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Az élmezőnyben telelnek

Lobog az éltető hit lángja

Ha lehullott a falevél

A nagypapa egykor meg-
alapította, azután ál-
lamosították, majd az 
édesapa visszaszerezte, 
a fiú pedig újranyitotta. 
30 éve várja a vendé-
geket a régi-új Perko-
vátz-Ház. – A vendéglő 
nem egy etetőhely. Az a 
lényeg, hogy aki betér 
hozzánk, jól és otthono-
san érezze magát – vall-
ja a tulajdonos, Per-
kovátz Tamás, akivel 
az évforduló kapcsán 
beszélgettünk. 
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December beköszöntével a legtöbb fa már lehullatta lomb-
jának javát, számos háztartásnál gyűjtöttek össze zöldhul-
ladékot. Utánajártunk, mi történik vele, ha az STKH gond-
jaira bízzuk, illetve miért nem jó, ha az erdőbe visszük ki.

Az otthonos 
vendéglőért

Ég az első gyertya az adventi koszorún, a belvárosban kigyúltak a fények, pompázik a karácsonyfa – elkezdődött a karácsonyra hangolódás.

Az SC Sopron a 2., a SFAC a 6. helyen áll a tabellán. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Pataktakarítás

Megtisztították az Ikva-patak partját az európai hulladékcsökken-
tési héten a Roth Gyula Erdészeti Technikum diákjai. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 6

A Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány és dr. Koltai Miklósné kapott 
elismerést a II. Megyei Civil Napon. A rendezvényen a megyei civil szervezetek 
képviselői vettek részt. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER 7

Civilek megyei elismerése
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– Krisztus eljövetelének ünnepléséhez hozzá tartozik ennek a 
hosszú, várakozással teljes időnek a végiggondolása és átélé-
se – mondta dr. Barta Zsolt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ég az első gyertya az adventi koszorúkon, ünnep-
re várunk. A történelmi egyházak soproni kép-
viselőit kértük meg, mondják el hétről hétre, 
miről is szól ez a várakozás. Elsőként dr. Barta 
Zsolt, a Soproni Református Egyházközség veze-
tő lelkipásztora osztotta meg gondolatait.
Máté evangélista Jézus Krisz-
tus történetének elbeszélé-
sét visszatekintéssel kezdi. 
A Megváltó eljövetele nem ak-
kor kezdődött, amikor a gyer-
mek Jézus Betlehemben meg-
született, vagy amikor Mária 
áldott állapotba jutott. Mindez 
jóval korában, több száz évvel 
azelőtt indult el. Nemzedékek 
sora, férfiak és nők, nomádok 
és királyok, foglyok és szaba-
dok életének láncolata alkotja 
a sort, amelybe Jézus Krisztus 
bekapcsolódott. Krisztus eljö-
vetelének ünnepléséhez ezért 
hozzá tartozik ennek a hosszú, 
várakozással teljes időnek a 
végiggondolása és átélése.

Krisztus nemzetségtáblá-
zata világkorszakokon átí-
velően több száz évet ölel fel. 
Krisztus első eljövetelének 
várását egyaránt jellemezte 

az Istennek való csendes en-
gedelmesség és a rendkívüli 
isteni tettek felismerése. Fel-
fedezzük abban a korban a 
csodás isteni munkálkodást, 
az új kezdetet, az áldás ígére-
tét, de megvan benne a bukás, 
a szégyen is. A keresztyén egy-
ház advent idejében újra vár-
ja és ismét átéli Isten tervének 
beteljesedését. Várjuk, hogy 
Isten szeretete újra megjelen-
jen, hogy a mi királyunk eljöj-
jön, győzelmet adjon és fény-
nyel árasszon el. Várjuk, hogy 
bűneinket megbocsássa, har-
cainkban mellénk álljon, bo-
lyongásunknak véget vessen, 
az elnyomás alól megszaba-
dítson és áldásával meggaz-
dagítson. Várjuk Krisztust az 
élet egyszerű eseményeiben: 
amikor dolgozunk, amikor a 
családunkkal vagyunk, ami-

kor buszon utazunk. De vár-
juk őt csodáiban is: testünk és 
lelkünk meggyógyulásában, 
imáink meghallgatásában, 

a béke eljövetelében. Advent 
idején a jövőre emlékezünk, 
Isten dicsőséges eljövetelére 
hozzánk.

Jézus most is fénnyel áraszt el

(14.) Becht Rezsővel (1893–
1976) személyesen csak egy-
szer, még gimnazista ko-
romban találkoztam. A Liszt 
Ferenc Művelődési Központ-
ban meghallgattam Friedrich 
Károly legendás soproni ide-
genvezető Szép Sopron című 
diavetítéses előadását. Ezen 
részt vett Becht Rezső is, sőt, 
emlékezetem szerint az elő-
adás után felszólalt, és kedves 
szavakkal méltatta Friedrich 
város iránti szeretettől át-
itatott előadását és a hatásos 
felvételeket (amelyek egyéb-
ként a hűség városát szebb-
nek láttatták, mint amilyen 

akkoriban valójában volt). 
Hogy az esemény időben mi-
lyen távol történt, jól mutat-
ja, hogy akkoriban a központ 
előtt még hatalmas lombo-
zatú vadgesztenyefák álltak, 
az épület előtti teret, a Temp-
lom utca vonaláig míves ko-
vácsoltvas kerítés vette körül. 
Kijövet megszólítottam Becht 
Rezsőt. Én többnyire kérdez-
tem, ő pedig a maga visszafo-
gott, óvatos módján válaszolt. 
Megemlítette, hogy korábban 
rendszeresen megjelentek 
írásai a vezető bécsi és prá-
gai lapokban, ahol az általa 
németre lefordított magyar 

költők versei is napvilágot lát-
tak. Élénk volt a városban az 
irodalmi élet (pontosabban 
az irodalmi közélet), a ma-
gyar irodalom jeles képvise-
lői rendszeresen ellátogattak 
Sopronba, felolvasó- és vita-
esteket tartottak. Különösen 
Móricz Zsigmondról szólt el-
ismerően. Mindezekről, némi 
szomorúsággal az arcán, úgy 
beszélt összefoglalóan, mint 
„Sopron elsüllyedt irodalmi 
életéről”. Visszatekintve er-
re az egyszeri személyes ta-
lálkozóra, mai napig fájlalom, 
hogy nem került sor újabbak-
ra, hogy nem kerülhettem kö-
zelebb Becht Rezső rendkívül 
érdekes személyiségéhez, a 
világutazóhoz, az íróhoz, mű-
fordítóhoz (ő ültette át latin-
ból magyar nyelvre Georgi-
us Agricola középkori szerző 
A bányászatról és kohászatról 
című művét), nem utolsósor-
ban a Lövérek rajongójához. 

Alkonyi éveiben a Bűvös 
henger című önéletrajzán 

dolgozott, amelyről úgy 
rendelkezett, hogy szemé-
lyi megsértettségeket ke-
rülendő, csak halála után 
jelenhet meg. Turbuly Éva 
szöveggondozásában a sop-
ronanno internetes kiadás 
rendszeresen közöl rész-
leteket, de a mű csak nem 
akar megjelenni. Monda-
nom sem kell, nagy kár, 
mert általa az olvasó nem-
csak a szerzőhöz kerülhet-
ne közelebb, hanem ahhoz 
a zaklatott huszadik száza-
di korhoz is, amelyben élnie 
adatott. Úgy gondolom, va-
lamiféle elkötelezett helyi, 
polgári összefogás pontot 
tehetne a kiadás körüli bé-
nultságra, tehetetlenségre. 
Jó példaként hivatkozha-
tok Dér Zoltán Maximum 
című visszaemlékezései-
nek megjelentetésére (Sop-
ron, 2021), ami néhány ta-
nítvány éveken át tartó 
áldozatos munkáját dicsé-
ri. (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. 

Becht Rezső nemcsak elismert író volt, 
műfordítóként például latinról ültette át 
magyar nyelvre egy középkori szerző 
bányászatról, kohászatról 
szóló alkotását.  
FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

NAGY BÉLA:  Advent idején 
is szoktunk templomba jár-
ni, mivel vallásosak vagyunk. 
Nagy a családunk, a gyerekek-
nek már most megvásároljuk 
az ajándékokat. A párom na-
gyon kreatív, saját készíté-
sű ajándékokat is szokott 
alkotni. 

TÓTH KINGA:  Még nem 
kezdtem el a hangolódást, 
december elejétől szoktam 
dekorálni a lakást, az ajándé-
kokat is akkortól szerzem be. 
2–3 héttel az ünnepek előtt 
szoktam megvásárolni a ka-
rácsonyfát, és felállítom, de 
csak 24-én díszítjük fel. 

SZATAI ZSUZSANNA:  El-
kezdjük a készülődést már 
most, feldíszítjük a házat. 
Kreatív boltokban szerzem be 
a kellékeket, amikből én alko-
tom a díszeket. A gyerekeink 
nagyon szeretik a gesztenye-
krémlevest, karácsonyra min-
dig kérik is, hogy készítsek.

Készül az ünnepekre?
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A nagypapa egykor 
megalapította, azután 
államosították, majd az 
édesapa visszaszerezte, 
a fiú pedig újranyitotta. 
30 éve várja a vendége-
ket a régi-új Perkovátz-
Ház. A tulajdonossal, 
Perkovátz Tamással 
beszélgettünk.
– Hogyan indult a pályája?

– Minden szerettem vol-
na lenni, csak vendéglős nem, 
eszembe sem jutott! Szóba 
jött szüleim után a jogi és a 
közgazdasági pálya, de az épí-
tészmérnöki is. Édesapám 
egyszer azt mondta, „Fiam, 
a műszakiaké a jövő!” – így 
kerültem a faipari mérnö-
ki karra. 1982-ben már mint 
végzett mérnök a budapesti 
Lignimpex Külkereskedelmi 
Vállalatnál helyezkedtem el, 
és ott szereztem meg máso-
dik diplomámat is. 5 évig él-
tem a fővárosban, de amikor 
édesanyám megbetegedett, 
hazajöttem, és az Elzett keres-
kedelmi és értékesítési osztá-
lyának vezetője lettem.

– Mindeközben a ven-
déglő?

– 1924-et írtunk, ami-
kor nagyapám megalapítot-
ta a vendéglőt, amit 1951-ben 
államosítottak. 1957-ben az-
tán az apámnak köszönhető-
en újra családi kézbe került: 
kényszerbérleti szerződés 
terhelte a házat, de jogilag 
visszaadták nekünk. ’89-ben 
mondhattuk fel ezt a szerző-
dést, akkor még úgy gondol-
tuk, bérlőnek adjuk ki. 1992 
márciusában ismertem meg 
a budapesti John Bull Pubot, 
és rögtön tudtam, hogy ez az 

igazi, ezt szeretném csinál-
ni. Eljöttem az addigi mun-
kahelyemről, a magam ura 
lettem, valóra válthattam az 
elképzeléseimet. 

– 1992. december 6-án 
nyitottak meg, akkor még 
a franchise részeként.

– Ha belegondolok, borsó-
zik a hátam. Márciusban dön-
töttünk, decemberben, édes-
apám születésnapján pedig 
nyitottunk. Kiváló munka-
társak csatlakoztak hozzánk, 
Schöll Péter 23 éven át üzlet-
vezetőként állt mellettem, Rá-
kóczy László 17 évig volt kony-
hafőnök. És most is kiválóak a 
kollégáim Kluk Ani teremfő-
nökömmel és Brenner Csabi 
konyhafőnökömmel az élen. 

Én soha nem főztem, ha ne-
kem kellene valamit elkészí-
teni, tönkremennénk. 30 év 
távlatából már tudom, a ven-
déglátás nemcsak erről szól.

– Hanem miről?
– A vendéglő nem egy ete-

tőhely. Az a lényeg, hogy aki 
betér hozzánk jól és ottho-
nosan érezze magát. Persze 

fontos, hogy legyen minősé-
gi konyha és kiszolgálás, de 
mindezek csak részei az egész-
nek. Szeretni és szolgálni kell a 
vendéget, mindenek előtt a he-
lyi közönséget. Nagyapám ha-
gyományait követve azért dol-
gozunk, hogy a Perkovátz-Ház 
a soproniak és a környékbeliek 
vendéglője legyen. 

GYŐRI-VARGA NÓRA

Átadták a megyei Kormányhivatal Kis János 
utca 4. alatt álló, felújított műemlék épületét. 
A létesítmény külső és belső részeit is 
korszerűsítették.

– A 2008-ban ipari műemlék-
nek minősített épület egyfaj-
ta találkozási pont, és fontos, 
hogy a minősége, külleme, 
az ott zajló szakmai munka 
magas szintű legyen, az em-
berek jó körülmények kö-
zött intézhessék ügyeiket 
– mondta a múlt pénteki át-
adón Barcza Attila, Sopron 
és térsége országgyűlési kép-
viselője. – A kormány szeme 
itt van, Sopronon. Mindig 
nyitott ajtókon kopogtatunk, 
és ennek az alapja a kiváló 
együttműködés.

