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„Itt marad most a fenyő.

Itt marad minálunk.

S amíg itt lesz, mindnyájan

ünneplőben járunk.”

Gazdag Erzsi 

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A lélek ünnepe

Hajráznak a kivitelezők

Hamarosan elkészül a Várkerület második szakaszának teljes felújítá-
sa, az Ötvös utcától a Széchenyi térig. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Feltárul a céhek Feltárul a céhek 
titokzatos világatitokzatos világa 6

A vírushelyzet megszűntével egy különleges 
kiállítás várja a látogatókat a Lenck-villában. 
A tárlat címe: Mestermű. Polgári életvilág és 
kézművesség a 19. század végi Sopronban. 

A teák birodalmaA teák birodalma 6

Kasléder Emese teaházában több mint kétszáz 
fajta tea közül válogathatnak a vásárlók

Átadták a forgalomnak az M85-ös Csorna és Sopron 
közötti szakaszát. Múlt szerdán 11 órakor hajthattak 
fel először az autók a gyorsforgalmi útra. Most 51 kilo-
méter készült el,  ezzel nemcsak gyorsabb lett a közle-
kedés, hanem a térségben élők számára új gazdasági 
lehetőségek is megnyíltak. Írásainkban áttekintettük 
az útépítés történetét, az úttal kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókat és érdekességeket is.

4–5

A város útja a jövő útja

Kedves Olvasóink!
Néhány nap, és véget ér ez a mindannyiunk számára nehéz esztendő. Az ün-
nepnapok talán egy kicsit oldják a bennünk lévő feszültséget, reményt nyújt-
va, hogy egy jobb év köszönt ránk. Nekünk, újságíróknak sem volt könnyű – ha 
nem is a frontvonalban, mint az orvosok és az ápolók, vagy a bolti eladók –, de 
a Soproni Téma munkatársai a járvány idején is eleget tettek és tesznek kötele-
zettségeiknek, hogy az újságot hétről hétre kézbe vehessék olvasóink. Önöknek 
is köszönjük, hogy kitartottak mellettünk, hogy segítették munkánkat!
Most egy kicsit mi is megpihenünk. Ez a lapszám idén az utolsó. Legközelebb 
január 20-án jelenünk meg, de addig sem tétlenkedünk, hiszen jövőre lesz 10 
éve, hogy kézbe vehették a Soproni Téma első számát. Szeretnénk egy még 
szebb és még inkább az önök érdeklődésére számot tartó lapot készíteni, re-
mélve, hogy elnyeri tetszésüket.
A szerkesztőség munkatársai nevében is kívánok áldott karácsonyt,  
s egy egészségben eltöltött, sikeres új évet!

Horváth Ferenc
főszerkesztő
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Dr. Varga Mária és dr. Szabadhegyi Győző ünnepi emlékei 

Régi idők karácsonya
KÖVES ANDREA

Ki ne emlékezne arra, hogy gyermekként mi-
lyen repeső szívvel várta a szentestét? Így van 
ezzel dr. Varga Mária, a Sopronért Emlékérem 
kitüntetettje, valamint dr. Szabadhegyi Győző, 
a Soproni Egyetem címzetes docense is.

A nagy fenyőfa alatt 
– Az első boldog karácsonyok-
ról a családi elbeszéléseknek 
köszönhetően maradtak fent 
emlékeim, köztük az a kis tör-
ténet, amikor a nagyapám által 
készített kisautóval sikeresen 
feldöntöttem a karácsonyfát 
– mesélte az egykori egyetemis-
ták körében 

nagy tiszteletnek örvendő okta-
tó. – Meleg szívvel emlékszem a 
régi szép karácsonyokra, ez alól 
kivétel az 1944-es ünnep, ami-
kor ötéves voltam. Ekkoriban 
Budán egy távoli rokon lakásá-
ban húztuk meg magunkat, és 
a szőnyegbombázások szétrom-
bolták ideiglenes otthonunkat.

Dr. Szabadhegyi Győző 
számára a legszebb ünnepek 
azok voltak, amelyeket 8 és 18 
éves kora között egy Pest kör-
nyéki kisvárosban a családja 
körében tölthetett. A tágas 
szobákat először fűrészpo-
ros kályhával, majd cserép-
kályhával próbálták kifűte-
ni: a két fiútestvér mind a 
fűrészporos hordó meg-
töltéséből, mind a tűzi-
fa-hasogatásból kivette a 
részét. Takarékoskodniuk 

kellett, így a lakásban 19 foknál 
soha sem volt melegebb. 

– A fenyőfánk mindig na-
gyon magas, csodaszép volt, 
hiszen édesapám az erdőgaz-
daságnál dolgozott – idézte fel 
dr. Szabadhegyi Győző. – A sza-
loncukrokhoz mi vágtuk a pa-
pírokat, és a cukrot melaszból 
készült, rétesszerű lapos teríték-
ből vágtuk ki. Bár az íze nem ha-
sonlított a maihoz, de nekünk 
mégis kedves volt. A nagy pil-
lanat eljövetele előtt próbáltuk 
kilesni a szerény ajándékokat 
és a feldíszített fát. Csengőszó-
ra vonultunk be, körbeálltuk a 
fát, közösen énekeltünk, apu-
kám vitte a prímet. Az ajándé-
kok bontogatása után jöhetett 
az ünnepi vacsora, amely szinte 
mindig hal volt, de mi, gyerekek 
nem ettük annyira lelkesen. Sze-
gény ponty már vagy két napja a 

fürdőkádban úszkált, és bizony 
összeszorult a szívünk, amikor 
láttuk, hogy pokrócba csoma-
golva kapott a fejére egy nagy 
ütést. Vacsora után átmentünk 
édesapám testvérének a család-
jához, ahol mennyei sütemé-
nyek vártak ránk. Nagyobbacs-
ka korunkban már elmehettünk 
az éjféli misére is.

Az utóbbi évek karácsonyai 
is nagyon kedvesek számá-
ra: nincs is annál meghittebb, 
amikor lányai és unokái körbe-
ülik az asztalt, egymás szavába 
vágva csacsognak, és közben 
fogy a felesége által sütött fi-
nom sütemény.

Marika néni 
lélekmelengető ünnepei
A karácsony egy gyermek szá-
mára maga a varázslat, és cso-
da marad idősebb korban is, 
amikor már minden megélt 
percnek súlya van – vallotta 
dr. Varga Mária, sokak szeretett 
Marika nénije.

– Ha a régmúlt karácsonyok-
ra gondolok, egy fotót látok ma-
gam előtt: ünnepi ruhácskában 
áll egy csillogó szemű, várako-
zással teli négyéves kislány a 
feldíszített karácsonyfa alatt 
– kezdte a Sopronért Emlék-
érem kitüntetettje. – Ez a kicsi 
lány én vagyok, a fényképet gya-
korta nézegetem. A karácsony 
eszmélésem első pillanatától 
varázslatos volt. Magam előtt 
látom a gyertyák fényét, érzem 
a fenyőfa illatát, a fonott kalács 

melegét. Emlék-
szem, hogy öz-
vegy édesanyám 
mellett sündö-
rögtem a kony-
hában, együtt 
főztük az illatos 
házi szaloncuk-
rot, majd papír-
ba öltöztettük 
a finomságot. 
Nagyobbacska koromban már 
a fa díszítésében is oroszlán-
részt vállaltam: került rá a sza-
loncukron kívül mosolygós 
mikulásalma, aranyozott dió, 
toboz és gyertya. 

Felnőtt korában különösen 
emlékezetes volt számára az a 
szenteste, amikor hároméves 
kislánya, Zsuzsika, akit örökbe 
fogadott, megérkezett hozzá-
juk Győrből az Anyás Csecse-
mő Intézetből. Mindent meg-
tettek, hogy boldog legyen, ám 
az első napok, hetek nem voltak 
egyszerűek: az ismerkedéssel, a 
bizalom megszerzésével teltek. 

