6, Bognár 8/6, 
Roberson 25

Csere: Mayer 2,  
Person 8/3, Balogh S., 
Filipovics, Kovács Á.

Sopron KC:  
Joseph 16/6, Jones 22/9, 

Valerio-Bodon 2, Barnett 15/6, 
Durham 13

Csere: Sitku 6, Supola,  
Shine 4, Takács,  

Molnár 4

Vezetőedző:  
Simándi Árpád

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

LABDARÚGÁS
Caola SC Sopron – Üstökös FC Bácsa

Duna Takarék megyei I. osztály, Sopron, november 19.

3–1
Kapuvári SE – SFAC 1900 SE

Duna Takarék megyei I. osztály, Kapuvár, november 19.

4–2

„Nagyon izgalmas,  pörgős sportról van szó”

Megyei floorballdöntők

Visszatér Yvonne Turner
A Sopron Basket a hivatalos felületein bejelentette, hogy visszatér 
a klubhoz Yvonne Turner. A magyar állampolgársággal is rendelke-
ző amerikai irányító 2016 ősze és 2019 tavasza között már három 
évadon át erősítette a Sopron Basket csapatát. A tervek szerint a 
kosárlabdázó jövő hétfőn érkezik és kapcsolódik be az edzésekbe.
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Röplabda
November 24. és 30., 
Soproni Széchenyi 
István Gimnázium
Városi alapfokú 
röplabdatorna

Rögbi 
November 26., 
szombat 13 óra, ágfalvi 
sportpálya 
Fekete Sasok – Fehérvári 
Vadkanok

Labdarúgás
November 26., szombat 
14 óra, városi stadion 
Caola SC Sopron 
– Vitnyéd SE

Játékos 
sportverseny 
November 29., kedd  
9 óra, Gárdonyiiskola 
tornaterme 
Diákolimpia játékos 
sportverseny körzeti döntő

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Az után
pótlás or
szágos 
vízilabda

bajnokság A2es cso
portjában három csa
pattal is szerepelnek 
városunk fiatal póló
sai. A Soproni Vízilab
da Sport Egyesület cél
ja, hogy az alapszakasz 
után a felsőházi ráját
szásban folytathassa.
– Nem egyszerű a célunkat el-
érni, hiszen itt arról van szó, 
hogy ebbe a bajnokságba már 
nevezni is csak akkor lehet, 
ha a gyermek, a serdülő és az 
ifjúsági korosztályban is tud 
egy egyesület csapatot indí-
tani – kezdte Matyuga-Ko-
vács Rita, a Soproni Vízilabda 
Sport Egyesület elnöke. – Az 
eredményeket is összevonva 
kezelik: mindhárom csapat 
együttes teljesítménye alap-
ján juthat valaki az alsó- vagy 
a felsőházba. Mi tavaly egyet-
len ponttal maradtunk le a 
felsőházról, idén viszont egy-
értelmű célunk, hogy a leg-
jobbak között folytathassuk a 
küzdelmeket.

A sportvezető szerint cse-
kély vigaszt nyújtott számuk-
ra a tavalyi évben, hogy az 
alsóház meccseit végül meg 
tudták nyerni.

Az idei évben jelenleg 
a gyermek korosztály áll a 

legjobban. A 2008-as szüle-
tésű vagy annál fiatalabbak-
ból álló együttes a 2. helyen 
tanyázik. Az egyesületi elnök 
szerint nagy küzdelmet foly-
tatnak majd azért, hogy ezt a 
helyezést megtartsák, ugyan-
akkor ez a realitás is a 13 csa-
patos bajnokságban.

A serdülő csapatot a 2006–
2007-es születésű játéko-
sok alkotják, igaz, a soproni 
pólósok együttesében csak 
hárman vannak a 2006-os 

korosztályból, a többiek fi-
atalabbak. Jelenleg a 8. he-
lyen állnak, azért küzdenek, 
hogy az 5–6. hely valamelyi-
két megszerezzék.

Az ifiegyüttesnek szintén 
az a problémája, hogy az el-
lenfelekhez képest a Sopro-
ni Vízilabda Sport Egyesület 
csapata fiatalabb.