Köszönetet mondott Ma-
gyarország kormányának 
dr. Farkas Ciprián is. Sop-
ron polgármestere kiemelte: 
különösen figyelemre mél-
tó, hogy az energiaválság, a 
szomszédban dúló háború és 
az elhibázott brüsszeli szank-
ciók ellenére is megvalósul-

hatott egy ilyen nagymértékű 
korszerűsítés.

A megnyitóünnepségen 
részt vett dr. György István, 
a Miniszterelnökség terüle-
ti közigazgatásért felelős ál-
lamtitkára, Széles Sándor, a 
Győr–Moson–Sopron Megyei 
Kormányhivatalt vezető főis-
pán, valamint dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester is.

A jelenlegi az eddigi legna-
gyobb felújítása az épületnek, 
összesen 376 millió forintból 
tették rendbe, ebből három-
százötven millió kormány-
zati, a többi kormányhivata-
li forrás volt. A létesítmény 
külseje és belseje is megújult: 
kedvezőbb munkakörnyezet, 
valamint új ügyfélterek jöttek 
létre. Korszerűsítették többek 
között a műemléki nyílászá-
rókat, a fűtést, hőszigetelték 

a homlokzatot és a tetőt, ál-
mennyezetet alakítottak ki, 
és telepítettek 128 LED- és 
százharminc darab napelem-
panelt. Az épület energeti-
kai besorolása ezzel EE-ről 

CC-re (korszerűre) változott. 
Az épület alagsori szintjén ki-
alakítottak akadálymentesí-
tett ügyfélszolgálati helyisé-
get is, ezt az udvar felől lehet 
megközelíteni.

„Szeretni és szolgálni kell  a vendéget, a helyi közönséget”

Az otthonos vendéglőért

Megújult környezetben

– Azért dolgozunk, hogy a Perkovátz-Ház a soproniak és a környékbeliek vendéglője legyen – 
nyilatkozta lapunknak Perkovátz Tamás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

PERKOVÁTZ TAMÁS  1958-ban született Sopronban. Okleveles 
faipari mérnökként végzett a Soproni Egyetemen, majd külkeres-
kedelmi üzemgazdász diplomát is szerzett. A Perkovátz-Ház tulaj-
donosa, mely 1998 óta otthont ad a kéthetente megrendezett kvíz-
játékoknak és olyan helyi civil szervezeteknek, mint a Lions Club 
Sopron, a Rotary Club Sopron, a Kitaibel Pál Természettudományi 
Asztaltársaság, a Helytörténészek Baráti Köre és a Perkovátz-Ház 
Baráti Köre. 2004 óta a fraknói gyalogtúrák és az adventi koszorú-
program szervezője.

Dr. Fodor Tamás korábbi polgármester lett  
Sopron idei díszpolgára – erről is döntöttek  
a legutóbbi közgyűlésen a képviselők. 

Rendes és rendkívüli közgyű-
lést is tartottak múlt csütör-
tökön a soproni városházán. 
A hagyományoknak megfele-
lően a képviselők szavaztak a 
hűség napi kitüntetettekről. 
2022-ben a Sopron díszpol-
gára címet dr. Fodor Tamás 
korábbi polgármester kapja. 
Pro Urbe díjban dr. Kárpáti 
György háziorvos, Civitas 
Fidelissima díjban prof. 
dr. Bartha Dénes egyetemi in-
tézetigazgató és a GYSEV Zrt. 
részesül. Kovács Tibor lett az 
idei Wälder József-díjas, a 
Sopron Kultúrájáért díjjal 
Nemes András munkáját is-
merték el. Az Ifj. Flandorf-
fer Ignác-díjat Bausz Gyula 
Lajos kapja, míg Sopron Ki-
váló Pedagógusa Dukkon-
né Horváth Márta és Páderné 
Bokor Éva lett. A Humani-
tas díjat Horváthné dr. Sütő 
Teréz, a Dr. Király Jenő-dí-
jat dr. Freyler Erzsébet érde-
melte ki. Úr Csabát Sopron 
Sportjáért díjjal tüntetik ki, 
a Sopron Ifjú Tehetsége dí-
jat Moser Barnabás, a Sopron 
Szolgálatáért díjat pedig Pé-
ter Csaba veheti át. 
Sopronért Emlékéremben 
részesül dr. ifj. Vránich Ist-
ván, Szőcs Géza, dr. Hofman 
Erzsébet, Zách Zoltán Fe-
renc, Tóth László, Marton Fe-
renc, Bodáné Gyűrű Vanda, 
dr. Baráz Sándor Tivadar, Ti-
már Béla, dr. Gerencsér Kin-
ga, Bók Mihály, Sütő Ildikó, 
Molnár Balázs és dr. Bakody 
Gyula. A díjakat a hűség na-
pi ünnepségen adják át a 
kitüntetetteknek. 

A közgyűlésen a képviselők 
megszavazták a Pro Kultúra 

Sopron ügyvezetői pályázatá-
nak kiírását.

Az önkormányzat egyen-
ként 100 ezer forinttal támo-
gatja 13 szociális szervezet 
munkáját.

A rendes és a rendkívüli 
ülésen is téma volt az Európát 
sújtó energiaválság. A brüsz-
szeli szankciók miatt Euró-
pa minden országa és városa, 
így Sopron is takarékosságra 
kényszerül, hogy biztosítsa 
a város működését és a költ-
ségvetés egyensúlyát. A kép-
viselők ennek érdekében a 
kormányrendeletben foglal-
tak szerint elfogadták azt az 
önkormányzati rendeletet, 
mely alapján városunkban 
is lehetőség lesz a közvilágí-
tás racionalizálására. A dön-
tés értelmében a közvilágí-
tási berendezések legfeljebb 
ötven százalékát üzemen kí-
vül helyezik. A gyalogátkelők 
megvilágítására szolgáló, az 
egészségügyi, szociális és ok-
tatási intézmények környe-
zetében lévő, valamint a for-
galmas kereszteződéseket és 
csomópontokat megvilágító 
lámpákat viszont nem kap-
csolják le. A polgármesteri hi-
vatalban igazgatási szünetet 
rendeltek el december 22-től 
január 6-ig.

A kormány 59 millió forint-
tal támogatja a Lővér uszoda 
fenntartását – ennek fontos-
ságát a közgyűlésen is mél-
tatták. Az uszoda havonta 25 
ezer látogatót fogad.

A város további 12,5 millió 
forinttal támogatja a Deák té-
ri közösségi vinotéka fejlesz-
tését, amit az egykori Kocka 
épületéből alakítanak ki.

Hűség napi 
kitüntetések

HORI YUKARIT, AZ ÚJ JAPÁN TANÁRNŐT KÖSZÖNTÖTTE 
dr. Farkas Ciprián polgármester és dr. Simon István alpolgár-
mester múlt kedden a városházán. Hori Yukari jövő év elejétől 
oktatja anyanyelvére az érdeklődőket Sopronban. Az ingyenes 
nyelvtanfolyamokat télen a tankerületi központban, majd ta-
vasztól a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban tartja. A ta-
nár Sopron testvérvárosában, Kazunóban született, Németor-
szágban és Sanghajban is tanult. Idén október közepén érkezett 
hazánkba, de nem ez az első eset, hogy itt jár, hiszen diákként 
korábban már ellátogatott a leghűségesebb városba. 

Elmondta, kedveli a magyar ízeket, de úgy találja, hogy ha-
talmasak itt az ételadagok. Eddigi kedvence a gulyásleves, de 
a lángost is megkóstolta már. 
FOTÓ: ETZL EDGÁR

ÚJ JAPÁN TANÁR SOPRONBAN

ÜGYINTÉZÉS A KIS JÁNOS UTCÁBAN:  A Kis János utca 4-ben 
működik a megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társada-
lombiztosítási Főosztálya, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosz-
tálya, Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya és a Soproni Járási Hi-
vatal Gyámügyi Osztálya. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Olyan természetes, 
hogy ott van a konyhá-
ban – vagy a lakóhe-
lyünk valamelyik szeg-
letében – a hűtő, és az 
is, hogy teszi a dolgát: 
frissen és hidegen tart-
ja élelmiszereinket. 
De tudjuk-e, mi kell 
ahhoz, hogy hatéko-
nyan működjön?

Az első lépés ahhoz, hogy 
(kombinált) hűtőnk és/ vagy 
fagyasztónk gazdaságosan 
funkcionáljon a megfelelő 
hely kiválasztása. Kerüljük a 
hőforrások, például a sütők, 
tűzhelyek, radiátorok, az ab-
lakok (ahonnan tűzhet a nap) 
közvetlen közelségét! – Erké-
lyen sem jó a hűtőt tartani: 
tévhit, hogy jót tesz neki a hi-
deg levegő – tudtuk meg Szabó 
Gábor hűtő–klímaszerelőtől. 
Mínusz 2 Celsius-fok körü-
li hőmérsékleten egy kombi-
nált hűtő mélyhűtő része nem 
kapcsol be a túl hideg környe-
zet miatt, és kiolvad.

A készülékek 3–5 centi-
méterre legyenek a faltól, 
közelebb ne, mert akkor a 
szellőzés nem biztosított. 
– Figyelni kell arra is, hogy 
a hűtő hátoldalán lévő hőle-
adó felületet (a fekete rácsot) 

ecsettel, porszívóval rendsze-
resen portalanítsuk, enélkül 
ugyanis nehezebben adja le 
a hőt, több áramot fogyaszt 
– folytatta a szakember. – Vég-
ső esetben egy ventilátorral is 
rendelkező, modern gép tönk-
re is mehet. 

Egy hűtőt körülbelül 4 
fokra ideális állítani: nem 
szerencsés a túl hideg (fa-
gyásveszély), de a túl ma-
gas hőmérséklet sem, mert 
mindkettő az ételek romlá-
sához vezethet. Fontos, hogy 
a fiókokat a helyükre toljuk, 

és semmilyen tárgy se akadá-
lyozza a gumírozott ajtó záró-
dását. – Energiatakarékosab-
ban működik a készülék, ha 
nagyjából 70 százalékig van 
megtöltve, hiszen a benne lé-
vő tárgyak megtartják a hide-
get, akár egy jégakkumulá-
tor – tette hozzá Szabó Gábor. 
– Ha csak egyetlen palackot 
tartunk a hűtőnkben, egy aj-
tónyitáskor sajnos a hideg le-
vegő nagyon gyorsan kicseré-
lődik melegebbre.

A szakember szerint a 
mélyhűtőt mínusz tizennyolc 

fokra állítsuk – ennél hide-
gebbre felesleges, mert azzal 
öt–hét százalékkal megnövel-
hetjük a fogyasztást. A stati-
kus gépeket évente illik leol-
vasztani, de ez attól függően 
változhat, hogy milyen gyak-
ran nyitjuk ki az ajtajukat. 
Ha nehezen csukódik, ha ké-
regben ráfagyott jeget látunk 
benne, olvasszuk le! Ne hasz-
náljunk hegyes tárgyat, haj-
szárítót vagy hőlégfúvót, leg-
feljebb egy kevés meleg (de 
nem forró) vízzel gyorsítsunk 
a folyamaton! 

Így spórolhat:  Hely, hőmérséklet, leolvasztás mind számít

Hogyan hűt jól a hűtő?

Egy hűtőt 4 fokra ideális állítani: nem szerencsés a túl hideg (fagyásveszély), de a túl magas 
hőmérséklet sem, mert mindkettő az ételek romlásához vezethet. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

A fa ezer arca 
November 30., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
Dr. Gerencsér Kinga könyvbemutatója

Demencia információs óra
December 1., csütörtök 17 óra, Balfi úti 
Idősek Otthona
A hatodik órán az elsősegélynyújtásról lesz szó.

Katona Imre – Isten komédiása
December 1. 19 óra, Liszt-központ
Zenés játék Assisi Szent Ferenc legendáriumáról.  

Belső béke viharos időkben
December 1. 19 óra, Solo Restaurant
Pál Feri előadása a Nyitott Akadémia szervezésében.