Marika néni számára a kará-
csony ma is varázslatos. Mivel 
édesanyja halála után az otthon 
melege már nem a régi, kimegy 
az utcára: boldogsággal tölti el 
a hagyományok őrzése, a város 
karácsonyfája, az adventi koszo-
rú és a fényfüzérek. Messze föl-
dön híres a bejglije, mogyorós 
sütije, karácsonyi csillagai és il-
latos fonott kalácsa. Jó szívvel 
süt nemcsak a lányának és az 
unokájának, hanem a barátai-
nak, kedves ismerőseinek, mert 

szerencsére azokból bőven akad. 
Szenteste egy illatos lucfenyő-
vel köszönti a karácsonyt, a fát 
mikulásalma, toboz, dió, szalon-
cukor és gyertya díszíti majd, 
mint egykoron…

Kóra Sándor német és magyar dalokat is játszik a verklin 

Mert szívvel kell tekerni
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Kóra Sándor és fele-
sége, Szarka Mária ti-
zenöt évvel ezelőtt 
költözött Kecskemét-
ről Sopronba. A nem 
titkolt céljuk az volt, 
hogy városunkból in-
dulva bejárják majd 
Európa országait. 
A produkciójuk pedig 
egészen különleges. 

Kóra Sándorék az 1860-ból 
származó velocipéd hű másá-
val adnak elő akrobatikus ele-
meket tartalmazó bemutatót. 
Már maga a felszállás is látvá-
nyos és egyben sok gyakorlást 
igénylő mozdulat, de a legve-
szélyesebb mindenképpen az, 
amikor ketten ülnek a kerék-
páron. Mindezt természetesen 
korhű ruhákban…

– Jó, ha van az embernek egy 
kis egyensúlyérzéke – mondta 
Kóra Sándor, amikor arról kér-
deztük, mennyire nehéz közle-
kedni ezzel a különleges kerék-
párral. – A nehézséget az adja, 
hogy nincs lánchajtás, és köz-
vetlenül az első keréken van a 
pedál. A fék nem túl hatékony, 
azaz dombra könnyebb vele fel-
tekerni, mint lejönni onnan. Az 
elmúlt években még sosem volt 
komolyabb balesetem, talán ez 
annak is köszönhető, hogy na-
gyon hajlékony a testalkatom. 
A vele való közlekedés alapja 

minimum kétszáz óra tanulási 
idő, hiszen ez nem „az a kerék-
pár”, hanem inkább olyan érzés, 
mintha valaki lovon ülne.

Kóra Sándornak azonban van 
még egy másik különleges pro-
dukciója is, mégpedig a verkli-
muzsika, amellyel öt évvel ez-
előtt, a keszthelyi nemzetközi 
verklifesztiválon ismerkedett 
meg. Az egyedi készítésű „gé-
pén” német és magyar dalokat 
is játszik. A gyűjteménye hatal-
mas, több mint ötezer dalból 
áll. – Fontos a jó ritmusérzék, 

valamint az is, hogy jól ismer-
jük az egyes zeneszámokat 
– folytatta Kóra Sándor. – Sok 
múlik ugyanis a sebességen, 
ha túl gyorsan vagy lassan te-
kerjük a verklit, akkor nem lesz 
élvezhető a muzsika. Egykor 
például a budapesti utcák el-
képzelhetetlenek voltak a ké-
zi hajtású zenegépek nélkül. 
A XIX. században volt olyan idő-
szak, amikor csak a fővárosban 
ötezer engedélyt adtak ki. Ma 
pedig már alig maradtunk né-
hányan hírvivőnek.

 Dr. Farkas Ciprián Dr. Simon István Csiszár Szabolcs
 polgármester alpolgármester alpolgármester

Áldott karácsonyt és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánunk!

Kóra Sándor öt évvel ezelőtt ismerkedett meg a 
verklivel, ma már számtalan rendezvényen zenél 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Dr. Szabadhegyi Győző

Dr. Szabadhegyi 
Győző számára 
emlékezetes az a 
karácsony, amikor 
a nagyapja által 
készített kisautó-
val feldöntötte a 
feldíszített fát 

Dr. Varga Mária szíve-
sen emlékszik arra, ami-
kor négyéves kislány-
ként csillogó szemmel 
állt a feldíszített kará-
csonyfa alatt

Dr. Varga Mária



www.sopronitema.hu2020. december 23. 3

Az ünnep lényege változatlan
BERTHA ÁGNES

Egy csendes advent végén, néhány lépésnyire 
karácsony szentestéjétől Sopron református, 
katolikus és evangélikus lelkészei egy csokor 
ünnepi útravalót nyújtanak át olvasóinknak.

Vladár Gábor 
református lelkész
Sütő András írófejedelem (aki-
nek első köztéri szobra templo-
munk előtt áll) Advent a Hargi-
tán című színjátékában az öreg 
Bódi Vencel így imádkozik: „Ha 
csodát tennél is, Uram, tudnod 
kell, hogy erőnket vesztettük a 
várakozásban. Elszoktattál min-
ket a jótéteményeidtől. Üröm-
mel és bánattal tápláltál mind-
eddig, Uram. Felkészületlenek 
vagyunk a jóra. Tedd újra ké-
pessé a szívünket az örömnek 
elviselésére!”. 

E furcsára sikeredett évnek 
a végén, amelynek kezdetén 
nem gondoltuk volna, mi min-
den történhetik meg velünk, 
sokan mormoljuk Bódi Vencel-
lel együtt e szavakat. Istenünk 
válasza pedig erre az imádság-
ra: a karácsony eseménye. Ka-
rácsonykor újra képessé akar 
tenni minket Isten az öröm el-
viselésére. Mert a karácsony 
embervoltunk revalutációja, 
újraértékelése. Isten jó kétezer 
évvel ezelőtt rátekintett a bűn 
által megrontott, sokféle teher-
tétellel küszködő embergyer-
mekére, és mosolyogva megál-
lapította, hogy teremtménye, 
az ember minden befektetést 
megér. Ezért küldte el hozzánk 
a legdrágábbat, egyszülött Fiát, 
az Úr Jézus Krisztust. Jászolböl-
csőben szendergő kisbabaként, 
segítségre szoruló kisgyermek-
ként bízta Máriára és Józsefre. 
Számunkra ez lehet az üzenet 
ma, 2020-ban is: ami fontos az 
életben, azt Istenünk ránk bíz-
za. Az ember pedig felelős azért, 
amit vagy akit Isten rábízott. 
Bárki vagyok, vagy bármivé let-
tem, azt mindig másoknak kö-
szönhetem, végső soron pedig 
annak az Istennek, aki képessé 
teheti szívünket az „örömnek 
elviselésére”.

Németh István plébános
Karácsonyra, a Megváltó szüle-
tésnapjára készülünk. Figyelve 
a híradásokat, találgatunk, va-
jon milyen lesz az ünnep, hogy 
fogunk rá felkészülni, hiszen 
az idei adventben sok mindent 
el kell engednünk. Első pillan-
tásra jogosnak tűnik az aggo-
dalmunk, hiszen a mai ember 
szereti mindenből a maximu-
mot kihozni.

Már kifelé jöttem a vírusfer-
tőzés miatti karanténból, ami-
kor e sajátos advent vezérfona-
lán gondolkodtam. A csend 
megélését választot-
tam. Este nyolcra 
amúgy is lecsen-
desedik a város, 
talán több idő 
jut Istenre, egy-
másra és ön-
m a g u n k r a . 
A hajnali 

szentmiséken idén egy rövid 
gondolatot egy hosszabb csend 
követ. Kíváncsi voltam, milyen 
lesz a „fogadtatása”. Legna-
gyobb meglepetésemre ezek a 
másodpercek mély elcsendese-
désben telnek. Úgy tűnik, van 
igény az emberekben arra, hogy 
megnyíljanak a kommunikáció 
sajátos csatornái. Isten a csend-
ben szól, ugyanakkor egyszerű-
ségre tanít. Eddig csak beszél-
tünk róla, romantikával néztük 
a betlehemi barlangistálló idill-
jét. Manapság sok minden rakó-
dott az ünnep igazi tartalmára, 
mellyel együtt járt megfelelé-

si kényszer, aggódás, sietség. 
Most is készülünk: vásáro-
lunk, sütünk-főzünk, de ta-
lán felszabadul a lelkünk 
arra, hogy ne csak megha-
tódjunk karácsony titkán, 
hanem Istenhez és egymás-

hoz közeledve, a kötele-
zőnek tűnő köröket 

meg nem futva átél-
jük azt, hogy a leg-

nagyobb ajándék 
maga az Isten. 