– Elvileg a 2004–2005-ös 
korosztályból állnak ezek a 
csapatok, ugyanakkor ná-
lunk egy kivétellel kizárólag 

2005-ben születettek alkot-
ják az együttest, tehát egy 
évvel fiatalabbak vagyunk 
– folytatta az elnök. – Sőt, mi-
vel hiányos a csapatlétszám, 
sokszor a serdülők játszanak 
egy korosztállyal feljebb. En-
nek ellenére nem szerepelnek 
rosszul a fiúk, szintén a 8. he-
lyen állunk a 13 csapat kö-
zül. Sok olyan meccsünk volt, 
amelyen egy gól döntött a ve-
reségünkről, ezt is annak a 
számlájára írom, hogy ebben 

a korosztályban még rengete-
get számít egy év különbség.

Matyuga-Kovács Rita op-
timista: az utolsó 3 forduló-
ban nem lesz könnyű dolguk, 
de nagyon bízik abban, hogy 
sikerül bejutni a felsőházba. 
Hosszabb távon pedig az a 
célkitűzés, hogy az országos 
utánpótlás A2-es csoportból 
az A1-be lépjenek – ez esetben 
a hazai vízilabda elit utánpót-
láscsapataival mérkőzhetné-
nek a soproni fiatalok.

Ezekben a korosztályokban  még rengeteget számít egy év különbség

Felsőházba tartanak a pólósok

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület serdülő csapata 9–11-re kikapott hétvégén az UVSE-től. Ezúttal is izgalmas mérkőzéseket 
játszottak a korosztályos együttesek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ 

Kevesen gondolták 1992ben Sopronban, hogy az 
őszi idény végén az NB II. nyugati csoportjában 
11. helyen álló EMDSZ–SLC a következő év
ben a bajnokság utolsó fordulójában kiki 
meccset játszik Dorogon az ezüstére
mért és ezzel az NB Ies osztályozóért. 
Pedig így történt…

A tavasz meglepetéscsapata 
szinte átszáguldott a mező-
nyön, és a hajrában mindösz-
sze kilencven perc választotta 
el a siker kapujától. A sorsdön-
tő mérkőzés előtt így festett a 
képlet: győzelme esetén az 
SLC ezüstérmes, döntetlennel 
a Dorog készülhet az osztályo-
zóra, és ebben az esetben a 
soproniak még a bronzérem-
ről is lecsúsznak. 

Forró katlanhoz hason-
lított a patinás dorogi pálya 
1993. június 19-én, szomba-
ton. Nemcsak a nyári meleg, 
a nagy tét is fűtötte a játék-
teret. A kiváló hangulatról 
négyezer néző gondoskodott, 
közte a zászlókkal felszerel-
kezett, nagyon lelkes sopro-
ni szurkolóhad, amelynek a 
tagjai négy autóbusszal és 
számos kocsival érkeztek a 
meccs helyszínére, ahol vé-
gig harsányan buzdították 
kedvenc játékosaikat. 

Talán ennek is köszön-
hetően az SLC a 19. percben 
megszerezte a vezetést: De-
ák szöktette Ördögöt, akit Ka-
sza a 16-oson belül buktatott, 
a megítélt büntetőből pe-
dig Majoros félmagasan he-
lyezte a labdát a bal sarokba. 
A szünet előtt Milchramnak 
is akadt nagy védése, Sikesdi 
szabadrúgását a kapufa segít-
ségével hárította. 

A második játékrész ele-
jén Balaton buktatásánál né-
ma maradt a bírói síp, emi-
att a partjelzőnél reklamált 
Győrfi László, akit elküldtek 
a kispadról. A soproniak mes-
tere ettől kezdve a lelátó előtt 
fel-alá mászkálva irányította 
fiait. Fantasztikus izgalmak-
kal teltek a percek, sokszor 
a szerencse is kellett hozzá, 
hogy ne szülessen újabb gól. 
Tartott ez egészen a 92. per-
cig, ekkor Mentes tértölelő 
átadásával Balaton iramodott 

meg a balszélen, bevezet-
te a labdát a 16-oson belülre, 
majd 8 méterről élesen belőt-
te a kapuba a Sopron máso-
dik és egyben győztes gólját. 
A nagyszerű rangadó ezzel 
befejeződött, a soproni szur-
kolók és a játékosok együtt 
ünnepelték a sikert: öröm- 
és pezsgőmámorban úsztak 
a zöld gyepen. 