II. Karácsonyi Vásár a Harkai 
Fröccsteraszon
December 2., péntek 16 óra, Harkai Fröccsterasz 
Rózsaszín Pittbull koncert
December 2. 20 óra, Hangár Music Garden
Borbála-napok
December 3–4., Brennbergbánya 
Ünnepi műsor a kultúrházban, bál, szentmise, 
tablókiállítás, előadás

Mikulás az Erdő Házában 
December 3., szombat 10 óra, Erdő Háza
Mikulás expressz 
December 3. 13 óra, Nagycenki Széchenyi 
Múzeumvasút
Jótékonysági koncert 
December 3. 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
A Csendtörők zenekar koncertje

Mézeskalács-díszítő workshop 2.
December 3. 15 óra, Soproni Kézműves Műhelyek, 
Deák tér 14.
Advent Eszterházán 2022
December 3. 17 óra, Fertőd, Esterházy-kastély 
díszudvara 
Közreműködik a fertődi Szent András kamarakórus 

FISH! koncert, vendég: Vodka For Kids 
December 3. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
Remény koncert
December 3. 18 óra, Szent Mihály-templom
A Goldmark Énekegyüttes fellépése

Porka havak – táncmű két részben
December 3. 19 óra, Liszt-központ
További időpontok: december 4. 15 és 19 óra 
2000 év történelem 2000 lépésben
December 4., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 
Ingyenes belvárosi séta. Regisztráció: www.visitsopron.com

Adventi tárlat
December 4. 11 óra, Liszt-központ
Az adventi tárlat megnyitója és a Soproni Füzetek 2022 
kiadvány bemutatója. 
A kiállítás megtekinthető december 5. és 18. között 
naponta 10–12, valamint 14 és 17 óra között.
Karácsonyi ajándékkészítő workshop
December 4. 13 óra, Soproni Kézműves Műhelyek, 
Deák tér 14.
Karácsonyi ajándékkészítő foglalkozás, melynek témája az 
üvegékszerek lesznek.

Adventi gyertyagyújtás
December 4. 18 óra, Várkerület 
Soproni Egyetem szemeszterzáró
December 6., kedd 22.30, Hangár Music Garden
Fellépők: Jauri, The Anoname, Octozis

Egészséges, emberibb környezetért,  
a Virágos Sopronért
December 7., szerda 17 óra, Evangélikus 
Egyházközség gyülekezeti terme 
Előadók: Pelikán András evangélikus lelkész,  
Payrits Marianna klinikai szakpszichológus,  
közreműködik: Fodor Gábor, Horváth Sándor

Széchenyi Casino
December 7. 17 óra, Széchenyi-gimnázium díszterme
Gelencsér András akadémikus, a Pannon Egyetem rektora: 
Ábrándok bűvöletében – A fenntartható fejlődés korlátai

Az idők jelei 
December 7. 18 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
Rakovszky Zsuzsa új regényének bemutatója 

EZ LESZ…  – programajánló

Névtáblás székek
38 elhunyt pedagógusra 
emlékeztek – dekoratív, 
névtáblás székeket avat-
tak a Pedagógusok Sop-
roni Művelődési Háza ala-
pításának 70. évfordulója 
alkalmából múlt szerdán. 
A rendezvényen beszédet 
mondott Filep Márk ön-
kormányzati képviselő, 
Orbán Júlia, a művelődési 
ház vezetője, közreműkö-
dött Horváth-Szarka Ábel 
zongoraművész.

Vágányzár
Pályakarbantartási mun-
kák miatt Sopron és Csor-
na között december 3-ig 
egyes vonatok helyett (a 
késő esti és hajnali órák-
ban) pótlóbuszok közle-
kednek – tájékoztatta la-
punkat a GYSEV Zrt. 

Advent a 
múzeumkertben
Ünnepi délutánt tartanak 
a Lenck-villa parkjában 
december 11-én, vasárnap 
15-től 18 óráig. A Soproni 
Múzeum munkatársai kul-
turális csoportokat, kéz-
műveseket is meghívtak 
– színes programokat kí-
nálnak kicsiknek, nagyok-
nak. Részletek: www.
sopronimuzeum.hu

RÖVIDEN

SOPRONITEMAHIVATALOS
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Ég az első gyertya az adventi koszo-
rún, Sopron belvárosában kigyúltak a 
fények, pompázik a karácsonyfa – el-
kezdődött a karácsonyra hangolódás 

időszaka. Már az első hétvégén emberekkel telt 
meg a Várkerület. 
Ünnepi hangulat ragyogja be 
Sopron belvárosát. Múlt hét 
közepén állították fel a város 
karácsonyfáját a Várkerüle-
ten, a Mária-szobor mellett. 
A 13 méter magas nordmann-
fenyőt Balog János ajánlotta 
fel tómalmi kertjéből. A hatal-
mas örökzöldet rendőri felve-
zetéssel vitték a Várkerületre, 
ahol másnap fel is díszítették, 
pénteken pedig egy nagyobb 
csapatnyi gyerek nyomta meg 
azt a piros gombot, amely fel-
kapcsolta Sopron karácsony-
fájának fényeit.

– Idén is életre hívtuk az 
adventi vásárt, hiszen nem 
akartunk megfosztani sen-
kit sem az ünnepi készülődés 

hangulatától – emelte ki kö-
szöntőjében dr. Farkas Cip-
rián, Sopron polgármestere. 
– A Várkerületen kizárólag 
energiatakarékos izzókat he-
lyeztek el, a karácsonyfán lé-
vő 7000 izzó pedig körülbelül 
a negyedét fogyasztja, mint 
egy otthoni hajszárító. Az idei, 
szerényebb körülmények da-
cára azt gondolom, hogy nagy-
szerű és ünnepélyes hangulat 
uralkodik majd az elkövetke-
zendő hetekben itt, az adven-
ti vásárban.

December 24-ig nyitva lesz 
a vásár, ahol karácsonyi kéz-
műves termékekkel, lélek-
melengető italokkal és finom 
ételekkel várnak mindenkit, 

de természetesen idén is meg 
lehet csodálni a betlehemet. 

Az első gyertyát a város ad-
venti koszorúján vasárnap es-
te gyújtották meg.

– Advent az év legszebb idő-
szaka, ilyenkor ugyanis az em-
ber többet tud együtt lenni a 
családjával – mondta a rendez-
vényen Barcza Attila, Sopron 
és térsége országgyűlési kép-
viselője. – Az elmúlt években 
a vírushelyzet, most pedig 
a háború miatt vagyunk ne-
héz helyzetben, ezért még na-
gyobb szükségünk van a hitre.

Szabó Bertalan OP, domon-
kos házfőnök és templomigaz-
gató pedig a béke jelentőségé-
ről beszélt.

A rendezvényen köz-
reműködött a Fidelissima 
Vegyeskar. 

Nemcsak a Várkerületen 
gyújtották meg a hitet jelké-
pező gyertyát az adventi ko-
szorún, a Jereván-lakótele-
pen is meghitt ünnepséget 
rendeztek vasárnap. Itt Tóth 
Éva önkormányzati képvi-
selő, a településrész önkor-
mányzatának elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, 
majd Németh István plébá-
nos, dr. Barta Zsolt reformá-
tus lelkész és dr. Tóth Károly 
evangélikus lelkész mondott 
ünnepi gondolatokat. A ren-
dezvényen közreműködött a 
Lővéri Nyugdíjasklub. 

Az éltető hit lángja
December 24-ig lesz nyitva a vásár a Várkerületen – a legnagyobb látványosság a 13 méter magas karácsonyfa. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Az adventi koszorú első, hitet jelképező gyertyáját Barcza 
Attila és kisfia, Attila gyújtotta meg vasárnap. 

A forró italok és ízletes ételek mellett kézművesek portékái-
ból is lehet választani az idei adventi vásáron.

„Magyarország azonban 
minden esetben kész 
megvitatni a problémás 
kérdéseket, és kompro-
misszumokat kötni az 
ország javára. Így tett az 
uniós források lehívása ér-
dekében is.”

JEGYZET

Még nincs vége
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Izgalmas, nagy tétre menő heteken vagyunk 
túl, de még nincs vége. Magyarország és az Eu-
rópai Unió a megegyezés küszöbén áll, hogy 
hozzájuthassunk a minket megillető források-
hoz. Magyarország minden előzetes vállalását 
határidőre teljesítette, ezért a labda a brüsz-

szeli térfélen pat-
tog. A kiszivárgott, 
de egymásnak ellent-
mondó hírek részben 
arról szólnak, hogy 
minden rendben, az 
Európai Bizottság és 
a pénzügyminiszte-
rek tanácsa rábólint 
az elfogadott – első-
sorban – korrupció-

ellenes törvényekre. Más források pedig arról 
írnak, hogy újabb kétségek merültek fel, s a kor-
mány további vállalásokat tesz. A múlt héten 
– az akkori legfrissebb információk birtokában 
– Navracsics Tibor úgy vélekedett, a szükséges 
megállapodásokat az év végéig aláírhatjuk, s 
jövőre érkezhetnek az uniós pénzek. Minden-
esetre az idő sürget, félő, hogy a megegyezés 
hiányában jelentős forrásokat veszíthetünk.

A nagy kérdés, hogy az Európai Bizottság 
valóban a megállapodást szorgalmazza, vagy 
engedve az uniós parlament nyomásának, to-
vábbra is bünteti Magyarországot. A gond 
csak az, hogy a nekünk jogszerűen járó for-
rások elengedhetetlenül szükségesek az or-
szág működőképességének fenntartásához, a 
versenyképesség megőrzéséhez, a szociális és 
bérfeszültségek feloldásához. Nehéz nem arra 
gondolni, hogy az unió arra (is) játszik, hogy a 
források visszatartásával, lebegtetésével elé-
gedetlenséget szítson az országban. A helyzetet 
tovább bonyolítja az orosz–ukrán háború. Ma-
gyarország álláspontja a kezdetektől világos 
és egyértelmű. Határozottan elítéljük az orosz 
agressziót, és kiállunk Ukrajna területi integ-
ritásáért, miközben szem előtt tartjuk a ma-
gyar érdekeket. Kétségkívül ebből is sok konf-
liktusunk származik, hiszen az uniós politikát 
is az érdekek vezérlik, s ezek bizony gyakran 
eltérőek lehetnek. Vannak, akik most oroszba-
rátsággal vádolják az országot, továbbmen-
ve, már az unióból való kilépésünket vizionál-
ják. Erről természetesen szó sincs. Számunkra 
nincs más alternatíva, és ezt így látja a lakos-
ság döntő többsége is. És ez akkor is így van, 
ha vitatkozunk, vagy ellenállunk egy-egy uni-
ós döntésnek.

Magyarország azonban minden esetben kész 
megvitatni a problémás kérdéseket, és komp-
romisszumokat kötni az ország javára. Így tett 
az uniós források lehívása érdekében is, hiszen 
mindannyiunk érdeke az uniós (és hazai) pén-
zek védelme, racionális felhasználása.

• 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  segély-szolgálat     
 116-123

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

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

 06-80/440-141
• MÁV      06-1/3 49 49 49
• GYSEV      577-212
• Kisalföld Volán      313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Lions Club: különleges borral jótékonykodnak
Évtizedes hagyomány, hogy a soproni borászok kitű-
nő nedűikkel támogatják a Lions Clubot, amelyből ők 
forralt bort készítenek a soproni adventi vásárra. 

– Tizenöt–húsz gazda lát el ben-
nünket borral, mindannyian na-
ponta 40–50 litert adnak, így 
egy hónap alatt közel 15 hektoli-
tert dolgozunk fel – tájékoztatta 
lapunkat Vörös Ákos, a soproni 
Lions Club soros elnöke. – Kü-
lönleges recept alapján készít-

jük a forralt bort, de nemcsak 
ez kapható nálunk, hanem pél-
dául tea, zsíroskenyér és vakok, 
gyengénlátók által készített ka-
rácsonyi csecsebecsék is. A Li-
ons várkerületi faháza egészen 
december 24-ig nyitva lesz, 
minden nap délután 2-től es-

te 8-ig, sőt még szenteste dél-
előttjén is. 

Idén a jótékonysági forralt-
borozásból befolyt összegből 
több szervezetet, kiemelten 
a vakokat és gyengénlátókat, 
a siketeket és nagyothallókat, 
a Tómalom utcai halmozottan 
fogyatékos gyermekek ottho-
nát, a József Attila-lakótelepi 
családok átmeneti otthonát tá-
mogatják, de kerül a csángók-

hoz, Kóstelekre, sőt idén az uk-
rajnai menekültek is kapnak 
a bevételből.

Mint arról lapunkban is 
beszámoltunk, szeptember-
ben „vakszüretet” szervezett 
a  Lions Hauer Erik balfi szőlőjé-
be, a látássérültek által szedett 
kékfrankosból pedig ízletes ro-
zét készítettek. Ezzel a különle-
gességgel köszönték meg a bo-
rászok támogatását. 