Aggodalom-
ra nincs ok, 

Őt semmi és 
senki nem 
veheti el 
t ő l ü n k . 
M i n d e n 
k e d v e s 

Olvasónak 
azt kívá-

nom, hogy 
Isten szerete-

te, békéje töltse 
el a szívét!

Tóth Károly 
evangélikus lelkész
Az ünnep, így az advent fontos 
része a találkozás – az ünnep 
előkészítésének és megélésének 
is szükséges alkotóeleme. Ezért 
is nagyon nehéz ez az idei év, 
mivel kevesebbet tudunk 
találkozni: korlátozott 
emberi kapcsolatokkal 
nehezebb megélni a 
készülődést is, és em-
berileg sem tudunk 
úgy feltöltődni.

Másfelől az idei 
nehéz esztendő 
sem változtat az 
ünnep igazi lé-
nyegén: a meg-
váltáson és a 
megtestesülé-
sen – ezek min-
den karácsony-
kor ugyanúgy 
m e g é r ke z n e k 
közénk.  Az 
evangélikus 
egyház idei 
karácsonyi vezérgondolata: „Az 
Ige testté lett és közöttünk la-
kott”. Vagyis az Isten kétezer éve 
eljött közénk, vállalta a sorsun-
kat: nemcsak köztünk él, de em-
berré lett annak minden kínjá-
val-keservével. Azért különösen 
aktuális ez a gondolat az idei 
ünnepen, mert a mostani nehe-
zebb sorsunkban is osztozik az 
Isten, velünk van és erősít ben-
nünket. Törődik azzal a sokféle 
nehézséggel, félelemmel, szen-
vedéssel, ami ér bennünket, sőt, 
magára veszi mindezt. Kará-
csony Isten jelenlétét, velünk 

való közösségvállalását hirdeti, 
ezért hiszem, hogy annak sem 
kell magányosnak lennie, aki 
egyedül tölti az idei ünnepet.

November közepétől sajnos 
sokkal kevesebb gyülekezeti 
együttlétünk van, az istentisz-
teleten kívül közösségi alkalma-
kon nem találkozhatunk test-
véreinkkel. Ha a rendelkezések 
megengedik, készülünk a kará-
csonyi istentiszteletekre, hiszen 
szükségünk van az elcsendese-
désre és a találkozásra: Istennel 
és egymással is, hogy a közösség 
ereje így is megnyilvánuljon.

Lona hivatása a szenvedélye
KÖVES ANDREA

Míg mások december 24-én lázasan készü-
lődnek a szentestére, Gedéné Hadarits Ilo-
na osztályvezető főnővér idén is kora reggel 
munkába indul, hogy az orvosi ügyeleten tel-
jesítse szolgálatát. Egy azon egészségügyi dol-
gozók közül, akiknek mindez természetes.

Aki hallotta már Lonát – min-
denki így nevezi a gyermekosz-
tály vezető főnővérét – kacagni, 
az jól tudja: a belőle áradó vég-
telen derű és életkedv ragadós. 
Közelében még a beteg gyerekek 
is erőre kapnak. Nem véletlenül 
van tele a kezelő olyan gyermek-
rajzokkal és üzenetekkel, ame-
lyeket a már meggyógyult kicsik 
készítettek neki. Akárhányszor 
megfordultam a gyermekosztá-
lyon, mindig egy-egy beteg pi-
curt cipelt, ringatott, vigasztalt, 
vagy épp leült a nagyobbacskák 
mellé mesélni, mondókázni. Te-
szi mindezt úgy, hogy közben a 
lehető legmagasabb szinten, tel-
jes odaadással végzi a nővérek 
sokrétű feladatát. A gyermek-
osztály mellett hétvégente az 
orvosi ügyeleten lát el asszisz-
tensi feladatokat, amit szintén 
nagyon szeret. 

– Már fiatal koromban elhiva-
tottságot éreztem az egészség-
ügyben végzett munka iránt 

– kezdte Lona nővér. – A Sopro-
ni Gyógyközpontban vagyok a 
helyemen. Nincs szebb, neme-
sebb hivatás számomra, mint az 
embereken, gyermekeken való 
segítés és annak a sok-sok kü-
lönböző helyzetnek a kezelése, 
ami adódik a mindennapok so-
rán. Élvezem a munkám: nem-
csak az öröm számomra, ha va-
lakinek segíteni tudok, hanem 
az is, ha meg tudom nyugtatni 
a betegek hozzátartozóit. Hiszek 
abban, hogy egy-egy mosoly 
gyógyító erővel bír. Számomra 
nagyon fontos, hogy remek kö-
zösségben dolgozhatok, odaadó 
kollégákkal körülvéve.

Lona az elmúlt évtizedek 
alatt még nem élt meg olyan 
karácsonyt, amikor az ünnep 
valamelyik napján ne dolgo-
zott volna. Mint meséli: ebben 
az időszakban különösen szép-
nek látja a feladatát. Kollégáival 
együtt próbálnak ünnepi „fényt” 
varázsolni a gyermekosztályon: 

készülnek karácsonyi dekorá-
cióval, két fenyőfát is állítanak, 
amelyek alá játékok is kerülnek 
a betegek gyerekeknek, akik így 
a kórházban is bontogathatják a 
csomagokat. Örömmel tapasz-
talja, hogy több szervezet is a jó 
ügy mellé áll. Idén a járványügyi 
helyzetet figyelembe véve tör-
tént ezeknek a felajánlásoknak 
az átvétele. 

– Egy szerencsém van: a fér-
jem elfogadja, hogy a munkám 
egyben a szenvedélyem is, így 
sokat segít az otthoni ünnepi 
készülődésben – avatott be a 
részletekbe Lona. – Ami az ápo-
lói hivatás mellett feltölt, az a 
két csodálatos kisfiú unokám-
mal való foglalatosság. A velük 
való találkozás jelenti majd szá-
momra az ünnep fénypontját.

ERZSÉBET-DÍJ A NŐVÉRNEK Gedéné Hadarits Ilona kimagasló szakmai munkáját 2020-ban a Soproni Gyógyközpont Er-
zsébet-díjjal ismerte el. A rangos kitüntetést december 18-án vette át. Az osztályvezető főnővér a gimnázium befejezését kö-
vetően, 1984-ben segédápolóként kezdett a soproni kórház gyermekosztályán. 1985-ben általános ápoló és általános asz-
szisztens képesítést szerzett. Gyermekápolói oklevelét 1986-ban vette át, innentől ebben a munkakörben segítette az osztály 
munkáját. 2004-ben lett a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezető ápolóhelyettese. 2006 óta osztályve-
zető főnővérként irányítja az osztály munkáját.

Az emlékév 
szimbolikája
MUNKATÁRSUNKTÓL

A soproni népszavazás jövő évi 
eseményeit a „Haza, szeretet, 
hűség – Sopron 100” jelmon-
dattal tartják meg. Mint arról 
lapunk előző számában beszá-
moltunk (2021: centenáriumi 
emlékév, Soproni Téma, 2020. 
december 16.), Sopron Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyűlése a 2021-et emlékévvé 
nyilvánítja, ezzel méltóképpen 
tisztelegve a 100 évvel ezelőt-
ti, 1921. évi soproni népszava-
zás előtt. Az elmúlt héten tar-
tott sajtótájékoztatón dr. Farkas 
Ciprián polgármester elmond-
ta: az emlékév arculatának meg-
tervezésére a Soproni Egyetem 
hallgatóit kérték fel. A nyolc pá-
lyázat közül kiválasztott grafika 

hűen adja vissza a sopronisá-
got, a lokálpatrióta város gaz-
dag történelmét.

Az eseményen részt vett prof. 
dr. Lakatos Ferenc rektorhelyet-
tes, Lenkei Balázs, az Alkalma-
zott Művészeti Intézet igazga-
tója, valamint a győztes tervező: 
Kovács Petra Bianka harmad-
éves grafikushallgató.