– Nagyon boldog vagyok. 
Örülök, hogy a nevemet ad-
hattam egy rendkívül jelen-
tős soproni futballsikerhez 
– mondta a meccs után  Győrfi 

László, akinek Buzánszky Je-
nő, az ötvenes évek magyar 
Aranycsapatának dorogi le-
gendája is szívből gratulált.

Az SLC győztes csapata: 
Milchram–Varsányi, Udvar-
di, Katona, Árpási–Chiratcu 
(Borsos, 72.), Deák, Nagy J., 
Majoros (Mentes, 76.) – Ördög, 
Balaton.

Időközben Sopronban fu-
tótűzként terjedt el a hír: győ-
zött az SLC! Már akkor el-
kezdődött az ünneplés, ami a 
Káposztás utcában éjfélbe tor-
kolló fiesztával ért véget.

Az 1993as év  ezüstérmet és NB I-es osztályozót hozott az SLC-nek

Felejthetetlen győzelem Dorogon

A két remek soproni csatár, Ördög és Balaton akcióban a dorogi 
védő mellett. Mindketten főszerepet játszottak a győzelemben.

2014 – harmadik hely 
A Kosaras ünnep fürdőnadrágban című írásunkban (Soproni Téma, 
2022. november 16.) tévesen írtuk, hogy a soproni férfi kosárlabda-
klub történetének legjobb bajnoki eredménye az 1994-es bajnoki ne-
gyedik hely, ugyanis az SKC a 2013–14-es szezonban bronzérmes lett. 
A hibáért elnézést kérünk! 

Elkezdődött a foci vb
A legtöbb magyar szurkoló Németország vagy Brazília győzelmé-
re számít a katari labdarúgó-világbajnokságon, a legjobb játékos 
szerintük Lionel Messi vagy Kylian Mbappé lesz. A vb vasárnap a 
Katar–Ecuador mérkőzéssel kezdődött, az ecuadori válogatott 2–0-
ra legyőzte a házigazda katari csapatot. A találkozót az elkövetke-
zendő négy hétben további 63 összecsapás követi. A trófeát de-
cember 18-án emelhetik magasba a győztes válogatott játékosai.

Véget ért a női  
kézilabda Eb
Norvégia megvédte címét 
a női kézilabda Európa-baj-
nokságon, mivel 27–25-re 
legyőzte Dániát a vasárna-
pi döntőben Ljubljanában. 
A harmadik helyezett Mon-
tenegró lett. A magyar válo-
gatott két győzelemmel és 
négy vereséggel zárta a tor-
nát, amelyen a középdöntő-
ben búcsúzott, és végül a 11. 
helyen végzett. Az együttes 
jobbátlövője, Klujber Katrin 
bekerült az Európa-bajnok-
ság álomcsapatába.

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

központi szám  514-200
• 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  segélyszolgálat     
 116-123

• Drog stop      06-80/505-678
• Magyar Autóklub      188
• Áramszolgáltató      

 06-80/533-533
• Vízszolgáltató       519-100
• Gázszolgáltató      

 06-80/440-141

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
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„Az idő múlásá
val a fájdalmas 
történetek kel
lemetlen emlé
kekké szelídül
tek. Fantáziám 
segítségem
re sietett, a szé
pet még szeb
bé színezte, és 
egyre mélyebb
re temette vele 
a rosszat, amely 
végül a feledés 
jótékony homá
lyába veszett.”
Szin János  
(1968–) üzletember, író

MOTTÓ

Szin János: 
Medvepásztor
Az egykori dúsgazdag vi-
lágutazó életveszélyes be-
tegségéből felépült ugyan, 
de mesés vagyona köddé 
vált. Tékozló, élvhajhász 
életét feladva Székelyföl-
dön, a Bodoki-havasokban 
lelte meg a boldogságot. 
Egyszerű pásztor ő, a med-
vék pásztora. Böjte Csaba 
testvér kérésére Medve-
leseket üzemeltet a Szent 
Anna-tó közelében.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Sorozatunkban olyan 
fiatalok életét követ
jük nyomon, akiket 10 
évvel ezelőtt már be
mutattunk újságunk
ban. Patocskai Tamás 
azzal hívta fel magára 
a figyelmünket, hogy a 
Széchenyi István Tanul
mányi Ösztöndíj egyik 
nyerteseként már hall
gatóként oktatott.