FELSZENTELTÉK A SZENT ANNA-KÁPOLNÁT: 
Dr. Veres András győri megyéspüspök szentelte fel ünnepélyes 
keretek között a soproni Szent Anna Óvoda–Bölcsőde kápolnáját 
szombaton délután, majd meggyújtotta az első gyertyát a kápol-
na adventi koszorúján. A rendezvényen részt vett dr. Farkas Cipri-
án polgármester is. A legújabb soproni óvoda és bölcsőde átadá-
sáról lapunkban is írtunk: „Emberré nevelődünk”, Soproni Téma, 
2022. szeptember 7.
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December beköszöntével a legtöbb fa már lehul-
latta lombjának javát, számos háztartásnál gyűj-
töttek össze zöldhulladékot. Utánajártunk, mi 
történik vele, ha az STKH gondjaira bízzuk, illet-
ve miért nem jó, ha az erdőbe visszük ki.

Zöldhulladék ugyan egész 
éven át keletkezik, az ősz a 
„húzó” évszak, azon belül 
is a november: ekkor érke-
zik a legnagyobb mennyiség 
az STKH Kft. Sopron kör-
nyéki komposztálótelepeire. 
– A zöldhulladék mennyisége 
folyamatosan nő, tavaly ösz-
szesen 3652 tonnát szállítot-
tak be hozzánk – tudtuk meg 
Rétfalvi Balázstól, az STKH 
Kft. szelektív hulladékgaz-
dálkodási igazgatóhelyette-
sétől. – A beérkezett zöldhul-
ladékot darálják, miután a 
zsákokat eltávolították róluk, 
majd komposztálják. Az így 

keletkező komposzt termék-
minősítéssel rendelkezik, és 
bárki megvásárolhatja.

A zöldhulladékgyűjtő zsá-
kokba bokrok nyesedékeit 
(maximum 5 centiméter át-
mérőig), lenyírt füvet, lehullott 
falevelet gyűjthetünk. – Mivel 
nem minősül zöldhulladék-
nak, tilos földmaradékot, ná-
dat, tuskót, konyhai hulladé-
kot, állati mellékterméket, 
forgácsot, fűrészport és egyéb, 
szelektív és kommunális gyűj-
tésből származó hulladékot 
elhelyezni bennük – folytatta 
a szakember. –  A komposzt-
prizmákba bekerülő idegen 

anyagok ugyanis lassíthat-
ják vagy akár meggátolhatják 
a komposztálás folyamatát. 
Szerencsére azt látjuk, hogy 
az emberek általában figyel-
nek arra, mi kerül a zsákokba. 

Bizonyára sokan tapasz-
talták már egy-egy kirán-
dulás vagy erdei séta során, 
hogy növényi hulladék, vi-
rágföld, nyesedékek, lenyírt, 
majd összegyűjtött fű hever 
az út szélén – vagy egy ki-
csit beljebb… – Mivel az er-
dei ökoszisztémák komplex 
rendszerek, az emberek ál-
tal kivitt, nagy mennyiségű 

plusz tápanyagok felboríthat-
ják az egyensúlyukat – emelte 
ki az STKH szakembere. – Az 
erdőbe vitt zöldhulladék meg-
változtathatja az erdei talajok 
tápanyagtartalmát, kémha-
tását (például fenyőfélék), így 
más fás- és lágyszárú növé-
nyek jelenhetnek meg ott, köz-
tük tájidegen fajok is.

Az STKH az emblémá-
zott, megvásárolt zsákok-
ba helyezett zöldhulladékot 
még decemberben is térítés-
mentesen elszállítja, az idő-
pontok az stkh.hu webolda-
lon megtalálhatók.

MADARÁSZ RÉKA

Közelegnek az ünnepek, a nagy sütés-főzések 
időszaka. Még több olaj fogy, mint máskor, amit 
a használatot követően szerencsére már több 
gyűjtőponton is le lehet adni a városban.

Karácsonykor mindenki ki-
tesz magáért, hogy minél 
ínycsiklandóbb fogásokkal 
vendégelje meg a szeretteit. 
A férfiak egyik kedvence, a 
rántott hús általában része az 
ünnepi lakomának. A kisüté-
séhez pedig a legtöbben olajat 
használnak. Ahogy sok más 
ételhez is. Nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, mennyire fon-
tos, hogy a használt olajat ne 
a lefolyóba öntsük.

A használt sütőolaj gyűjté-
sének számtalan előnye van 
a környezetre nézve. A ház-
tartási szemétbe öntve nehe-
zen lebomló anyagként jelenik 
meg a hulladéklerakókban, a 
csatornába kerülve pedig du-
gulást, szennyeződést okoz. 
Ha pedig a sütőolaj gondat-
lanságból vagy szándéko-
san az élővizekbe jut, az még 

veszélyesebb: tavakban, fo-
lyókban a víz felszínén úszva 
meggátolja az oxigénfelvételt, 
így elpusztítja a vízi élőlénye-
ket. A használt sütőolaj emel-
lett nyersanyagként szolgál a 
biodízelgyártás számára, így 
az a szakszerű leadást köve-
tően környezetbarát módon 
hasznosítható.

Sopron vezetése számára 
fontos szempont a környezet-
tudatosság, ezt a célt szolgál-
ja az is, hogy az önkormány-
zat városszerte összesen hét 
használt sütőolaj leadásá-
ra szolgáló gyűjtődobozt he-
lyeztetett ki. Emellett a város 
több benzinkútján is lead-
hatja a lakosság a használt 
sütőolajat.

A kezdeményezés rendkí-
vül népszerű, a tapasztalatok 
szerint egyre többen veszik 

igénybe a használtsütőolaj-
gyűjtőket. A tervek szerint a 
jövőben újabb helyszíneket 
jelölnek ki, ugyanis a Jere-

ván-lakótelepen és az Arany-
hegy-lakóparkban is igény 
mutatkozott a gyűjtődobozok 
kihelyezésére.

Vigye az olajat a gyűjtőpontokra!

GYŰJTŐPONTOK:  Kossuth Lajos utca (órás körforgalom közelé-
ben), Jereván-lakótelep – IV. László király utca 39. (TESCO áruház), 
Ibolya utca 1–3. előtti parkoló, Ágfalvi lakótelep – Machatsek Gyu-
la utca és Kelénpataki utca sarka, Pihenőkereszt-lakótelep – Hosz-
szú utca és Szélső utca sarka, Hajnal tér 24. számú ingatlannal 
szemben, Sopron–Balf, Fő utca 13. szám előtt.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐ ZSÁK:  A zöldhulladék-gyűjtés-
re rendszeresített, STKH logóval emblémázott, 170 literes zsá-
kokat a zöldudvarokban (Pozsonyi út, Harkai út), az STKH raktá-
ránál (Harkai-domb, helyrajzi szám: 0466/31), a P-Data System 
Kft.-nél (Balfi u. 1–3.) és a FullEnergy töltőállomáson (Bánfalvi 
út 4/D) lehet vásárolni. Továbbá a komposztálótelepre évi hat-
szor, alkalmanként 300 kilogramm zöldhulladék térítésmente-
sen beszállítható.

Beérkezése után az STKH-nál a zöldhulladékot darálják, majd komposztálják. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Az önkormányzat városszerte 7 használt sütőolaj leadására 
szolgáló gyűjtődobozt helyeztetett ki. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MEGHÍVÓ
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

2022. december 19-én (hétfőn) 17 órától
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szerve-
zetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatokat tehetnek.

Napirendi pontok:
1.  Tájékoztató a 2021. évi közmeghallgatásra beérkezett 

közérdekű javaslatok megvalósítása érdekében tett to-
vábbi intézkedésekről

2.  Az előzetesen írásban feltett közérdekű kérdések, javas-
latok megtárgyalása a benyújtás sorrendjében

3.  A jelenlévők közérdekű kérdéseinek, javaslatainak meg-
tárgyalása a jelentkezés sorrendjében

A közérdekű kérdések, javaslatok írásban előzetesen 
is megfogalmazhatók és „KÖZMEGHALLGATÁS” megje-
löléssel 2022. december 9-én (pénteken) 12 óráig to-
vábbíthatók e-mailben a kozmeghallgatas@sopron.hu 
címre vagy levélben a Polgármesteri Hivatal postací-
mére (9400 Sopron, Fő tér 1.), valamint elhelyezhetők a 
Polgármesteri Hivatal aulájában található gyűjtőládában.

A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom!

Dr. Farkas Ciprián
polgármester

SOPRON
MEGYEI JOGÚ VÁROS

Önkormányzata

Nem lesz hiány sertéshúsból
– Az ünnepi időszakban sem lesz hiány kiváló minőségű ma-
gyar disznóhúsból, a sertéstartók pedig a legnehezebb idők-
ben is számíthatnak a kormány támogatására – mondta az 
Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitká-
ra.  Tarpataki Tamás szerint a gazdasági környezet szokatlanul 
gyors változásai miatt mindenképp fenn kell tartani a sertés-
ágazat támogatásait. Csupán ezekkel persze nem lehet ellen-
súlyozni a nehézségeket, ezért ösztönző jogszabályi környezet-
re és likviditást segítő átmeneti intézkedésekre is szükség van. 
– A magas termelési költség miatt a sertés bolti ára 20–40 szá-
zalékkal nőtt alig egy év alatt, és az elmúlt hónapokban kissé a 
fogyasztás is mérséklődött, de az ünnepi időszakban valószí-
nűleg élénkül majd a forgalom – mondta Éder Tamás, a Magyar 
Húsiparosok Szövetségének elnöke.

Már kapható a 2023-as parkolóbérlet
December 1-jén megkezdte a 2023-as felszíni parkolóbérletek 
árusítását a Sopron Holding Zrt. A cég felhívja a figyelmet, hogy 
a 2022-es bérletek 2023. január 31-ig érvényesek. A tapaszta-
latok szerint januárban nagy a forgalom az ügyfélszolgálaton, 
ezért azt kérik, hogy aki teheti, már korábban vagy online vált-
sa meg a jövő évi bérletét. A Magyar u. 21. szám alatt találha-
tó ügyfélszolgálat december 16-tól január 8-ig zárva tart, addig 
hétfőn, kedden, csütörtökön 8 és dél, szerdán dél és 16 óra kö-
zött van nyitva. További részletek: www.sopronholding.hu

ZÖLD HÍREK

PATAKTAKARÍTÁSA zöldhulladék  az erdőben megváltoztathatja a talajt

Ha lehullott a falevél…

AZ EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT keretében 
megtisztították az Ikva-patak partját a Roth Gyula Erdésze-
ti Technikum diákjai. A környezetvédelmi technikus tanulók 
múlt csütörtökön a városi kollégium és az aréna között gyűj-
tötték össze a szemetet – üres üvegeket, flakonokat, de még 
autógumit is találtak. Nemcsak hulladékgyűjtésből állt a prog-
ram, Divatvilág és fenntarthatóság – hogyan lehet etikus a di-
vat? címmel előadást is tartottak a fiataloknak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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ELEK SZILVESZTER

A Pedagógusok Sopro-
ni Művelődési Házáért 
Alapítvány és dr. Koltai 
Miklósné vett át el-
ismerést a II. Megyei 
Civil Napon.
A Sopron életében hosszú 
évek óta betöltött fontos sze-
repe elismeréseként a Megye 
Civil Szervezete Díjat a Peda-
gógusok Soproni Művelődési 
Háza Alapítványnak ítélte oda 
idén a Kisalföldi Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány kura-
tóriuma. A díjat Orbán Júlia 
igazgató és dr. Rajnai Károly 
vette át.

A Civilként a Köz Szolgála-
táért díjra 2022-ben dr. Koltai 
Miklósnét találták a leg-
méltóbbnak, aki több mint 

15 éve vezeti a Lővéri Nyug-
díjas Klubot, emellett részt 
vesz országos és regionális, 
a nyugdíjasok életét befolyá-
soló döntések véleményezé-
sében is.

A díjakat Szalay-Bobrov-
niczky Vince, a Miniszter-
elnökség civil és társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkára, Barcza Atti-
la, Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője, illetve 
dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere adta át.

A megjelenteket Németh 
Zoltán, a Győr–Moson–Sop-
ron megyei közgyűlés elnöke 
és dr. Iváncsics János, a Kis-
alföldi Vállalkozásfejleszté-
si Alapítvány ügyvezetője is 
köszöntötte.

A rendezvényen a megyei 
civil szervezetek képviselői 
vettek részt.

Megyei elismerések 
a soproni civileknek

GYŐRI-VARGA 
NÓRA

„Sáros 
Sopron a 
bölcsőm,/ 

érlelő napsütésem –/ 
Budának adott köl-
csön./ Táplálja szívve-
résem.” November kö-
zepén jelent meg Zsirai 
László soproni születé-
sű költő legújabb ver-
seskötete. A szerzővel 
beszélgettünk.

– Az elmúlt évben és idén is 
új kötettel jelentkezett. Mi-
lyen témákat érint a Lélek 
emeli fel, miben más, mint 
az eddigiek?