Megtudtuk, a modern és fi-
nom vonalú jelképek a XXI. 
században is érthető módon 
egybecsengenek a Laudatio 
Scarbantiae – Himnusz Sop-
ronhoz című vers örök igazsá-
gokat megfogalmazó üzeneté-
vel. Sopron maga a megtestesült 
hűség a kitartásban, az élni aka-
rásban, a hagyományok tiszte-
letében, azok vállalásában és 
megtartásában.

Gedéné Hadarits Ilona Szíjártó Botonddal – Lona 
nővért sokszor látni beteg picurokkal a kezében
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Több évtizedes álom valósult meg az M85-
ös Sopron és Csorna közötti szakaszának el-
készültével, mert így már Győrig autóúton 
utazhatunk, elérve az országos hálózatot. 
A munkálatok folytatódnak a Sopron-kelet-
csomóponttól az országhatárig.

A Soproni Téma az elmúlt 
években az építés minden 
fontos mozzanatáról beszá-
molt. Íme, egy kis történeti 
visszaemlékezés.

Az M85-ös gyorsforgalmi út 
első, hét kilométeres, enesei 

szakaszának megépítése Győ-
rig, az M1-es autópályához csat-
lakoztatva 2008-ben kezdődött 
és 2011 decemberében adták át. 
A Kóny–Győr közötti rész 2015 
nyarán készült el, szeptem-
bertől pedig már Csorna-kelet 

csomópont és Kóny között is le-
hetett autózni. A Csornát elke-
rülő szakasz 2017-ben lett teljes.

Orbán Viktor 2015-ben Sop-
ronban hirdette meg a Mo-
dern Városok Programot. A mi-
niszterelnök ekkor jelentette 
be, hogy megépítik a Sopron–
Csorna közötti hiányzó szakaszt. 
A forrást pedig a hazai költség-
vetésből fedezik.

Az 51 kilométeres utat há-
rom szakaszra (Csorna és Fer-
tőd–Endrédmajor, Fertőd–
Endrédmajor és Nagylózs, 
Nagylózs és Sopron-kelet-cso-
mópont) osztották fel, de már 

épül az országhatárig tartó rész 
is. A munkák mindenhol 2018 
februárjában kezdődtek el. 
A hivatalos alapkőletétel 2018. 
március 6-án volt Sopronban 
(M85: megkezdődött az építke-
zés, Soproni Téma, 2018. már-
cius 14.), 2019 nyarán a térség 
vezető politikusai, polgármes-
terei közösen tekintették meg, 
miként halad a gyorsforgalmi 
út kivitelezése (Jó ütemben 
épül az M85-ös, Soproni Téma, 
2019. július 4.). Egybehangzóan 
kiemelték: Sopron, valamint a 
térség turizmusának, gazdasá-
gának fellendülését hozhatja 

magával az épülő M85-ös 
gyorsforgalmi út.

Idén májusban az épülő gyors-
forgalmi út soproni szakaszát 
járhattuk be, a kivitelező az 
ütemterv szerint haladt, így már 
akkor is látszott, hogy tartható 
lesz az év végi átadási határidő.

Szeptemberben aztán újabb, 
fontos állomásához érkezett a 
beruházás (M85: ütemesen ha-
ladnak, Soproni Téma, 2020. 
szeptember 23.). Ekkortól terel-
ték a 84-es főútvonal teljes for-
galmát az M85-ös gyorsforgalmi 
úthoz tartozó Sopron-kelet-cso-
móponton keresztül.

MEGKÉRDEZTÜK  
A SOPRONIAKAT›

Mit jelent  
a városnak  
az autóút?

AZ ÚTÉPÍTÉS MENETE
Az autóút építése úgy kezdődött, hogy teljes szélességben 
eltávolították a termőföldet, majd a magasabb részeken ta-
lajt termeltek ki, azaz bevágást készítettek, az alacsonyabb 
pontokon pedig töltést építettek, szigorúan minősített töltés-
anyagból. Mind a bevágás felületét, mind a töltést folyama-
tosan hengerekkel tömörítették. Ezt követően 50 centiméter 
vastagságban alakították ki a homokos–kavicsos fagyvédő-
réteget. A következő fázisban terítették le a 20 centiméter-
nyi betonjellegű (ckt) alapréteget. Erre került 12 centiméter 
aszfalt alapréteg, majd 7 centiméter aszfalt kötőréteg. Végül 
4 centiméter aszfalt kopóréteget terítettek el, amelyre felfes-
tették az útburkolati jeleket. Majd az út szélén a forgalom-
technikai elemeket, táblákat helyezték el.

SZÁMOKBAN A SOPRON–CSORNA-SZAKASZ 
A teljes, Sopron–Csorna közötti 51 kilométeres szakaszon a 
kivitelezés során 6,7 millió köbméter töltésanyagot mozgattak 
meg, 604 ezer tonna aszfaltot építettek be, és 1165 darab elő-
regyártott vasbeton hídgerendát helyeztek el. Ezekből a legrö-
videbb 9,8 méter, míg a leghosszabb 39,8 méter hosszúságú 

volt. Elültettek 476 ezer cserjét és 2885 darab sorfát. A szaka-
szon Kapuvár, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Nagycenk, Sop-
ron-kelet térségében alakítottak ki külön szintű csomóponto-
kat. A beruházás részeként megépült 21 felüljáró, 19 aluljáró 
(amelyből 2 az autóutat és a GYSEV-vasútvonalát is kereszte-
ző vadátjáró). Peresztegnél pedig a Sopron–Szombathely kö-
zötti vasútvonalon, az autóút fölé egy acélszerkezetű vasúti 
hidat is megépítettek. A vadvédő kerítés hossza 113 kilométer.

A SOPRON–NAGYLÓZS SZAKASZ ÉRDEKESSÉGEI
– 1,8 millió köbméter földet mozgattak meg az építés során.
– A 15,4 kilométer hosszú úttestbe mintegy 80 ezer köb-

méter, körülbelül 200 ezer tonna aszfaltot építettek be.
– Az úgynevezett ckt (egy betonjellegű alapréteg) útalap 

mennyisége 75 ezer köbméter, 157 ezer tonna volt.
– A vadvédőháló hossza 36,5 kilométer.
– A Sopron–Szombathely-vasútvonal fölé, Harka térségében 

átvezető vasbeton hídgerendák súlya egyenként 17,7, illet-
ve 25,7 tonna. Ezekből negyvenet építettek be. 

– Az építkezésen összesen 350 ember, 120 teherautó és 100 
munkagép dolgozott.

Érdekességek az útépítésről 2018-tól 2020-ig

TÓTH TIBOR: 
Én munkaügyben nem 
Ausztria, hanem Budapest 
felé autózom rendszere-
sen. Remélem, nemcsak 
időben lesz rövidebb az út, 
hanem jelentősen biztonsá-
gosabb is. A 85-ös és a 84-
es főút településeken át ha-
lad. A csúcsidőben jelentős 
torlódások alakulnak ki, fő-
leg ha egy-egy lassabb jár-
mű is felhajtott az útra.

BOTKA ISTVÁN:
Városunk végre bekapcso-
lódott az országos gyors-
forgalmiút-hálózatba. Szá-
momra megéri, ha jövőre 
kifizetem az éves megye-
matrica 5200 forintos árát. 

KIRKOVICH SÁNDOR:
Egy régi álom valósul meg, 
ami nemcsak nekünk, sop-
roniaknak, hanem az egész 
térségnek és az országnak 
is nagy lépés. Bízom abban, 
hogy ezáltal egy újabb feje-
zet nyílik meg a város éle-
tében, turizmusában. To-
vábbá munkahelyteremtő 
beruházókat is vonz majd.

LUKÁCS ANIKÓ:
Nyugdíjasként viszonylag 
kevésbé érint az új autóút, 
de ennek ellenére nagyon 
vártam már, hogy elkészül-
jön és átadják. Sopron is iga-
zi nagyváros lett. Azt remé-
lem, hogy a jövőben a vidéki 
ingázók gyorsabban érik el 
városunkat, és tőlünk is rö-
videbb idő alatt utazhatunk 
el Győrbe vagy Budapestre.