Patocskai Tamás a Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem mérnök–in-
formatikus szakára járt, és 
demonstrátorként gyakor-
lati órákat vezetett harmad-
éveseknek. Amikor elnyerte 
a város ösztöndíját, éppen a 
doktori iskolába jelentkezett 
(Hallgatóként oktat is, Sopro-
ni Téma, 2012. november 14.).

– Doktoranduszként is 
folytattam az oktatói tevé-
kenységet – mesélte Tamás. 
– A diplomamunkám témája a 
mobiltelefon-hálózatok ener-
giafelhasználásának csök-
kentése volt, amit továbbgon-
doltam és ki is bővítettem: 
a mobil- és wifihálózatok 
együttműködésével kezd-
tem el foglalkozni. Kutatási 

témámmal eljutottam több 
nemzetközi konferenciára és 
egy angliai tanulmányútra is.

Tamás később abbahagyta 
a kutatást, és az egyetemi kö-
zeg helyett a versenyszférában 
helyezkedett el. Egy magyar 
tulajdonú, digitális aláírással 

és elektronikus ügyintézéssel 
foglalkozó informatikai cég-
nél kapott szoftverfejlesztői 
állást, ahol azóta már vezető 
szoftverfejlesztő.

– Nem bántam meg a dön-
tésemet, úgy gondolom, hogy 
a személyiségemhez közelebb 

áll a jelenlegi munkám, mint 
az egyetemi kutatás – folytat-
ta. – Időközben családot alapí-
tottam, és gyermekeink is szü-
lettek: Tomi hatéves és már 
iskolás, Eszti pedig három-
éves ovis. Jövő év elején érke-
zik a harmadik baba, akinek 

még nem tudjuk a nemét, de az 
előző kettő után túl nagy meg-
lepetés nem érhet bennünket.

Tamás a családjával Bu-
dapest közelében él. Oda kö-
ti őket a munkájuk, ám időről 
időre meglátogatják a családot 
Sopronban.

Tehetségek tíz éve és most:  Bemutatkozik Patocskai Tamás

Főszerepben már a család

Patocskai Tamás 10 éve, a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj átvétele után – és most, családja körében. 

MADARÁSZ RÉKA

Mint minden évben, idén is megrendezték a SSzC 
Handler Nándor Technikumában az alkotó diá
kok tárlatát. Dely Bianka és Fettik Anna azok kö
zé a végzős művészeti osztályosok közé tartozik, 
akiknek a műveit kiállították.

A tárlat elsődleges célja, hogy 
a továbbtanulás előtt álló ál-
talános iskolásoknak és szü-
leiknek bemutassák, milyen 
munka folyik az intézmény-
ben. A kiállítás nagy részét a 
művészeti osztályok ebben a 
tanévben készült munkái al-
kotják: mintegy ízelítőt ad-
va mindabból, amit az ötéves 
képzés során a tervezőgrafi-
kus szakon el lehet sajátítani.

– Az utolsó pillanatban 
döntöttem a Handler mellett, 

ugyanis az alkalmassági vizs-
ga során nagyon megfogtak 
a feladatok és az egész kör-
nyezet – mesélte Dely Bianka 
13.M osztályos tanuló. – Nem 
bántam meg a választásomat, 
mert a tervezőgrafikus szakot 
és az iskolát is nagyon szere-
tem. Mivel a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemre készü-
lök, már most megkezdem 
az előkészítő képzést Buda-
pesten. Minden érdekel, ami 
művészet, ezért minél több 

területen és – ha lehet – kül-
földön is szeretném kipróbál-
ni magam. A tervezés mellett 
szól, hogy hihetetlenül sokol-
dalú tevékenység, számtalan 
probléma megoldását is ma-
gában foglalja.

Bianka osztálytársa és ba-
rátnője, Fettik Anna már álta-
lános iskolásként a művészeti 
pályán gondolkodott, a képzés 
mellett a Handler hangulata 
fogta meg. A hogyan tovább 
kérdése számára nem telje-
sen egyértelmű.

– Mindenképp egyetemre 
szeretnék menni, ám a mű-
vészeteken kívül a pszicholó-
gia is nagyon közel áll hozzám 
– részletezte. – A kommuniká-
ció mélyebb rétegei érdekel-
nek elsősorban. Nem tartom 
kizártnak, hogy a két érdek-
lődési területemet a későbbi-
ekben majd összekapcsolom.