– Az elesett ember feleme-
lésének igénye határozta meg 
a válogatás irányát. A témák a 
változó világ hangulatunkra 
ható tényezőinek következté-
ben frissültek. Egyik soproni 
olvasóm szerint a bármilyen 
bánatosan–bosszúsan kez-
dődő versek végén is optimis-
ta kicsengés nyújt vigaszt és 
reményt. Gárdonyi Gézával 
vallom: „Magyar vagyok, te-
hát magyaroknak, magyarul 
kell írnom; az irodalom pedig 
nem parádé, hanem szolgálat, 
a nemzet jelenének és jövőjé-
nek szolgálata.”.

– A kötetben gyönyörű 
grafikák is találhatók.

– Így van, ez egy formai 
változás az eddigi könyveim-
hez képest, ami néhai Miklós 
Horváth István soproni vá-
rosrészleteket ábrázoló kitű-
nő grafikáinak köszönhető. 
Ez az első felnőttekhez szóló 

verseskötetem, amelyben gra-
fikák láthatók. A művész 
egyébként a párhuzamos osz-
tályt tanította politechnikából 
a Széchenyi-gimnáziumban, 
ahol 1974-ben érettségiztem.

– Mit kell tudni a spiri-
tuális realizmusról, amely-
nek jegyében az Ön kötete 
is született, és a kétszeres 
Kossuth-díjas Jókai Anna is 
írta műveit? 

– Az élet valóságát első-
sorban lélektani szempont-
ból vizsgáljuk és ábrázoljuk. 
Különösen a keresztény érté-
keket emeljük ki, s a világban 
a szeretet jelképes virágait 

igyekszünk elültetni és éltet-
ni a műveink által. Többször 
beszéltünk erről telefonon Jó-
kai Annával.

– Hogyan születik egy-
egy vers? Vannak ideális kö-
rülmények? 

– Átélés szükséges hozzá 
és a gyakran emlegetett ihle-
tett állapot. Ha hosszabb időn 
át megérik bennem egy-egy 

téma, és a sorok formálódni 
kezdenek, azután viszonylag 
gyorsan alakítom ki a verset. 
A líra műveléséhez lírai han-
gulatba kell kerülni. Ehhez 
jelentős segítséget ad a ter-
mészet. Viharban nem tudok 
verset írni, ám az átélt élmény 
hatására a viharról később 
igen. Hajnalban írok. Akkor 
még tökéletes a csend. 

Zsirai László:  Ültessük el a szeretet jelképes virágait!

Az élet valóságát vizsgálja

ZSIRAI LÁSZLÓ  1956-ban született Sopronban, 1976 óta Buda-
pesten él. Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett író, költő, 
publicista, irodalmi szerkesztő. A Jel folyóirat szépirodalmi rovat-
vezetője 2010 óta. Közel 50 esztendeje publikál verseket és más 
műfajú írásokat. A Lélek emeli fel a hatodik önálló verseskötete. 

– A líra műveléséhez lírai hangulatba kell kerülni – vallja Zsirai László. FOTÓ: LADÁNYI ANDRÁS

2002
Fejlődtek a temetői 
szolgáltatások
Rosentingl Antal, a Katolikus 
Konvent temetőbizottságának 
elnöke elmondta, hogy tavaly 
6000 négyzetméteres új terü-
letet alakítottak ki a Szent Mi-
hály-temető északi részében. 
Itt háromszáz új sírhelyet lé-
tesíthetnek. Sopronban is ál-
talános vélemény, hogy tíz év 
alatt sokat fejlődtek a teme-
tői szolgáltatások. A hamvasz-
tás átlagos ára negyvenötezer, 
az átlagos koporsós temetés 
száz–százhúszezer forint. Az 
egyszerűbb változatok már ti-
zenötezer forinttól kaphatók, 
de a díszített hazai tölgyfa ko-
porsó hatvanötezerbe, míg a lu-
xusnak számító szlovéniai száz-
hatvanötezerbe is belekerül. 
A két soproni temetkezési cég 
között nincsen árháború, hoz-
závetőleg azonos árakon dol-
goznak. Ha valaki üvegkoporsót 
rendel, és rendkívüli szolgálta-
tásokra tart igényt, azokat itt is 
minden további nélkül teljesí-
teni tudják. (Kisalföld)

1982
Régi freskókat találtak
Sopronban, az Új utca 2. szá-
mú házban, ahol pár éve még 
a patinás Gambrinus vendég-
lő működött, a múlt században 
a Nemzeti Kávéház kapott he-
lyet. Korabeli falfestményére 
nemrégiben bukkantak a mű-
történészek, amikor a meszet 
és a festéket kaparták le a régi 
falról. Az emeleten lévő helyi-
ségekben ugyancsak falfestmé-
nyeket találtak, azok azonban a 
XVIII. században készülhettek. 
A házat a műemléki elveknek 
megfelelően felújítják, újból 
vendéglő lesz a házban, remél-
hetően a neve is megmarad 
Gambrinusnak. (…) (Kisalföld)

Hirdetés
Sopronban 2 szoba, hallos, 
összkomfortos szövetkeze-
ti lakás 1984. évi beköltözés-
sel 300 000 forint készpénz 
+ 180 000 forint OTP-átvál-
lalással, garázslehetőséggel 
eladó. Érdeklődés: Sopron, 
IV. László király u. 33. (hirdetés 
a Kisalföldben)

1962
Elmaradt a mérkőzés
A soproni kosarasoknak nincs 
szerencséjük. Hosszú évek múl-
tán végre nemzetközi mérkőzés 
rendezését tervezték, a lening-
rádi Burevesztnyik csapatának 
autóbusza azonban nem tudott 
megbirkózni a Győr és Sopron 
között tornyosuló méteres hó-
akadállyal, s így a találkozó el-
maradt, pedig eladtak minden 
belépőjegyet már hetekkel ez-
előtt, s több száz főnyi tömeg 
várakozott a Berzsenyi Gimná-
zium tornaterme előtt bebo-
csátásra várva. Jegytulajdono-
sok és a kinnrekedtek egyaránt 
csalódottan távoztak, egyetlen 
tanulsága azonban mégis volt 
ennek a vasárnapnak: Sopron-
ban igen sokan kint rekedtek 
volna, ha a mérkőzés létrejön. 
(…) (Népsport) 

1942
Új szálloda Sopronban
A Magyar Sajtó több ízben is 
hírt adott már arról, hogy a Ma-

gyar Hírlapírók Nyugdíjintéze-
te üdülőszálló építését tervezi 
Sopronban. Sopron város ve-
zetősége, élén Kamenszky Ár-
pád polgármesterrel, megértő 
készséggel karolta fel a ter-
vet, amelynek megoldása felől 
a nyugdíjintézet vezetősége 
tárgyalásokat folytatott a vá-
rossal. Az új üdülőszálló a Ká-
roly-magaslat alján lévő erdő-
ben épül (…). A Ciklámen-szálló 
egyike lesz az ország legmo-
dernebb (…) szállóüzemeinek. 
A háromemeletes épületben 
128 szoba lesz, ezek között 92 
kétágyas, 36 egyágyas (…). 
A legmodernebb soproni moz-
gószínház is a szálló épületé-
ben kap elhelyezést (…). A szál-
ló tervei már a mozgószínház 
elhelyezésének figyelembe-
vételével készülnek. A tervek 
szerint a vállalkozókat szerző-
dés kötelezi erre, az építkezést 
olyan időpontban kell befejez-
ni, hogy a szállót 1943. július 
1-jén berendezve, készen meg-
nyithassák és átadhassák ren-
deltetésének. (Magyar Sajtó)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
340 ÉVVEL EZELŐTT,  1682. november 28-án Sopronban 
hunyt el Lang Mátyás evangélikus lelkész, esperes. Énekes-
könyvet és imákat írt. Gazdag könyvgyűjteményét halála után 
a gyülekezet 400 császári aranyért vásárolta meg az evangéli-
kusok könyvtára számára, könyvtárát ma a Líceum őrzi. Sop-
ronban született 1622-ben. 

180 ÉVVEL EZELŐTT,  1842. november 26-án született Harkán 
Mádai Mátyás (Máder Mátyás) tanár, iskolaigazgató (Szegeden 
és Aradon), a siketnéma-oktatás egyik úttörője. 1879-ben az ál-
latvédelem érdekében országos mozgalmat indított. A magyar-
országi állatvédő egyesületnek ő lett az első tiszteletbeli tagja 
1884-ben. Aradon hunyt el 1918. január 10-én. 

130 ÉVVEL EZELŐTT,  1892. november 29-én született Sop-
ronban Angyalfi Andor (1892–1973) postatisztviselő, amatőr 
fotós, az 1931. január 14-én megalakuló Magyar Amatőrfény-
képezők Országos Szövetsége soproni csoportjának jegyzője. 
Nemzetközi szereplése 1931-ben Tokióban kezdődött. Összesen 
44 belföldi és 170 nemzetközi kiállításon szerepeltek képei. Öt 
aranyérmet, negyvenegy ezüstöt és bronzot, sok-sok oklevelet 
és tiszteletdíjat nyert. Sopronban hunyt el 1973. október 16-án.

80 ÉVVEL EZELŐTT,  1942. november 21-én hunyt el családi 
birtokán (a halálakor Sopron vármegyéhez tartozó), Peresznyén 
Berchtold Lipót nagybirtokos, diplomata, az első világháború 
kitörése idején az Osztrák–Magyar Monarchia közös külügymi-
nisztere. Bécsben született 1863. április 18-án.

50 ÉVVEL EZELŐTT,  1972. november 20-án átadták a Fertő 
menti vízművet. A 38 kilométeres csőhálózatot, a kópházi át-
emelőtelepet 2 medencével, a fertőbozi 1-es számú telepet és a 
fertőszéplaki 250 méter magas víztornyot 1970-ben kezdte épí-
teni a Soproni Vízmű és a Dunántúli Vízügyi Építő Vállalat. Kóp-
háza, Balf, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszép-
lak, Fertőd és Sarród községekben 12 000 ember juthatott az 
utak mentén elhelyezett 200 közkútból egészséges ivóvízhez. 

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Testvériség: ezüst minősítés 
A X. Országos Minősítő Fesztiválon ezüst minősítést nyert a 
soproni Testvériség Német Nemzetiségi Táncegyüttes Kadnár 
Béla néptáncoktató: Der Mülletrbuars Traum (A molnárlegény 
álma) című koreográfiája. A megmérettetést a Magyarországi 
Német Ének,- Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa rendezte 
november közepén Budapesten. 

Fertőd: koncerttel várják a Mikulást
Mikulás-ünnepséget és koncertet tartanak a legkisebbek-
nek a fertődi Esterházy-kastély díszudvarán. December 6-án, 
kedden 14 órától a Garabonciás Zenekar játszik ünnepi dal-
lamokat. A koncert után a résztvevő gyerekek közösen vár-
ják a Mikulást, aki a hagyományokhoz híven idén is köszönti 
az összegyűlteket, és segítőinek közreműködésével kioszt-
ja az ajándékokat.

RÖVIDEN

SOPRONITEMAHIVATALOSKERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS:
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A megyei labdarúgó el-
ső osztályban a hét-
végén befejeződött az 
idei küzdelemsorozat. 
Mindkét soproni csa-
pat győztesen hagyta el 
a játékteret: az SC Sop-
ron hazai pályán 4–1-re 
diadalmaskodott a Vit-
nyéd ellen, a SFAC 1900 
pedig Pannonhalmán 
nyert 5–3-ra. 

A nyáron újjászerveződött SC 
Sopron a feljutás igényével vá-
gott neki az évadnak. – Sok fi-
atal játékos került hozzánk 
különböző edzettségi álla-
potban, ezért számunkra ne-
hézkesen indult a bajnokság 
– mondta Bücs Zsolt vezető-
edző. – Az idény közben sokat 
fejlődött a csapat játéka, az 
utolsó nyolc–tíz fordulóban 
már olyan teljesítményt nyúj-
tottunk, amivel elégedettek 
lehetünk. Játékban léptünk 
előre, de a mérkőzések lezárá-
sához szükséges gyilkos ösz-
tön olykor hiányzott a futbal-
lunkból, emiatt veszítettünk 
pontokat. Az ellenfelek gyak-
ran kihasználták, hogy a já-
tékvezetőktől kevés védelmet 
kaptunk.

A táblázatot az egy meccsel 
kevesebbet játszott Koroncó 

vezeti 40 ponttal, a Kapuvár 
és az SC Sopron 36–36 egy-
séggel követi őket.

– A listavezető nyomás és 
feljutási kényszer nélkül sze-
repel, rólunk ez nem mond-
ható el – folytatta Bücs Zsolt. 
– Döntő lesz az első tavaszi 
forduló, ha az extra játéko-
sokkal is rendelkező Koroncó 
otthonában tudnánk győzni, 
akkor nőnének a reményeink 
a bajnoki cím és az osztályo-
zó elérésére. A téli szünetben 
szeretnénk megerősíteni a já-
tékoskeretet, de ez nem lesz 
könnyű. Magasabb osztály-
ból szinte senki nem akar a 

megyeibe igazolni. Ezt a nyá-
ri példák is alátámasztják.