ORSOVÁC NOÉMI: 
A fejlődés mindig jó! A gép-
járműforgalom olyan je-
lentősen megnöveke-
dett a 84-es főút városba 
be- és kivezető szakaszán, 
hogy az megkeserítette 
az agglomerációban élők 
mindennapjait. Szerintem 
az út átadásától minden-
ki javulást, gyorsabb hala-
dást remél.

Az M85-ös története

A vadátjáró hídgerendáit emelték be Nagycenknél 2020 májusában

Cölöpözés Kópháza térségében. 2019 nyarán így nézett ki az épülő gyorsforgalmi út. FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Irány Sopron! Városunk is bekapcsolódott az orszá-
gos gyorsforgalmiút-hálózatba. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Épül a vasúti felüljáró Kópházánál

Rádió 1 Sopron
Sopron TV

sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:
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Sopron Holding központi szám   .  .  .  .  .  .  . 514-500 
Ingyenes zöldszám  (üzenetrögzítő) .   .   . 06-80/514-600

Közútkezelés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515-123
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Családok Átmeneti Otthona    .  .  .  .  .  .  .  . 524-362
Pártfogó felügyelet   .  .  .  .508-126, 508-395, 508-392
Telefonos lelki elsősegély-szolgálat    .  .  .  .  .  116-123
Drog stop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/505-678

Magyar Autóklub   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

Áram szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-80/533-533
Víz szolgáltató    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519-100
Gáz szolgáltató   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06-80/440-141
MÁV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-1/3 49 49 49
GYSEV  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   577-212
Kisalföld Volán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  313-130

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Az év legsötétebb időszakát éltük az 
elmúlt hónapokban, hetekben, és ez 
nemcsak az évszakokra vonatkozik, hanem az éle-
tünk számos aspektusára. Gondoljunk csak a ben-
nünket éven át gyötrő járványra, s annak gazdasá-
gi, szociális következményeire, vagy a közéletünkre, 
közhangulatunkra oly nagy hatással bíró politikai csa-
tározásokra, itthon és Európában, pontosabban az 
unióban! A politika és a demokrácia elválaszthatat-
lan velejárója a vita, a véleménykülönbségek meg-

jelenése, a mindenko-
ri hatalom bírálata. Az 
azonban, ami Magyar-
országon történt az 
uniós vétó ügyében, a 
legsötétebb időket je-
lenítette meg. Az el-
lenzék vérszagot ka-
pott, s elérkezettnek 
látta, hogy uniós ba-

rátai segítségével hátba támadja az országot, per-
sze azt hangoztatva, hogy mindent az Orbán-kor-
mány gyengítéséért, végső soron pedig bukásáért 
tesz. Egészen elképesztő történéseknek, nyilatko-
zatoknak lehettünk tanúi az elmúlt hetekben. Biz-
tosra vették, hogy most aztán leléptetik az európai 
színtérről az ország szuveneritásának megőrzéséért 
küzdő miniszterelnököt, lengyel kollégájával együtt. 
Ma már tudjuk, nem így történt (akit részletesebben 
is érdekel, hogy milyen kompromisszum született 
december 9-én Brüsszelben, az mélyedjen el a hír-
adásokban és az elemzésekben), sőt tárgyilagosan 
kijelenthetjük, hogy Magyarország és Lengyelor-
szág a lehető legtöbbet hozta ki a helyzetből. Per-
sze mindenki a saját látásmódja szerint von le kö-
vetkeztetéseket a tényekből, de a józanul és reálisan 
mérlegelő elemzők és szakértők elismerik, hogy a 
magyar–lengyel tandem célba ért. Úgy beállítani a 
megállapodást, hogy ez Orbán Viktor csataveszté-
se, egyszerűen – nem szívesen írom le – hazugság. 
Csak remélni lehet, hogy a viták elhalkulnak ezek-
ben a napokban, s békesség lengi át az életünket 
és egy kis optimizmus, mert bármilyen nehéz évet 
is hagyunk magunk mögött néhány nap múlva, hi-
hetjük, hogy a következő évben legyőzhetjük a jár-
ványt (nem csupán az egészségügyben…), folyta-
tódhat a gazdaság élénkítése és az ország építése. 
Igen, a legsötétebb napo(ko)n már túl vagyunk, s vár-
juk a napfelkeltét.
Legyen boldog karácsonya és egészségben eltöltött, 
sikeres új éve a Soproni Téma minden olvasójának!

„...bármilyen nehéz 
évet is hagyunk 
magunk mögött 
néhány nap múlva, 
hihetjük, hogy a követ-
kező évben legyőzhet-
jük a járványt...”

Horváth Ferenc jegyzete

Napfelkelte

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

– Elkészült az M85-ös autót, ami 
egy új korszak kezdetét jelenti a 
város életében. Sorsszerű, hogy 
pont a népszavazás centenáriumá-

hoz közeledve köti be Magyarország kormánya 
Sopront a magyar gyorsforgalmiút-hálózatba 
– hangsúlyozta dr. Farkas Ciprián polgármester.

Mint arról lapunkban beszámol-
tunk (Pályán vagyunk, Sopro-
ni Téma, 2020. december 16.), 
múlt szerdán átadták a forga-
lomnak az M85-ös gyorsforgal-
mi út Csorna és Sopron közötti 

szakaszát. A járványhelyzet 
miatt helyszíni átadást nem 
lehetett tartani, így a beruhá-
zásban érintett politikusok vi-
deóüzenetben osztották meg 
gondolataikat.

NAGY RÓBERT, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezér-
igazgatója arról tájékoztatott, hogy a Sopron-kelet – Tóma-
lom (Fertőrákos) közötti 6,4 kilométeres szakaszon jelenleg a 
pályaszerkezet építése zajlik. Felidézte egyúttal, november-
től napi huszonnégy órában dolgoznak a Bécsi-domb alatt 
átvezető alagút kiépítésén. Az V., országhatárig vezető út-
szakasz átadási határideje 2024. június vége.

GYOPÁROS ALPÁR, a Modern Települések Fejlesztéséért fe-
lelős kormánybiztos kiemelte, az útnak komoly népesség-
megtartó ereje van. A most megvalósult fejlesztésnek köszön-
hetően időben közelebb kerülnek a megyei jogú városok, és 
ezzel arra tudják ösztönözni a falvakban élőket, hogy ma-
radjanak helyben.

SCHANDA TAMÁS, az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium miniszterhelyettese elmondta, a koronavírus-járvány 
az egész világot, így hazánkat is megtorpanásra kénysze-
rítette. A megfelelő közlekedési infrastruktúra elengedhe-
tetlen a jól működő, eredményes gazdasághoz. Az 51 kilo-
méteres útszakasz, a hozzá tartozó pihenők, vadátjárók és 
csomópontok tehát a térségben élő családok biztonságos 
közlekedését, valamint a helyi vállalkozások sikerét egy-
aránt szolgálják.

BARCZA ATTILA, Sopron és térsége országgyűlési képviselője így fogalmazott: – Történelmi időszakot élünk, hiszen Sopron 
és térsége évtizedek óta várta, hogy egy négysávos úton összeköttetésbe kerüljön Győrrel. Most 51 kilométer készült el, és 
ezzel nemcsak gyorsabb lett a közlekedés, hanem a térségben élők számára új gazdasági lehetőségek is megnyíltak.

DR. FARKAS CIPRIÁN, Sopron polgármestere hangsúlyoz-
ta: – Elkészült az M85-ös autót, ami egy új korszak kezdetét 
jelenti a város életében. Van abban valami sorsszerű, hogy 
pont a népszavazás centenáriumához közeledve köti be Ma-
gyarország kormánya Sopront a magyar gyorsforgalmiút-há-
lózatba. Ez az út nemcsak egy aszfaltcsík, nekünk a fejlődés 
útját jelenti, amely a jövőbe vezet. Turizmus, gazdaságfej-
lesztés – ezt várjuk tőle.