A lányok az Erasmus prog-
ram jóvoltából két hetet Gö-
rögországban tölthettek, ahol 
egy ukrán grafikus hölgy 
szakmai oktatásán vettek 
részt. A grafikus döbbentet-
te rá őket, hogy a művésze-
tet sokkal szabadabban is fel 
lehet fogni, mint ahogy addig 
hitték. Az ott készült alkotá-
saikat is megtekinthetjük a 
tárlaton. A végzős diákok ki-
emelték: rengeteget köszön-
hetnek osztályfőnöküknek, 
Horváth Bencének, valamint 
Rovó Anett és Schmuck Vivi-
en tanárnőknek.

PLUZSIK TAMÁS

A Rothtechnikum csapata nyerte a bázisiskolai 
faipari szakmai versenyt. A megmérettetést hete
dik alkalommal rendezte meg a Soproni Egyetem 
Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kara. 

A szakmai versenyre az or-
szág minden részéről össze-
sen 11 középiskola csapata ér-
kezett Sopronba. A háromfős 
együttesek elméleti és gya-
korlati szinten is összemér-
ték tudásukat. 

A csapatoknak az egyetem 
tanüzemében Proksza Li-
li harmadik évfolyamos for-
matervezés alapszakos hall-
gató által tervezett előadói 

pulpitust kellett elkészíteni-
ük, amit meghatározott szem-
pontok alapján szakértő zsűri 
bírált el. Ezután a pontszámo-
kat az elméleti eredmények-
kel összeadva született meg a 
verseny végeredménye. Az el-
ső helyezett a Kisalföldi ASzC 
Roth Gyula Erdészeti Tech-
nikuma lett, a soproni csa-
pat tagjai Eszlinger Mátyás, 
Horváth Bendegúz és Süli 

Botond. Mint prof. dr. Magoss 
Endrétől, a Faipari Mérnö-
ki és Kreatívipari Kar dékán-
jától megtudtuk, helyezés-
től függetlenül a résztvevő 
csapatok tagjai, amennyiben 
szakirányú felsőfokú intéz-
ménybe jelentkeznek, felvé-
teli eredményükhöz 80 plusz 
pontot kapnak.

A verseny hivatalos meg-
nyitóján részt vett Pö-
löskei Gáborné, az Inno-
vációs és Technológia i 
Minisztérium szakképzésért 
felelős helyettes államtitkára, 
prof. dr. Fábián Attila, a Sop-
roni Egyetem rektora, vala-
mint dr. Farkas Ciprián, Sop-
ron polgármestere is. 

Alkotóként képzeli el 
jövőjét Bianka és Anna

Faiparosok versenye

Fettik Anna és Dely Bianka életében is fontos a művészet.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Az első helyezett csapat: Eszlinger Mátyás, Horváth Bendegúz és Süli Botond a díjátadón. 

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló 
értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu emailcímre!
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Hogyan kering?
Arról, hogy a vér hogyan kering bennünk, alig néhány száz éve 
van hitelesnek látszó képünk. Azóta bizonyos, hogy a szív mint 
egyfajta központ pumpálja (de legalábbis vezérli) ereinkbe a 
vért, ráadásul elég különös úton. Szívünk ugyanis két félre osz-
lik. A bal szívfelünk a testünkbe juttatja az oda a tüdőből érke-
ző, oxigénben felfrissült vért. A szívből kiinduló vastag locsoló-
tömlőszerű főütőér fokozatosan kisebb ágakra oszlik, és végül 
minden szervünkben parányi hajszálerekben történik testi sejt-
jeinknek az oxigén- és tápanyag-szolgáltatás.

A hajszálerek területéről pedig fokozatosan egyre nagyobb 
visszerekbe összegyűlve szállítódik vissza az „elhasznált” vér 
a jobb szívfelünkbe. A hajszálerekig ütőerekről beszélünk, 
a hajszálerektől vissza a visszerek (vénák) rendszere követ-
kezik. A két érszakasz funkciója, szerkezete és betegségei kü-
lönbözőek.

A jobb szívfélbe visszajutó visszeres (vénás) vért a szív a tü-
dőnkbe pumpálja, ahol az oxigénnel frissül, majd a tüdőből 
visszajut a bal szívfelünkbe, és… kezdődik minden elölről.
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 30-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 foglalkozó 
kiadványt sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

November 9i rejtvényünk megfejtése: „Nem az a lényeg, hogy hová vágysz, hanem hogy honnan nem tudsz 
elszakadni.”. Szerencsés megfejtőnk: Rafai Richárd, Sopron, Ferenczy János utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 23tól november 29ig. Az ügyeleti idő este 8 
órától másnap reggel 8 óráig tart.