A SFAC 1900 21 ponttal a 6. 
helyen fejezte be az őszt.

– Nagyvonalakban elége-
dett vagyok a helyezéssel, hi-
szen a célunkat elértük, a 
pontok tekintetében azonban 
van hiányérzetem. Többször 
játszottunk úgy döntetlent, 
amikor győzelmet engedtünk 
ki a kezünkből – kezdte Kato-
na Sándor vezetőedző. 

A piros-fehérek mínusz tí-
zes gólkülönbséggel zártak, 
a mezőnyben a legtöbb gólt 
kapott csapatok között áll-
nak. Ebben jelentős szerepet 

játszott három súlyos veresé-
gük (Abda 0–6, Koroncó 1–7, 
Ménfőcsanak 0–8).

– Valóban sok gólt kaptunk, 
de elég sokat is rúgtunk. Ez a 
tendencia már évek óta érvé-
nyesül nálunk. Ez elsősorban 
a játékoskeretünk összetéte-
léből adódik, a támadóink-
nak nem kenyerük a védeke-
zés. Kevesen vagyunk, emiatt 
is tervezünk egy-két téli át-
igazolást, de lehet távozónk 
is. A felkészülést az Angeron 
végezzük majd, aki ismeri az 
itteni körülményeket, az tud-
ja, hogy ez nem lesz egyszerű 
feladat.

Az idei utolsó mérkőzésen is nyerni tudott az SC Sopron: 4–1-re diadalmaskodott a csapat  
a Vitnyéd ellen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nyolc év után ismét a 
Sopron Basket játéko-
sa Böröndy Vivien. A 27 
éves hátvéd városunk 
szülötte, a Darazsak-
nál kezdett kosaraz-
ni, aztán négy NB I-es 
együttesnél is szerzett 
tapasztalatot.

– Merre vezetett az utad 
Sopronból?

– Tősg yökeres sopro-
ni család szülötte vagyok, itt 
kezdtem ismerkedni a ko-
sárlabda alapjaival, aztán 
15-től 18 éves koromig már a 
nagycsapat játékosa voltam. 
A több játéklehetőség remé-
nyében először az MTK-hoz, 
majd Zalaegerszegre igazol-
tam. A zalai megyeszékhely 
után ismét a fővárosba ke-
rültem: 3 évig voltam a Vasas, 
majd 2 évig a Csata kosárlab-
dázója. A Vasasnál Földi Atti-
la edző irányításával rengeteg 
játékpercem volt, meghatáro-
zó játékos lettem. Több kiváló 
edzővel is dolgoztam együtt, 
rengeteg értékes tapasztala-
tot gyűjtöttem.

– Hogy kerültél vissza az 
idei szezontól Sopronba?

– A tavalyi idény után meg-
csörrent a telefonom:  Török 
Zoltán hívott, és kérdezte, 
lenne-e kedvem visszatérni. 
A könnyeimmel küzdöttem a 
beszélgetés alatt, nem is volt 
kérdés, hogy igent mondok, 

óriási megtiszteltetés, hogy 
ismét a Sopron Basket játé-
kosa lehetek. Visszatértem 
ide, ahol minden kezdődött. 
A családomnak is hihetetlen 
büszkeség és öröm, hogy újra 
itthon játszhatok.

– Euroliga-győztes csa-
pathoz kerültél. Milyen 
elképzelésekkel kezdted 
a munkát?

– Kiegészítő játékosként 
számít rám a szakmai stáb, 
nekem pedig az a feladatom, 
hogy a nekem jutó játékper-
cekben a lehető legtöbbet ki-
hozzam magamból. Próbálok 
minden egyes pillanatban ele-
get tenni az edzői elvárások-
nak, szívesen végzek plusz-
munkát is. Hátvéd poszton 
játszom, ebben a szezonban 
is próbálok minél többet egy-
egyezni, majd a betörés után 

kosarat szerezni, vagy kiosz-
tani a labdát a társaknak. 
Emellett próbálok kiemelke-
dő védőmunkát végezni.

– Figyelemmel kísér-
ted a Sopron Basket ered-
ményeit? 

– Ez nem is kérdés! Min-
dig is szívemen viseltem a 
klub sorsát, elkötelezett sop-
roni voltam, akármelyik csa-
patban is játszottam. Termé-
szetesen kicsit furcsa öt év 
fővárosi élet után visszatérni 
Sopronba, de hatalmas öröm 
is egyben. Itthon vagyok, bár-
mikor felugorhatok anyuká-
mékhoz, nagyon sok pozitív 
élmény ért, mióta visszake-
rültem. Hatalmas pluszt je-
lent ez nekem, kijelenthe-
tő, hogy csak nyertem azzal, 
hogy ismét a Sopron Basket 
játékosa vagyok.

„Óriási megtiszteltetés”

– Csak nyertem azzal, hogy ismét a Sopron Basket játékosa 
vagyok – nyilatkozta Böröndy Vivien. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Nevezés a Sportfelügyelet 
Sopron Facebook oldalon 
elérhető űrlapon és 
a helyszínen!  

A RÉSZVÉTEL
INGYENES!
Sopron MJV 
Sportfelügyeleti Csoport 
szervezésében.

A gyermek pálya hossza kb. 1,5 km. 
A felnőtt pálya hossza kb. 3,5 km.

9:00-tól REGISZTRÁCIÓ
10:00 GYERMEK VERSENY RAJT
10:15 FELNÓ́TT VERSENY RAJT

DECEMBER 10. (szombat)

Versenyközpont: 

VÁRKERÜLET, MÁRIA-SZOBOR

20
22

KOSÁRLABDA
Alba Fehérvár – Sopron KC

Bajnoki mérkőzés,  
november 26.

91–85  
(25–26, 27–16, 16–22, 23–21)

Alba Fehérvár:  
Pongó 8, Somogyi 13/6, 

Decosey 12/9, Ford 6, 
Philmore 25/6

Csere: Vojvoda 18/9,  
Szabó Zs. 5/3,  

Takács M.

Sopron KC:  
Joseph 8/3, Jones 15/3, 

Valerio-Bodon 3/3,  
Barnett 23/9, Durham 4

Csere: Csendes,  
Shine 19/15, Molnár M. 10, 

Sitku, Supola 3/3, Takács N.

Vezetőedző:  
Matthias Zollner

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

LABDARÚGÁS
Caola SC Sopron – Vitnyéd SE

Duna Takarék megyei I. osztály,  
Sopron, november 26.

4–1
Pannonhalma HORN SE – SFAC 1900 SE

Duna Takarék megyei I. osztály
Pannonhalma, november 26.

3–5

Két győzelem, két vereség 
Óriási csatában, 77–66-ra kikapott a női kosárlabda-válogatott 
Spanyolországban az Eb-selejtezőn. A mieink négy meccs után 
két győzelemmel és két vereséggel állnak a C csoportban, leg-
közelebb februárban lépnek pályára Izland ellen, és továbbra 
is jó esélyük van arra, hogy csoportmásodikként kijussanak a 
kontinenstornára.

RÖVIDEN

Az SC Sopron  a második, a SFAC a hatodik helyen áll a tabellán

Az élmezőnyben telelnek
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Kosárlabda 
December 1., 
csütörtök 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC  
– ELTE Fortis Kosárlabda

December 3., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC – Budapesti 
Honvéd SE

December 4., 
vasárnap 17 óra, 
Krasznai-csarnok
SMAFC 1860 – NYÍKSE

December 4., 
vasárnap 17 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket – UNI Győr

Túrázás
December 3., szombat 
9 óra, Brennbergbánya, 
Szent Borbála tér
Szent Borbála legendája

December 4., vasárnap 
8 óra, Soproni Parkerdő 
Extrem Burgenland 
felkészítő (30 kilométer)

Lövészet
December 4., vasárnap 
9 óra, Anger réti lőtér
Minősítő lőverseny

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Novemberben rendezték városunk-
ban a dr. Csik Ferenc emlékversenyt. 
A soproni fiatalok két legeredménye-
sebb úszóját, a 10 éves Bausz Lizát és 

a 17 esztendős Deák Leventét kérdeztük a sport-
ágról, sikerekről és terveikről. 
– Mióta foglalkozol úszás-
sal, miért ezt a sportot vá-
lasztottad?

– Bausz Liza: 8 hónapos 
koromtól babaúszásra jár-
tam, körülbelül 2 éves korom 
óta Vass Anitánál úszok. Ta-
valy kerültem át a versenyző 
csoportba.

– Deák Levente: Már kis-
koromban is jártam úszni, de 
nem versenyszerűen, nem is 
szerettem csinálni, talán ki-
csit lusta is voltam, így csak 
tengődtem. Akkoriban más 
sporton is gondolkodtam, de 
az ízületeim miatt kénytelen 
voltam a vízben maradni. Nem 
túlzás kijelenteni: egy nap el-
kezdett zavarni, hogy akikkel 
egy csoportban úszom, meg-
vernek, így elkezdtem hajta-
ni, és onnantól minden edzé-
sen odatettem magam.

– Melyik eddigi eredmé-
nyedre vagy a legbüszkébb, 
milyen sikerekkel zártad 
a dr. Csik Ferenc emlék-
versenyt?

– B. L.: Ausztriában a 20. 
Internationaler Simmeringer 

Delphincupon szerzett kupá-
ra vagyok a legbüszkébb. Az 
emlékversenyen 9 verseny-
számban indultam, ezeken 12 
érmet szereztem.

– D. L.: Eddig a serdü-
lő, illetve ifi korosztályban, 
200 méter hátúszáson elért 
országos bajnoki harmadik 
helyre vagyok a legbüszkébb. 
Számomra a dr. Csik Ferenc 
emlékverseny egy meglepően 
sikeres megmérettetés volt, 
nem számítottam ilyen ered-
ményekre, hiszen a verseny 
előtt formába hozás sem volt. 
Ennek ellenére szerintem elég 
jó időket úsztam ahhoz, hogy 
jó helyről tudjak a korosztá-
lyos bajnokságon rajtolni.

– Milyen további elkép-
zeléseid vannak az úszás-
sal, hová szeretnél eljutni 
a sportban?

– B. L.: Nagyon szeretek 
úszni és versenyezni, ez ki-
váló szabadidős elfoglaltság. 
Azt még nem tudom, hogy a 
későbbiekben milyen szin-
ten fogok sportolni, de idővel 
kiderül.

– D. L.: Kiemelkedő szintre 
akarok eljutni, ami világverse-
nyeket jelent. Úgy érzem, meg-
van bennem minden, ami eh-
hez szükséges, és megteszek 
mindent céljaimért. Később 
is a sport közelében szeret-
nék maradni sportpszicholó-
gusként vagy úszóedzőként. 
Ugyanúgy, mint az a vízben, a 
parton is maradandót szeret-
nék alkotni.

– Mi a célod, miben kell 
még fejlődnöd?

– B. L.: Szeretnék jövőre 
az országos cápabajnokságon 
érmet is szerezni, idén csak 
oklevelet sikerült elérnem.

– D. L.: Ha belekezdenék 
ennek a felsorolásába, egy 
cikk kevés lenne, de amire 
most különös figyelmet fo-
gunk fordítani, az az erő és a 
robbanékonyság. Talán erre 

van most a legnagyobb szük-
ség. Mindemellett termé-
szetesen nem hanyagoljuk 
a technikát sem. Illetve egy 
sportolónak nemcsak fizikai-
lag kell a csúcson lennie, ha-
nem fejben is, ezen is még sok 
mindent lehet javítani. Véle-
ményem szerint mindig lehet 
valamit jobban csinálni, így a 
lehetőségek száma, hogy mi-
ben fejlődjünk, végtelen.

Bausz Liza és Deák Levente:  Két fiatal soproni úszótehetség

A vízben is otthon vannak

Deák Leventének Hauer Péter az edzője, Bausz Lizának Vass Anita és Kókai Zsolt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ

Az Anger 
réti sport-
telepen 
1954-ben 

pályaavatót tartottak, 
öt év után pattogott ott 
újra labda. Szeptember 
9-én már a déli órákban 
megindult az emberek 
áradata, az igazi tömeg 
a harmadik mérkőzés-
re, a Honvéd–Sopron 
válogatott találkozóra 
jött össze. 

Elsőként a helyi úttörő-válo-
gatott a Fáklya ifjúsági csa-
patával játszott, ezt követően 
pedig a Selyemipar–Sparta-
cus vegyes 2–1-re győzte le a 
megyei válogatottat. A króni-
ka szerint ekkor már 10 ezer 
néző állta körbe a zöld gyepet.