Sopronig ér a gyorsforgalmi út, így városunk és Győr között negyvenöt percre csökkent a menetidő. Fel-
vételünk a szennyvíztisztító telepnél készült. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A Hutbájd nevű pihenőhely Kópházánál. A szó eredeti jelentése mező, rét, legelő. Az 1800-as években 
ezen a területen legeltették az állataikat a kópháziak.

A város útja a jövő útja

Hívja a +3620/368–2027 számot!
NEM KAPTA MEG AZ ÚJSÁGOT?



www.sopronitema.hu 2020. december 23.6

„Az a célom, hogy a lehető legjobb tudásom szerint segítsek”

Az illatos teák birodalma
HUSZÁR JUDIT

Van a Színház utcában egy hely, 
ahova, ha belépek, akkor mindig 
úgy érzem, megérkeztem meseor-
szágba. Teák, kávé lágy illata ter-

jeng, a polcokon helyes csészék, bögrék, ín-
csiklandó csokoládék, a hűtőben gusztusos 
sütik sorakoznak. És ami talán a legfontosabb: 
a pultból mindig mosolyognak rám. Kasléder 
Emese teaházában hazaérkezik az ember.

Bár a koronavírus-helyzet miatt 
most nem fogadhatnak vendé-
geket az éttermek, kávézók, Kas-
léder Emese teaházának kilincsét 
szinte egymásnak adják az embe-
rek. Sokan térnek be, hogy vigye-
nek magukkal egy bögre forró 
teát vagy kávét, mások csoma-
golva kérik a karácsonyi ajándék-
nak szánt teakülönlegességeket. 
– 2004-ben kerültem Sopronba 
Erdélyből, Sepsiszentgyörgyről 
– kezdte történetét Emese. – Az 
eredeti végzettségem óvodape-
dagógus, tanítónő, dolgoztam 
is négy évet óvodában, szinte 
ott nőttem fel a gyerekek kö-
zött. Mindig is vonzottak a gyó-
gyító szakmák, szerettem volna 
gyógypedagógiával foglalkozni. 
Aztán máshogy alakult az élet, 
Sopronban először a Kisalföld-
nél dolgoztam korrektorként, 
majd 2007-ben elkezdődött a 
nagy kaland. Ekkor az egyik bel-
városi teázó nagykereskedelmi 
részlegére kerültem. Úgy érez-
tem, hogy nem bírok papírból 
dolgozni, meg szerettem volna 
ismerni a termékeket, ezért sok 
időt töltöttem a boltban. 

Emese elmerült a teák világá-
ban, a látvány és az illat magá-
val ragadta, ahogy fogalmazott: 
megszületett benne a csoda, 
nem tudta elképzelni már a 
napjait tea nélkül. 

– 2008-ban egy ismerős meg-
kérdezte, hogy hol dolgozom 
– folytatta. – Mondtam, hogy 
egy teázóban. Erre visszakér-
dezett, hogy a tiéd? Nem tu-
dom miért, de egy belső hang 
azt mondatta velem hogy nem, 
de majd lesz. A válaszon magam 
is meglepődtem. 

Miután a teázó bezárt, Eme-
se elindította a saját vállalko-
zását. Először a Színház utca 
13-ban nyitott teázót, majd 2012 
tavaszán átköltözött a mostani 
helyére. Kezdetektől fogva do-
hányzás- és kólamentes volt a 
teaház, de a soproniak hamar 
megszokták és megszerették 
az otthonos üzletet. 

– Most kétszáznál több fajta 
teát tartok, ehhez még hozzá-
jön a szezonális kínálat – me-
sélte büszkén Emese. – A vásár-
lóim egy része azért jön, mert 
kapott a teáinkból, és szeretne 

még inni belőle, a másik részé-
nek barátok ajánlották a helyet. 
Sok törzsvendégem van, az pedig 
külön büszkeség, amikor az or-
szág másik részéből is érkeznek 
„megbízatással” vásárlók, mert 
vinniük kell haza abból a ked-
venc teából. Köszönettel tarto-
zom azért, hogy megtisztelnek 
bizalmukkal, és az általam java-
solt teákat bátran választják, fo-
gyasztják. A tea szerintem egy 
olyan kaland, amely mindig új 
perspektívákat nyit. Ezek az édes, 
mély illatok olyan élményeket, 

olyan emlékeket szabadítanak fel 
bennünk, amelyeket mélyen el-
temettünk magunkban. Én pél-
dául a gyógyteákat kóstolva újra 
a nagymamám tisztaszobájában 
vagyok, ami le van sötétítve, és 
az újságpapírokra kiterítve szá-
radnak a gyógynövények. 

Emese az utóbbi években el-
mélyült a rengeteg pozitív ha-
tással bíró rooibos és gyógyteák 
világában, folyamatosan tanul, 
hogy ezeket még hatékonyab-
ban tudja alkalmazni és célzot-
tan ajánlani. 

– Nem vagyok orvos, nem 
vagyok gyógyszerész, de az 
a célom, hogy a lehető leg-
jobb tudásom szerint segítsek 
– hangsúlyozta vendéglátóm. 
– Amióta 2009-ben megnyitot-
tam az első teaházat, folyamato-
san tanulok, olvasok. Az elmúlt 
hónapokban a vírus hatására si-
került még jobban visszatalál-
nom a természethez. A gyerek-
koromban megálmodott segítő 
pálya mostanra valósággá vált 
– a teákon keresztül. Hálás va-
gyok ezért... 

Kasléder Emese teaháza igazi mesebirodalom FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Tóthné Szlavkovszky Mariann, a Soproni Múzeum kurátora egy XIX. századi 
szövőszék mellett FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Feltárul a céhek titkos világa
MUNKATÁRSUNKTÓL

A vírushelyzet meg-
szűntével egy külön-
leges kiállítás várja a 
látogatókat a Lenck-
villában. A tárlat címe: 
Mestermű. Polgá-
ri életvilág és kézmű-
vesség a 19. század 
végi Sopronban.

A Soproni Múzeum néprajzi 
gyűjteményének tárgyai, a kéz-
művesek világa elevenedik meg, 
régi mesterségek kelnek életre a 
Lenck-villa épületében. 

A céhekről és a titkaikról
A Deák tér felől a szépen rendbe 
hozott és közparkként is funkci-
onáló kerten át érkezünk meg a 
Lenck-villa főbejáratához. Tágas 
előtér fogadja a látogatót, a kiál-
lítás az ebédlőben kezdődik, in-
nen egy pár lépés a télikert. Eb-
ben a két teremben bemutatják 
a polgári miliőt, a villa eredeti 
bútorai láthatóak. – Az ebédlő-
ből nyíló helyiségben a Sopron 
vármegyei céhek ismertetője fo-
gadja a látogatót – mondta Csi-
szár Attila, a Soproni Múzeum 
néprajzos muzeológus. – A tár-
gyak közül a legkülönlegesebb a 
nyitott céhláda. A következő te-
remben a gyapjúfeldolgozással 
ismerkedhetünk meg. A szabó 
céhek tárlata olyan titkokat is 

felfed, hogy miben különböztek 
a magyar, illetve a német diva-
tot követő szabók. Ebben a te-
remben hat korhű női öltözet 
is bemutatja, milyen ruhát vi-
seltek a XVIII–XIX. századokban 
a polgári családok hölgytagjai. 
A kalaposok terme után a ken-
derfeldolgozás következik. 

A Hoffmann család 
kitalált története 
– Négy évvel ezelőtt dőlt el, 
hogy egy néprajzi témájú 

kiállítást rendezzünk be itt 
– folytatta Tóthné Szlavkovsz-
ky Mariann, a Soproni Múze-
um kurátora. – Egy történetet 
találtunk ki arra, hogy miként 
illesszük egymáshoz a villát és 
a tárlatot. Beköltöztettük a kép-
zeletbeli, Hoffmann nagypolgá-
ri családot az épületbe. Hangsú-
lyozottan nem a Lenck-családról 
van szó, ezt már az elején tisz-
tázzuk a látogatókkal. A törté-
net 1892-ben játszódik. Az édes-
apa, az édesanya, a fiútestvér és 

a nagymama Liza, a nagylány 
esküvőjére készül. Az előkészü-
letek során pedig végigvezetjük 
a látogatókat a soproni műhe-
lyeken, megismerhetővé válik a 
mesteremberek munkája, tevé-
kenysége. Ahogy haladunk előre 
az egyes állomásokon, úgy gyű-
lik szépen a lány stafírungja, az-
az a hozománya. 