November 23.,  
szerda 

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

November 24.,  
csütörtök 

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

November 25.,  
péntek 

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

November 26., 
szombat 

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

November 27., 
vasárnap 

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

November 28.,  
hétfő 

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

November 29.,  
kedd 

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

„Sopronba hazamegyek”
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Kévés György

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 

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

Ebben az évben négyen nyer-
ték el a legrangosabb magyar-
országi művészeti elismerés-
nek számító Nemzet Művésze 
díjat, közülük az egyik Kévés 
György. A Kossuth-, Ybl- és Pri-
ma Primissima díjas építész a 
Pesti Vigadóban vette át a díjat 
Vashegyi Györgytől, a Magyar 
Művészeti Akadémia (MMA) 
elnökétől. 

– Hogy mi jutott az eszem-
be a vélhetőleg utolsó, „ke-
gyetlen” kitüntetésem átvéte-
lekor? A középkori keresztény 
szerzetesek egyik jelmon-
data: „memento mori”, azaz 
„emlékezz a halálra”, ne fe-
ledd, egyszer meg kell hal-
nod, tartsd szem előtt, hogy 
minden mulandó! – fogalma-
zott Kévés György, aki 1954-
ben érettségizett a soproni 
Széchenyi-gimnáziumban.

Szinte napra pontosan négy 
évtizeddel ezelőtt a Festőte-
remben rendezett kiállításon 
hangzottak el Kubinszky Mihály 
szavai: „Kévés György soproni-

nak vallja magát. Valljuk mi is 
őt soproninak! Ennek a város-
nak, amelynek annyi szép tör-
ténelmi építészeti emléke van, 
és sajnos olyan szegény a mo-
dern építészet nívós alkotása-
iban, szüksége van egy Kévés 
Györgyre. Szüksége van olyan 
emberre, akinek építészete az 

élő kort képviseli, és ugyanak-
kor soproni.”.

– Elemi iskoláim négy osz-
tályát Székesfehérvártól Zsám-
békig több helyütt jártam, és 
végül Sopronban, a Petőfi té-
ri iskolában Radó Ferenc osz-
tályában fejeztem be. Ifjúsá-
gom gondtalan, boldog, kerek 

tíz évét töltöttem Sopronban, 
az Alsó-Lövérekben, a Madách 
utca 16. szám alatt. A kétszobás 
lakás azért lett szabad 1945-
ben, mert a Sopronba bevonuló 
Vörös Hadsereg katonái egyik 
éjjel betörtek oda, és megerő-
szakolták a tulajdonos lányát. 
Az édesanya ezután későbbi 
szobánk csillárjára felakasz-
totta magát. Gyermekkorom-
ban éjjel sokszor felébredtem, 
amikor a szerencsétlen akasz-
tott asszonnyal álmodtam.

– Barátaimmal 1946-ban lét-
rehoztuk a Lőveri Atlétikai Fut-
ball Klubot – folytatta Kévés 
György. – Az amatőr futball-
csapat az egykori licista pályán 
tartotta edzéseit és mérkőzése-
it, de nálunk, odahaza vérbeli 
gombfocicsaták is zajlottak. Én 
képviseltem a Fradit, gyönyörű, 
reszelt női télikabátgomb volt 
Rudas Ferenc, a legendás vá-
logatott hátvéd, akivel később 
együtt voltunk elnökségi tagok 
a Ferencvárosnál. Őrzöm sop-
roni barátaimat és a régi em-
lékeket. No és persze, ha tehe-
tem, hazamegyek, igen, mert 
ma is úgy mondom: Sopron-
ba hazamegyek.