A harmadik találkozó Var-
jú sípjelére kezdődött. A fő-
városiaknál az akkor éppen 
újpesti Deák volt a kölcsön 
középcsatár.

Bp. Honvéd vegyes: Ruzsa–
Winkler, Bozsik, Mártha–Baj-
zák, Budai I – Budai II, Kocsis, 
Deák, Puskás, Czibor. 

Sopron-válogatott: Mátrai–
Horváth, Peresznyák (Benkő), 
Rácz (Salamon) – Dérfalvi I, 
Soproni IV (Szabó) – Nyulász, 

Rajnai, Turai (Budai II), Brie-
ber, Vámos. 

A vezetést a soproniak sze-
rezték meg Turai révén, majd 
3–3 után a több világklasszis-
sal felálló Bp. Honvéd ellen-
állhatatlanul játszott, és végül 
12–3 (6–3)-ra győzött a lelkes 
Sopron-válogatott ellen. Gól-
szerzők: Kocsis (6), Puskás (4), 
Bozsik, Deák, illetve Turai (2), 
Brieber. 

A soproni csapat kapitánya 
Mátrai József, ismert nevén 

Stixi volt, aki anno így emlé-
kezett a jeles napra: „Rengete-
gen voltak a pályán a nagysze-
rű időben. Mellettem Puskás 
Öcsi állt, aki úgy látszik, meg-
unta a kicsit hosszúra nyúlt 
megnyitóbeszédeket, mert 
nemes egyszerűséggel fel-
kapta a lába előtt heverő fut-
ball-labdát, és elkezdett ve-
le dekázni. Odasúgtam neki: 
»Öcsi, hagyd már abba, ün-
nepség van!«, mire a Szá-
guldó Őrnagy azt válaszolta: 

»Dehogy hagyom abba, reg-
gelig beszélni fognak, ha nem 
pattog a labda.«. Amúgy a 
mérkőzésen fantasztikus já-
tékot láthatott a közönség. 
Én sajnos beszedtem Kocsis 
Sanyi húszméteres fejesét is, 
és természetesen többször a 
kapumba talált Puskás Öcsi. 
A díszvacsora után a Lövér 
Szállóban volt mulatós eszem-
iszom, mindenki jól érezte 
magát, aztán hajnalban felke-
rekedett a kispesti társaság, 
és elindult a belváros felé.”. 

A soproni válogatottban 
az SVSE jobbhátvédje, Hor-
váth István is játszott. A lab-
darúgókörökben Nyegiként 
ismert, keménykötésű, rend-
kívül pontosan rúgó, jól szere-
lő, klasszikus hátvéd így nyi-
latkozott: „Hatalmas tömeg 
volt a pályán, mindenki cso-
dálattal nézte Puskásékat. 
Nekem a Puskás–Czibor bal-
szárny ellen kellett futballoz-
nom, azt hiszem, talán ez volt 
életem legnehezebb feladata. 
Azt mondják, sikeresen har-
coltam, de Öcsi góljait nem si-
került megakadályoznom.”. 

A játékosok a mérkőzés vé-
gén alig tudtak kiszabadulni 
az autogramkérő szurkolók 
gyűrűjéből. 

Egy ideje már csendesebb 
idők járnak az Anger réti 
sporttelepre, jobbára a SFAC 
megyei első osztályú mérkő-
zései jelentik a legnagyobb 
eseményt. 

Anger rét:  Az 1954-es avatón zsúfolásig megtelt a pálya és környéke

Egy tucat gól Kocsiséktól

Kocsis Sándor hatszor vette be a soproni kaput.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A novemberi mini szünet után decemberben már 
sűrű program vár az SKC játékosaira. Bors Miklós 
másodedző elmondta: maximálisan kihasznál-
ták, amikor nem voltak mérkőzéseik.

– Sok apró sérülés jött össze a 
játékosoknál már november-
re, ezért néhány nap pihenő-
vel kezdtük a köztes felkészü-
lési időszakot – mondta Bors 
Miklós. – Tartottunk egy mi-
ni alapozást. Ennek célja egy-
értelműen az volt, hogy az 
állóképességet javítsuk azok-
nál a kosárlabdázóknál, akik-
nél hiányosságot tapasztal-
tunk. Most már ezen a téren 
is egységes a csapat, ami na-
gyon fontos. Emellett a véde-
kezésre fektettük a hangsúlyt: 
egyrészt a fejekben kellett ki-
csit rendet tenni, másrészt 
a védekezés agresszivitását 
is erősíteni szerettük volna. 
Fontos, hogy a kettő–kettő 
elleni szituációkban komoly 
nyomást helyezzünk a labdás 
játékosra.

A másodedző hozzátette: 
örömmel tapasztalták, hogy a 
bajnoki szünet utáni első mér-
kőzésen már sok minden visz-
szaköszönt a csapat játékában 
a begyakorolt elemekből.

– Százszázalékosan így 
sem voltunk elégedettek, 

hiszen komoly előnyünk volt 
már a szegedi találkozón, 
mégis engedtük az ellenfe-
lünknek, hogy felzárkózzon. 
A meccset azonban behúz-
tuk, ez nagyon fontos, hiszen 
ebben a kiegyensúlyozott baj-
nokságban minden idegenbe-
li győzelemnek kiemelt sze-
repe van.

A szakember szerint az Al-
ba Fehérvár a bajnokság két 
legerősebb csapata közé tar-
tozik. A székesfehérvári ta-
lálkozó második negyedében 
több megingás is volt az SKC 
részéről, amelyből komoly 
előnyt kovácsoltak a hazaiak. 
Mindezek ellenére sikerült 
visszajönni a meccsbe, és iz-
galmassá tenni a végjátékot, 
ami egyértelműen pozitív. 

Bors Miklós nehéz decem-
berre számít, hiszen sorra 
jönnek majd a bajnoki talál-
kozók: az év utolsó hónapjá-
ban hat mérkőzést játszik a 
csapat, hétközi fordulók is 
lesznek. A szakvezetés egy-
értelmű célja, hogy a hazai 
meccseket megnyerjék.

SKC: készülnek  
a nagy menetelésre

SOPRONITEMA
HIVATALOS

Terjesztési reklamáció: 0699/517–501
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„Az emberi szív 
nagyon különös, 
nemcsak egész 
számok vannak 
benne, hanem 
törtek is. Egyen-
letek, amelyek-
ben annyi az „is-
meretlen”, hogy 
meg sem lehet 
oldani őket.”
Hunyady Sándor  
(1890–1942) regény- és 
drámaíró

MOTTÓ

Karácsony  
a havason
A válogatás erdélyi magyar 
írók és költők karácsonyi 
témájú műveiből merítve 
idézi fel a szeretet ünne-
pének hangulatát. 

Több alkotó és költő is 
megtölti soraival ezt a vá-
logatáskötetet: olvasha-
tunk novellát például Sin-
ka István, R. Berde Mária, 
Hunyady Sándor, Tabé-
ry Géza vagy Sziráky Ju-
dith tollából, és elme-
renghetünk többek között 
 Dsida Jenő, Reményik Sán-
dor, Dutka Ákos vagy épp 
Szabolcska Mihály ríme-
in. A könyvet Hunyadi Csa-
ba Zsolt szerkesztette.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ 
RÉKA

Soroza-
tunkban 
olyan fia-

talok életét követjük 
nyomon, akiket 10 év-
vel ezelőtt már bemu-
tattunk újságunkban. 
Szilveszter Bálint a 
Semmelweis Egyetem 
hallgatójaként két al-
kalommal is elnyerte a 
Széchenyi István tanul-
mányi ösztöndíjat.
Szilveszter Bálint már a Ber-
zsenyi Dániel Evangélikus 
Líceum tanulójaként eldön-
tötte, hogy – a családi hagyo-
mányokat követve – az orvo-
si hivatást választja. (Hazajön 
gyógyítani, Soproni Téma, 
2012. november 21.) Oktatott 
az egyetem anatómiai intéze-
tében, tudományos diákköri 
kutatásokon vett részt, tanul-
mányi versenyeken ért el ki-
magasló eredményeket, így 
elnyerte a köztársasági ösz-
töndíjat is.

– Mindenekelőtt szeret-
ném megköszönni Sopron vá-
ros támogatását egyetemi ta-
nulmányaim során – mondta 
Bálint. – Az ösztöndíj hozzájá-
rult ahhoz, hogy nemzetközi 

konferenciákon ismertet-
hessem a tudományos ered-
ményeinket, valamint kiváló 
motivációt jelentett a tudo-
mányos diákköri kutatások 
folytatásához is. Habár jelen-
leg Budapesten élek és dolgo-
zom, mindig szívesen térek 
vissza a városba a barátok és 
a családtagjaim közé.

A fiatalember 2014-ben 
végzett a Semmelweis Egye-
tem Általános Orvosi Karán, 

majd PhD tanulmányokat 
folytatott a Városmajori Szív- 
és Érgyógyászati Klinikán. 
Fő tudományos érdeklődési 
területe a kardiovaszkuláris 
CT képalkotás, mely jelentős 
fejlődésen ment keresztül az 
elmúlt években. 

– Lehetőségem adódott 
a Harvard Medical School 
bostoni oktatókórházában 
is egy évet eltölteni, ahol to-
vábbi szakmai, tudományos 

és statisztikai képzést kap-
tam, továbbá a nyelvisme-
retemet is fejleszthettem 
– folytatta. – A pandémiát 
megelőzően európai kardio-
lógiai és radiológiai konfe-
renciákon képviseltük a kli-
nikát, amely megalapozta a 
további nemzetközi együtt-
működést a képalkotó kuta-
tócsoportok között. A PhD fo-
kozat megszerzését követően 
a Városmajorban folytattam 

rezidensképzésemet, és kardi-
ológiából tettem szakvizsgát.

Bálint – immár saját PhD 
hallgatóival – továbbra is 
folytatja a betegellátás mel-
lett a tudományos munkát 
is, melynek során – számos 
interdiszciplináris vizsgálat 
mellett – elsősorban a koszo-
rúér-betegség CT diagnoszti-
kájára fókuszál. Közben csalá-
dot is alapított: lánya, Hanna 
már elmúlt kétéves.

Tehetségek tíz éve és most:  Bemutatkozik Szilveszter Bálint

Kardiológusként segít

Szilveszter Bálint 10 éve és napjainkban – a betegellátás mellett továbbra is folytatja a tudományos munkát. 

MADARÁSZ RÉKA

Másodszor indult a 
Macskakő Gyermek-
múzeum Családi legen-
dárium című irodalmi 
pályázatán Sánczi Oli-
vér. Felmenői történe-
tét megörökítő kisfilm-
jeit tavaly különdíjjal, 
idén pedig megosztott 
második helyezéssel 
jutalmazta a zsűri.

A Faggasd a nagyit! című pá-
lyázatra tanító nénije, Kurucz 
Erika hívta fel Olivér figyel-
mét. Tavalyi hétperces kis-
filmjében a fiú üknagyszülei-
vel és a dédszüleivel, idei több 
mint 11 perces videójában 
pedig már a nagyszüleivel is 
megismerkedhettünk. A csa-
ládfa felkutatásához a negye-
dikes Olivér nagyszülei szülő-
helyére, Ágfalvára, Harkára és 
Nagycenkre is ellátogatott.

– Rengeteg újdonságot 
tudtam meg a családomról 
– mesélte Olivér, aki remek 
humorát és huncutságát a 
nagypapájától örökölte. – A vi-
deók elkészítésében az anyu-
kám segített. Az idei valamivel 
nehezebb volt az összetettsé-
ge miatt, majdnem egy hetet 
foglalkoztunk vele, a vágásból 
apukám is kivette a részét. 

Olivérnek minden napja be 
van táblázva, ugyanis a zene-
iskolában dobol, és heti három 
vízilabdaedzése jár.

– A vizet már nagyon ko-
rán, Czifrik Hajnalka bébiú-
szás-oktató szerettette meg 
vele – folytatta Sáncziné Hor-
váth Mária, a fiú anyukája. 
– Olivér sok mindent kipróbált 
(néptánc, foci, kosár, asztali-
tenisz), de valahogy mindig 
visszatértünk az uszodához. 
A vízilabda iránti rajongása az 
olimpiai bronzérmes vízilab-
dázó, Gurisatti Gréta nevéhez 
fűződik. Az ő személye inspi-
rálta, a fáradtabb napokon az 
ő motivációs szavaival indu-
lunk az edzésekre. 

Óriási élmény volt Olivér 
számára, hogy nyáron Bu-
dapesten, a vízilabda-világ-
bajnokságon három meccset 
is megnézhetett élőben. Ha 

egy kevéske szabadideje még 
akad, rajzol és fest. Erika né-
ni szerint ezen a területen is 
nagyon ügyes, sőt a néptánc-
hoz is lenne tehetsége. Öcs-
cse, Gergő hatéves, gyakran 
játszanak együtt az udvaron. 
Anyai nagymamájuk a szom-
szédjukban él, a fiúk sokszor 
átmennek hozzá reggelizni 
és aludni.