Lementünk a pincébe is
A pinceszinten a szolgáknak, a 
család személyzetének segíthet 

a látogató. Személykártyákat 
készítettek, amelyeket el lehet 
venni az adott szereplők képe 
mellől. Az első terem a ková-
csoké, majd a szárazmalom kö-
vetkezik. Az alagsor igazi kü-
lönlegessége a korabeli piactér. 
Itt további meglepetésekkel is 
találkozhatunk. A gyerekek, a 
diákok felcsaphatnak kofának, 
kipróbálhatják, hogyan kell túl-
adni a portékákon, hogyan kell 
alkudni. A kiállításon termé-
szetesen helyet kaptak a pon-
cichterek, valamint a hozzájuk 
nagyban kapcsolódó kádárok 
is. A tárlatnak van egy, A Régi 
Újság névre keresztelt vezetője 
is. A nyomtatott lap tartalmaz-
za a tárlat térképét, valamint 
korabeli történeteket is. – A ki-
állítás jelentős része a Soproni 
Múzeum néprajzi gyűjtemé-
nyének anyagára támaszkodik. 
A tárgyak mindegyike Sopron-
ból, illetve az egykori Sopron 
vármegye településeiről szár-
mazik – hangsúlyozta Csi-
szár Attila.

Interaktív kiállítás 
Tóthné Szlavkovszky Mariann 
hozzátette: minden teremben 
helyeztek el múzeumpedagó-
giai játékokat, például a láto-
gatók felpróbálhatnak korabeli 
kalapokat, vagy többfajta szá-
zadfordulós viseletet is. Ezek se-
gítenek, hogy a családok együtt 
fedezzék fel a Lenck-villa külön-
leges miliőjét.

A Sopron–Fertő Turisztikai 
Fejlesztő Nonprofit Zrt. tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Fertő tavi vízitelep terüle-
tén a munkaterület átadá-
sára-átvételére került sor. 
A fejlesztési terület teljes 
egészében munkaterület-
té vált, amelyet a beruházó 
szerződéses kötelezettségé-
nek eleget téve a kivitelező 
rendelkezésére bocsátott a 
munkavégzés idejére. Emi-
att december 17-től a terü-
letre nem léphetnek be lá-
togatók. A soron következő 
időszakban a területren-
dezési földmunkák mellett 
kotrási és víziközmű-épí-
tési munkálatok kezdőd-
nek. Megvalósul a belső lo-
csolóvíz-, belső szennyvíz-, 
belső csapadékvíz- és belső 
vízhálózat kiépítése. Továb-
bá létrejön az északi és déli 
vitorláskikötő, a csónak- és 
sétahajó-kikötő. 
Az építési időszakban a 
megnövekedett forgalom 
miatt a kivitelező teher-
mentesítő utak létrehozá-
sával csökkenti a lakott te-
rületek forgalmát. 
Az érvényes mederhasz-
nálati szerződéssel rendel-
kező bérlőket a beruházó 
értesítette a „cölöpházak” 
megközelítési és használa-
ti módjáról, akik a területre 
belépést igénylő érvényes 
jogcímmel rendelkeznek, 
ezt az értesítésben foglal-
tak szerint megtehetik. 
A Fertő tó magyarországi 
partjának egyetlen idegen-
forgalmi célokra használha-
tó szakasza kizárólag hazai 
forrásból, a Modern Városok 
Program részeként, komplex 
módon újul meg. A korábbi 
vízitelep területének rekulti-
válásával korszerű turisztikai 
központ jön létre. A terüle-
ten új strand, vitorlásköz-
pont és egy egyedülálló 
ökopark is helyet kap. A fej-
lesztéssel családi és közös-
ségi terek egész sora jön lét-
re, amelynek köszönhetően 
a jövőben mindenki megta-
lálhatja a számára megfelelő 
kikapcsolódási formát.

Átadták  
a munka-
területet

Az elmúlt négy hónapban 12 
új kozmetikusmester kép-
zése zárult le Sopronban a 
kereskedelmi és iparkama-
ra szervezésében. A járvány-
ügyi előírások szigorú betar-
tásával a résztvevők sikeres 
mestervizsgát tettek, és az 
oklevelüket is átvették. 
– A mestervizsgáztatás-
nak hazánkban is évszáza-
dos hagyományai vannak, 
azonban a magasabb szak-
mai felkészültséget garan-
táló mester címet már nem 
a tradíciók, hanem a mo-
dern kor követelményei te-
szik fontossá – mondta la-
punknak Horváth Vilmos, a 
kamara elnöke. 
– Jövőre  folytatjuk a mes-
terképzést, vannak szabad 
helyek, villanyszerelő, fes-
tő, bútorasztalos és fodrász 
szakmákban – tette hozzá 
Kováts Árpád titkár.

Mesterek
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1901. január 1-jén született Sterbenz Károly festőművész, a kisgrafika mestere 

A művészet a tudásból sarjad

Ubrankovics Júlia az ünnepekben kirándul és síelni tanul

Gondolatban Sopronban

PLUZSIK TAMÁS

Kemény ember volt, nemcsak a házát és műtermét építet-
te újjá, hanem önmagát és művészetét is – így jellemezték 
Sterbenz Károlyt kortársai. A legendás festőművész, grafikus 
120 éve született – ennek apropóján emlékezünk rá. 

Sterbenz Károly 1901 első nap-
ján született a Várkerület 28. 
szám alatti házban. Német volt 
az anyanyelve, csak akkor tanult 
meg magyarul, amikor iskolába 
került. Többször elmesélt ked-
ves története, hogy első kétnyel-
vű tanítója miként magyarázta 
el neki a különbséget a kecske 
és a fecske szó között. Édesap-
ja művészi ambíciójú festő- és 
mázolómester volt, aki ifjabb 
Storno Ferenc (1851–1938) mel-
lett dolgozott, például az akkor 
épülő Országház munkálatai-
nál is. Így került még gyerek-
ként kapcsolatba Stornóval, aki 
foglalkozott is vele, rajzolni ta-
nította. Büszke volt rá, hogy 16 
éves korában inasként dolgo-
hatott Storno mellett a máso-
dik világháborúban elpusztult, 
Hajós Alfréd tervezte Csengery 
utcai szabadkőműves páholy-
ház mennyezetének festésében. 
Kiváló memóriájára jellemző, 
hogy több mint hét évtizeddel 
később is pontos helyszínrajzot 
adott: a szimbolikus mennye-
zetkép az Okosságot ábrázolta 
idős ember alakjában, amint két 
mezítelen szüzet, a Jóságot és 

Szépséget védelmezően magá-
hoz karolja. A polgári iskola el-
végzése után beiratkozott a bu-
dapesti iparművészeti iskolába, 
ahol az úgynevezett díszítőfestő 
szakon végzett. Amikor diplo-
mával a zsebében 1921-ben ha-
zatért szülővárosába, ismét első 
mestere, ifjabb Storno Ferenc 
mellé szegődött, majd hama-
rosan egyre jelentősebb önál-
ló munkákkal állt elő, ezek kö-
zül kiemelkedik a kurucdombi 
Szent István-templom tizen-
négy freskója, valamint a város-
háza tanácstermének díszítése.  

– Stornótól sokat tanultam, 
többek között azt is, hogy min-
dig legyen a zsebemben váz-
latfüzet – mesélte egy korábbi 
interjúban.

Aktívan részt vett a Képzőmű-
vészeti Kör életében, pályázato-
kon indult, számos díjat nyert. 
1930-ban kezdett el foglalkoz-
ni kisgrafikával, s ezzel rátalált 
művészetének arra a területére, 
mellyel komoly nemzetközi hír-
nevet szerzett. A háború tragi-
kusan szól bele az életébe: 1942-
ben elvitték katonának, majd 
1945-ben lebombázták a gróf 
Klebelsberg Kunó utcában (ma 
Ferenczi János utca) lévő csalá-
di házát, amelynek romjai alatt 
maradt az édesapja és a húga, 
majd hamarosan kisebbik gyer-
mekét is elveszítette.