– Őrzöm soproni barátaimat és a régi emlékeket – mesélte 
lapunknak Kévés György. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

KÉVÉS GYÖRGY  1935-ben született a Veszprém megyei Ősiben. Apja korai halálát követően 
édesanyja, valamint nagynénje és nagybátyja, Gyurmán Endre nevelte fel a 19. századi polgári ra-
dikalizmus szellemében. 1956-ban nemzetőrként disszidált, majd egyedül, hozzátartozói nélkül 
a soproni sörgyárnál hazaszökött, és befejezte Budapesten a Műszaki Egyetemet. 1959-től mint 
építész tervező dolgozott, napközben az állami Ipartervnél, délután és esténként pedig magán-
építészként feleségével, Földvári Évával. Így tervezte Budapesten az első magyar teraszházat, me-
lyet saját irányításával kiviteleztek is, és melyért 1973-ban Ybl-díjat kapott. Jelentős alkotása a 
budapesti Baross utcai Orczy téri városközpont. 1990-től saját irodáiban és műtermeiben dolgo-
zik hazai és külföldi feladatokon. Az ő nevéhez fűződik Sopron utolsó világháborús foghíjának, 
a Szent György utcai, úgynevezett „Vasalóház” beépítési tervének elkészítése is. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Ápoljuk megviselt bőrünket!
MADARÁSZ RÉKA

A hideg hónapokban bőrünk óriási terhelésnek van 
kitéve, anyagcsere-működése lelassul, ezért fel kell 
vennünk a harcot az időjárás viszontagságaival. 
Ilyenkor érdemes több időt szánnunk a bőrápolásra, 
és áttérnünk a táplálóbb krémek használatára.

Amint a hőmérséklet 8 fok alá 
csökken, romlik a bőr vérellá-
tása, a vérerek összehúzódnak, 
így nem jut elég meleg a bőr 
felszínére. 

– A faggyúmirigyek, ame-
lyek a bőr felületén találha-
tó vékony zsírréteget képezik, 
szintén jelentősen lecsökkentik 
a működésüket. Ha a hőmérsék-
let nagyon hidegre vált, le is ál-
lítják – tudtuk meg Mesterhá-
zy Márta kozmetikusmestertől. 
– Éppen ezért a bőr hidrolipid-
egyensúlya felborul, melynek 
következtében kiszárad, kicse-
repesedik, pergamenszerűvé 
válik, rosszabb esetben visz-
ket és hámlik – főleg a kézen 
és az arcon. Ám a tél az egész 
testünket megviseli, mivel 
a vastag ruhák alatt a bőr nem 
jut elég oxigénhez és fényhez. 
A ruha anyagával való állan-

dó érintkezés durvává tehe-
ti a bőrt.

A testünk meghálálja, 
ha több figyelmet fordítunk az 
ápolására. Ha például rendsze-
resen járunk szaunába, a meleg 
levegő felpuhítja a bőrt, amiről 
utána könnyebben el tudjuk tá-
volítani az elhalt hámsejteket. 
A peelingek használatát sem 
szabad azonban túlzásba vin-
nünk: mind az arcunkat, mind 
a testünket heti egyszer aján-
lott leradíroznunk.

– A bőrünk vízzel való érint-
kezését is érdemes mérsékel-
nünk, továbbá olajosabb, zsí-
rosabb krémeket választanunk 
– folytatta a kozmetikusmes-
ter. – Az ureatartalmú készít-
mények például segítenek el-
raktározni a nedvességet a bőr 
mélyebb rétegeiben. A liget-
szépe gyógynövény erős védel-

met biztosít a szervezetnek, C-
vitamin-tartalma miatt pedig 
kiváló regeneráló és sebgyógyí-
tó. A jojoba hasonló tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, mint a bőr, 
véd a kiszáradástól, serkenti 
a bőr regenerációját. Az ugyan-
csak bőrrokon tulajdonságok-
kal rendelkező ceramidos kré-
mek apró lipidekből épülnek 

fel, amelyek a bőrben is előfor-
dulnak természetes formában, 
viszont az idő előrehaladtával 
a mennyiségük csökken. Ekcé-
ma, pikkelysömör esetén sokat 
segíthetnek, megelőzik a bőr 
kiszáradását. Akkor sem járunk 
rosszul azonban, ha argáno-
lajos, sheavajas vagy méhvia-
szos termékek mellett döntünk.

Télen érdemes olajosabb, zsírosabb krémeket választanunk 
– javasolja Mesterházy Márta kozmetikusmester.  
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN
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KÓCZÁN 
BÁLINT

A „kisbe
tűs ünnep
napok” 

nevű formáció lett az 
idei SopRock fesztivál 
egyik díjazott zeneka
ra, amely az Öröm a ze
ne budapesti döntőjé
ben is fellépett, nyáron 
pedig a Strand Feszti
válon zenélhet. 