– Olivért nagyon szerető 
család veszi körül, ahol min-
den a gyerekek körül forog 
– tette hozzá a tanító néni. 
– A fiúknak sok utat megmu-
tatnak a szüleik, nagyszüle-
ik, amelyek közül választhat-
nak. Jövőre Olivért az öccse is 
követi a Deák Téri Általános 
Iskolába.

Családtörténet videókon

Szabadidejében Sánczi Olivér szívesen rajzol és fest, de dobol 
és vízilabdázik is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Rugalmas állandóság
Belátom, hogy első hallásra ez egy furcsa szóösszetétel. Pedig 
ezek a szavak egészségünk, életünk két egymással összeegyez-
tethető feltételét jelzik. Az állandósággal arra utalok, hogy azt 
szereti a testünk (és a lelkünk is), ha napról napra a szokott me-
derben folyik az életünk. Ha van egy begyakorlott ritmusunk. 
Ideális az lenne, ha a természetes fényviszonyokhoz (hajnal–
alkonyat) is illeszkedne, de ez lehet, hogy már tényleg elérhe-
tetlen. Viszont azért szuper, ha meghatározott időben kelünk és 
fekszünk (és akkor naponta ugyanannyit is alszunk!). Az étkezé-
sünknek is legyen rendszere! Ne össze-vissza, hol így, hol úgy…

Persze ez az állandóság, ritmus nem jelenthet merevsé-
get! Rugalmasan ki-ki lehet, sőt kell lépni ebből a keretből. 
Az ember nem megy például minden nap moziba vagy szín-
házba, és biztos, hogy a nyaralás alatt azért más a napok vá-
za, mint korábban. 

A tartós kiszámíthatatlanság, rendszertelenség azonban 
pusztító. Szóval építsen rendszert az életébe, és töltse azt ki 
rugalmasan! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 7-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sopron, 
Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó ki-
adványt sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

November 15-i rejtvényünk megfejtése: „A véletlen nem ismer lehetetlent”. Szerencsés megfejtőnk:  
Szalai Mária Krisztina, Sopron, Füredi sétány.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 30-tól december 6-ig. Az ügyeleti idő este 8 órá-
tól másnap reggel 8 óráig tart.

November 30.,  
szerda 

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

December 1., 
csütörtök 

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

December 2.,  
péntek 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–242

December 3., 
szombat 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

December 4., 
vasárnap 

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

December 5.,  
hétfő 

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

December 6.,  
kedd 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

A jó házasság csapatmunka
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

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

– Másodikas gimnazista vol-
tam, amikor Kati nővéremmel 
beültünk a Borostyán cukrász-
dába egy „kupdzsek”-re (Coupe 
Jacques), ami egy isteni fagy-
laltkehely volt. A szomszéd asz-
talnál két fiatalember ült, és az 
egyikőjük feltűnően sokszor fe-
lejtette rajtam a szemét – kezd-
te történetüket Ildikó.

– Akkor még Sopron kisvá-
ros volt, a hasonló korúak lá-
tásból ismerték egymást, így 
voltam én is Ildivel, aki nagyon 
tetszett – folytatta Szényi Péter. 
– Amikor Rosta Öcsi barátom-
mal beültünk a Borostyánba, és 
a szomszéd asztalnál megpil-
lantottam Ildikót, mondtam is 
neki, na, ő az a lány, akiről be-
széltem. Mivel ő ismerte mind-
kettőjüket, hamarosan átültünk 
a lányok asztalához.

Az első randevút a Kossuth 
Lajos utcai órához beszélték 
meg délután ötre, de mivel Pé-

ter nem volt benne biztos, hogy 
Ildi el is jön, hatra egy másik 
lánnyal is megbeszélt ugyan-
oda találkát. Ildikó azonban 
pontos volt... 

– Negyedikes gimnazista-
ként már jegygyűrű volt a ke-
zemen, az érettségit követően, 
1968 júliusában házasodtunk 
össze – mesélte Ildikó. – A lako-
dalom a Deákban volt, majd Hé-
vízre mentünk nászútra, együtt 
Kovács Ági barátnőmékkel. 

Érdekesség, hogy egy ad-
minisztrációs hiba miatt az el-
ső éjszakára egy szobában ka-
pott elhelyezést a két ifjú pár, 
így felváltva voltak édes kettes-
ben, míg a másikuk a szemköz-
ti étteremben vacsorázott, vagy 
sétált a tóparton.

– Ezen is csak nevettünk 
– tette hozzá Péter, aki hirte-

len össze sem tudja számol-
ni, hogy a nászutat követően 
hány albérletben laktak. 1969-
ben született meg Andrea lá-
nyuk, alig több mint egy évvel 
később pedig Gábor fiuk. Már 
bőven óvodások voltak a gye-
rekek, amikor kiutalták szá-
mukra első önálló otthonukat, 
egy úgynevezett „tanácsi érté-
kesítésű OTP lakást” a Kőfaragó 
téri lakótelepen.

– A jó és boldog házasság 
valójában csapatmunka, termé-
szetesen nem kell önmagunkat 
feladni, az sosem vezet jóra, de 
az egészséges kompromisszum 
ott kell, hogy legyen – mond-
ta Ildikó, aki évtizedek óta nagy 
türelemmel küzd egy gyógyít-
hatatlan betegséggel. 

– A másikkal való törődés, 
a gyengédség soha nem hiá-

nyozhat egy kapcsolatból,  Ildi 
betegsége pedig még jobban 
összekapcsolt bennünket – zár-
ta Péter.

Szényiné Kazinczy Ildikó és Szényi Péter 1968 júliusában házasodott össze. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

SZÉNYINÉ K AZINCZY 
ILDIKÓ  1949-ben szüle-
tett Sopronban. Mérlegké-
pes könyvelő, közgazdasá-
gi csoportvezetőként ment 
nyugdíjba.

SZÉNYI PÉTER  1945-ben 
született Sopronban. Aktív 
pályafutása során végig az 
egészségügyben dolgozott. 
Részt vett a Soproni Képző-
művészeti Társaság újjáala-
kulásában, melynek később 
vezetőségi tagja, két turnu-
son keresztül pedig alelnö-
ke volt. 
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KÓCZÁN BÁLINT

Évről évre egyre népszerűbb a Dal-
riada, és már a jövő évi naptárban is 
gyűlnek a felkérések. Ficzek András 
frontemberrel beszélgettünk.

– Milyen évet zár idén 
a Dalriada?

– A nyár egész komoly 
mozgással telt, itthon és kül-
földön is nagyon jó koncer-
teket adtunk. Jártunk nagy 
fesztiválokon és kisebbeken 
egyaránt. Nem emelek ki egy 
fellépést sem, mert minden-
hol nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Egy koncert nekünk 
mindig ünnep, varázslat, és 
tudjuk, hisszük, hogy a közön-
ségünk is így éli meg ezeket 
az eseményeket. Megjártuk a 

Budapest Parkot, játszottunk 
idén is a Barba Negrában, a Fe-
zenen, az alsóőrsi Tábor fesz-
tiválon, a Magyar Szigeten 
Ásotthalmon, volt fesztivá-
lunk Németországban, Cseh-
országban, mozgalmas volt te-
hát ez az évünk is.

– Nemzetközi színtéren 
egyre ismertebb a banda: 
mit tapasztaltok?

– Folyamatosan, évről év-
re több a megkeresés, egyre 
komolyabb helyeken és egyre 
jobb idősávokban játszunk, 

szeretik a zenekart külföl-
dön. A koncertjeink most már 
nagyjából fele-fele arányban 
itthoniak és külföldiek. A Co-
vid-helyzet és ez a jelenlegi 
háborús légkör persze nem 
könnyítette meg a dolgunkat, 
ahogy a szervezőkét sem, de 
ahova hívtak, ott voltunk.

– Hogy állnak az új dalok 
és klipek?

– 2021-ben jelent meg az 
 Őszelő című albumunk. Ez 
volt a zenekar 11. kiadványa, 
és az ehhez forgatott Betyár-
altató klipünk több százezres 
nézettséggel rendelkezik a 
legnagyobb videómegosztón. 
Ez mindenképpen örömteli 
számunkra. Az új dalok írása, 
formába öntése jelenleg is zaj-
lik, klipet majd az új lemezhez 
tervezünk forgatni.

– Jövőre tehát újdonsá-
gokkal készültök?

– Így van. Jövőre új le-
mez és új klip várható tő-
lünk. A koncertek terén pe-
dig az már most látszik, hogy 
a jövő évi koncertszezonunk 
– külföld tekintetében – erős, 
aktív lesz. Már most folya-
matosan érkeznek a megke-
resések a 2023-as szezonra. 
Jövőre is szeretnénk min-
denhol ott lenni, ahol csak le-
het, és persze egy nagyon jó 
lemezzel is megörvendeztet-
jük majd a barátainkat, ezt 
megígérhetem!

Sztárok itt és ott

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

A soproni Dalriada  jövőre új albummal készül

Külföldön is népszerűek

2021 áprilisában jelent meg a Dalriada legutóbbi, Őszelő című albuma. Most új dalokon dolgozik a zenekar. 
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MADARÁSZ RÉKA

Idén lesz 30 éve, hogy 
Pusztainé Gosztom Ani-
ta elkezdett varrni, és 
azóta is töretlen a lel-
kesedése. Vászontáská-
inak nemcsak egyedi, 
minőségi anyaga, ha-
nem szép kidolgozása 
is árulkodik készítőjük 
szakértelméről.

Pusztainé Gosztom Anita vá-
szontáskái három éve indul-
tak hódító útjukra hazánkban 
és külföldön. Alkotójuk szin-
te még ki sem nyitja a szemét, 
máris ül a varrógéphez, és állít-
ja össze a táskáit változatos szí-
nekben és fazonokkal.

– Már 15 éve vállalkozó va-
gyok – mesélte Anita. – Koráb-
ban volt egy varrodám. Egyszer 
az egyik osztrák vendégem 
megkért, hogy készítsek neki 
origami vászontáskát, amiből 
rögtön többet is rendelt. Na-
gyon kedvemre volt ez a tevé-
kenység, úgyhogy el is kezdtem 
bevásárlótáskákat varrni, ame-

lyeknek hatalmas sikere volt 
a vendégeim körében. Aztán új 
fazonokat terveztem: oldaltás-
kát, majd a népszerű váll-, háti 
és kézitáskaként is használható 
3 az 1-bent.  

Azért is óriási a kereslet Ani-
ta táskáira, mert vászonból rit-
kán készítenek divatos fazono-
kat. A kreatív varrónő talált egy 
nagykereskedést, amellyel re-
mekül együtt tud működni. Itt 
kedvére válogathat a szebb-

nél szebb anyagok közül a szi-
várvány minden árnyalatában. 
Amikor megérkezik az új áru, 
alig várja, hogy a kezébe ve-
hesse az anyagokat.

– Mindig is szerettem a vász-
nat, ami számomra több, mint 
egy anyag – folytatta. – Erős, 
jó minőségű vásznakkal dol-
gozom. Most már szinte kizá-
rólag táskákat varrok, ami szá-
momra nemcsak munka, hanem 
hobbi is. Nem tudnám megun-

ni a varrást, mert ahogy kitalá-
lok egy új fazont, már a követ-
kezőn gondolkodom. Arra is 
rájöttem, hogy nem a saját íz-
lésemből kell kiindulnom, hi-
szen sokfélék vagyunk.

A visszajelzések, amelyek 
az ország minden részéből ér-
keznek, kizárólag pozitívak, hi-
szen ezek a darabok „tele szív-
vel és szeretettel” készülnek 
– amit Anita gyakran ki is ír 
a Facebook-oldalára.

Vászontáskák szívvel, szeretettel

Pusztainé Gosztom Anita táskái azért is népszerűek, mert vászonból ritkán készítenek 
divatos fazonokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

SOPRONITEMA
HIVATALOS

A DALRIADA IS FELLÉP  az 
idei XII. Hűség Napja elneve-
zésű rockesten, amely decem-
ber 9-én lesz a Hangárban. 

ADVENTI ZENEI AJÁNLÓ

Goldmark Énekegyüttes: Remény
December 3., szombat 18 óra, Szent Mihály-templom
Remény címmel ad hangversenyt a Goldmark Énekegyüttes de-
cember 3-án, szombaton 18 órától a Szent Mihály-templom-
ban. Az énekegyüttest soproni és soproni kötődésű tagok al-
kotják, repertoárjuk széles skálán mozog, mostani koncertjük 
az advent köré szerveződik.

Terjesztési reklamáció: 0699/517–501