A kilencedikes osztálytársak 
szerettek zenélni, gondoltak 
egyet, és létrehozták bandá-
jukat. Nagyjából így kezdődött 
a kisbetűs ünnepnapok törté-
nete, amely az idei Sop-Rock 
tehetségkutató fesztivál első 
helyezettje lett. 

– A kisbetűs ünnepnapok 
első próbája a mai felállás ge-
rincével 2018. október 17-én 
történt, ezt tartjuk az alaku-
lásunknak – mesélték a fővá-
ros környéki srácok. Hárman, 
Gollob Marci, Torda Barnabás 
és Velek Domonkos álltak ösz-
sze. Marci gitáros, aki gyakran 
vokálozik, újabban pedig éne-
kel és dalokat is szerez, Tor-
da Barnabás basszusgitáros, 
akinek szintén vannak voká-
lis feladatai, Velek Domonkos 
frontember–énekes–dalszer-
ző–billentyűs a zenekarban, 
illetve csatlakozott hozzájuk 
Kiss Konrád dobos.

A banda célja egyértel-
műen az, hogy feszegesse 

határait, sose csinálják két-
szer ugyanazt. – Izgalmas 
zenét szeretnénk játszani, 
de olyat, ami könnyen rezo-
nál a közönséggel. Valahogy 
úgy alakult, hogy a szövege-
ink eléggé borongósak, ki-
csit a feszültség levezetésére 
is szolgálnak. Aztán valami-
lyen módon kapcsolódunk az 
impresszionizmushoz is, elő-
fordul, hogy a zene és a szö-
veg együtt inkább egy érzést 
szolgál, mint egy konkrét 
üzenetet.

A fiatal zenészek elárul-
ták, valami szokatlan ne-
vet szerettek volna, amire az 
emberek felkapják a fejüket, 

amivel könnyen lehet őket 
azonosítani.

– Több gyenge próbálkozás 
is volt. Marci nagyon kritikus 
volt minden ötlettel kapcso-
latban, Domi pedig gyakorla-
tilag „túljárva az eszén”, bele-
magyarázta a kisbetűsbe az 
alázatot, az ünnepnapokba 
pedig az elhivatottságot. Így 
már mindenki elégedett volt 
– nevettek. 

A SopRock megnyerése 
miatt a kisbetűs ünnepna-
pok játszhat majd a Strand 
Fesztiválon, ami a tagok szá-
mára egészen hihetetlen, 
de az Öröm a zene döntő-
jében is szép élményekkel 

gazdagodtak. – Most épp egy 
lemezen dolgozunk. Azt érez-
zük, hogy kicsit elkezdett 
„klasszicizálódni” a zenénk, 
ami magabiztossággal tölt el 
minket. Kompaktabb, mo-
dernebb hangzás felé moz-
dulunk el.

A srácok azt is elmond-
ták, nagyon szerették a VOLT 
Fesztivált, és sajnálják, hogy 
jövőre nem rendezik meg. 
Bármikor szívesen vissza-
térnének Sopronba, hogy a 
helyi varázslatos légkört új-
ra átélhessék. Remélik, hogy 
a Sop-Rock után lesz lehető-
ségük ismét koncertet adni a 
városban.

Nagy jövő előtt áll  a „kisbetűs ünnepnapok” nevű zenekar 

A Sop-Rock győztese

Szép élményekkel gazdagodtak az Öröm a zene döntőjében a kisbetűs ünnepnapok zenekar tagjai. 

BULI VAN!  – zenei ajánló

Wasabi Case – Csípős koncert
November 25., péntek 21 óra, Búgócsiga
A soproni Wasabi Case lép fel november 25-én 21 órától a Bú-
gócsigában. – Izgalommal várjuk az estet. A koncert két részből 
áll. Az első felvonásban tizenkét dalt játszunk, majd vendégek-
kel kiegészülve, egy kis örömzene keretében három dzsessz-
sztenderddel folytatódik az este. Bízunk benne, hogy sokan 
eljönnek, és megnézik a mi kis „csodabogár” zenekarunkat, 
hisz manapság fúziós instrumentális zenét kevesen játszanak 
– mesélték a tagok. A Wasabi Case egy viszonylag új formá-
ció, amely már bemutatkozott városi rendezvényeken, jövőre 
pedig új dalok felvételét tervezi.