Kemény ember volt, nem-
csak a házát és műtermét 

építette újjá, hanem önma-
gát és művészetét is, sőt ráta-
lált sajátos humorára. Csatkai 
Endre állapította meg róla, hogy 
illusztrációiban „kamaszos hu-
nyorgás” bújik meg. Figyelmét 
az ex librisek irányába – mely-
ből később sok százat készített 
– dr. Puteáni Holl Jenő (1885–
1938) vasútigazgató terelte.

E sorok írója 1993 tavaszán, 
néhány hónappal a halála előtt 
találkozott vele utoljára. Látva 
kezemben a fényképezőgépet, 
csak ennyit mondott útravaló-
ul: „Kunst kommt von Können 
– a művészet a tudásból sar-
jad, de a tudás alapja a mun-
ka.”. Meg kellett volna fogad-
nom szavait…

PLUZSIK TAMÁS

Hiányozni fognak neki 
a hazai ízek, de gon-
dolatban ott lesz a 
bánfalvi templom éj-
féli miséjén Ubran-
kovics Júlia. A szí-
nésznő már 10 éve 
az Egyesült Álla-
mokban él – most 
az ünnepek kapcsán 
beszélgettünk. 

A soproni születésű, általános 
iskoláit is itt végző Ubrankovics 
Júlia 2007-ben diplomázott a 
Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen, majd Erasmus-ösz-
töndíjjal a hamburgi Zene- és 
Színházművészeti Akadémián 
tanult. Egy újabb ösztöndíjat el-
nyerve New Yorkban a Herbert 
Berghof Studióban képezte to-
vább magát. A hazai köztudat-
ba a Bacsó Péter rendezte Majd-
nem szűz című filmdrámával 
robbant be, a 2009-es Magyar 
Filmszemlén a legjobb női ala-
kítás díját neki ítélték oda, majd 
az egyik hazai kereskedelmi csa-
torna nagy nézettségű soroza-
tában főszerepet kapott. Csak-
nem tíz éve az USA-ban él, főleg 
színházi előadásokban szerepel, 
de kapott már szerepet a Ha-
waii Five–0 című amerikai so-
rozatban is. 

– Nagyon szeretem a decem-
bert, érdekes módon ilyenkor 
egyébként is elcsendesül Los 

Angeles, most pedig a járvány 
miatt különösen, talán túlzot-
tan is visszafogott itt minden 
– mesélte telefonon Ubranko-
vics Júlia. – Egyébként süt a nap, 
olyan az időjárás, mint odaha-
za kora tavasszal. Mivel foglal-
kozom? Sajnos a színházak zár-
va vannak, és nagyon úgy tűnik, 
hogy ez a jövő év nyaráig így is 

marad. Mindezt színészként 
nagyon-nagyon nehéz megél-
ni. A tavaly New Yorkban, egy 
brook lyni színházban bemu-
tatott The Dog, the Night and 
the Knife (A kutya, az éjszaka és 
a kés) című előadást, melyben 
az egyik főszerepet én játszot-
tam, szerettük volna itt, Los An-
gelesben is közönség elé vinni, 

de sajnos a pandémia ezt meg-
hiúsította. A napokban az inter-
net segítségével készítettünk 
egy virtuális játékot, egyszóval 
megpróbálunk kreatívan élet-
ben maradni, ha már arra nincs 
mód, hogy élőben játszunk.

Megtudtuk: a színésznő szep-
temberben volt Sopronban 
utoljára. 

– Jó volt találkozni a szüleim-
mel, testvéreimmel és a bará-
taimmal, végre befejeztük Pálfi 
György Mindörökké című film-
jét, mely Tar Sándor A mi ut-
cánk című kötetének El, vala-
hová című novellája alapján 
készült – folytatta Júlia. – Pol-
gár Tamás és Menszátor-Héresz 
Attila mellett én játszom a nem 
túl vidám film egyik főszere-
pet, és ha minden igaz, akkor 
a februári Berlini Nemzetközi 
Filmfesztiválon is ott lesz majd 
ez a mozi. Egy időben rendsze-
resen hazamentem december-
ben, és otthon töltöttem a ka-
rácsonyt, az utóbbi években 
azonban az év utolsó napjait 
elvonulva, egyfajta meditáci-
ós magányban töltöttem, ami 
alkalmas volt szellemi nagyta-
karításra is. Most más terveim 
vannak, sokat szeretnék kirán-
dulni, és talán végre megtanu-
lok síelni. A szentestén nagyon 
fog hiányozni édesanyám ha-
lászleve és kocsonyája, amit 
azzal fogok pótolni, hogy éle-
temben először megpróbálok 
mákos bejglit sütni. És persze 
gondolatban ott leszek a bán-
falvi templom éjféli miséjén…  

Ubrankovics Júlia idén Los Angelesben tölti a kará-
csonyt, hiányozni fog neki édesanyja halászleve és 
kocsonyája FOTÓ: ANDREW LANGHOLF

Sterbencz Károly 1993-ban – élete végéig alkotott  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Könyv, amely 
példaként szolgál
HORVÁTH FERENC

A közelmúltban jutott el szer-
kesztőségünkbe az a kötet, 
amely Csapodi Tükör címmel 
jelent meg, számos soproni 
személyi érintettséggel, hiszen 
Csapodról sokan kerültek Sop-
ronba. Ezért lehet számukra is 
érdekes a szép kiállítású könyv. 
Szerzői a már hosszú évek óta 
eredményesen működő Csa-
pod-barátok Egyesületének 
tagjai. A szerkesztői feladatokat 
Nagy Imre, az egyesület elnöke 
vállalta magára. A kiadást a köz-
ség önkormányzata jegyzi. Nagy 
Imre a Soproni Téma érdeklő-
désére elmondta, a könyvben 
leírták a település történetét, 
a népszokásokat, bemutatják a 
legfontosabb természeti és épí-
tett értékeket, és a falu mai éle-
tét is, de hagyományos recepte-
ket is talál az olvasó.

A Csapodi Tükör annak el-
lenére, hogy nem hivatásos 

történészek írták, hanem „csak” 
lelkes helytörténészek, doku-
mentumokon, visszaemlékezé-
seken alapul. Talán ezért is több 
mint egy „száraz” tudományos 
feldolgozás. A kötet – amely 
nem került bolti forgalomba 
– példaként szolgálhat más te-
lepülések számára is.

RÖVIDEN

Rászorulók karácsonyi ajándéka
A rászoruló felnőttek számára a soproni önkormányzat 
idén is biztosított karácsonyi ajándékcsomagot. Az első-
ket jelképesen dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint 
Csiszár Szabolcs alpolgármester adta át az elmúlt héten.
– Ezekben a napokban különösen gondolnunk kell azok-
ra, akik magányosan vagy nem a legjobb körülmények kö-
zött töltik a karácsonyt – mondta dr. Farkas Ciprián. – Az 
ő ünnepüket próbáltuk szebbé tenni egy kis meglepetés-
sel, illetve ajándékutalvánnyal. A hetvenhat felnőtt részé-
re a csomagokat a szociális iroda munkatársai kézbesí-
tették ki, így időben mindenkihez odaértek az ajándékok.

›

AZ EX LIBRIS sokszorosított (grafikai vagy nyomdai) eljárással 
készített papírlap, melyet a könyv kötéstáblájának belső ol-
dalára ragasztanak azzal a céllal, hogy a könyv tulajdonosát 
dokumentálja. Felvételünkön Sterbencz Károly saját ex librise.
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Weitner Ádámék karácsonykor közösen készítik el az ételt és díszítik fel a fát 

A vezetőedző a csapatmunkában hisz

Sopron sportolói az idei esztendőben is eredményesen képviselték városunkat

Válogatás az év sportfotóiból

TÖREKI AMAND

Minden várakozást felülmúlva a 
hatodik helyen zárta az őszi sze-
zont az NB III. nyugati csoport-
jában újonc SC Sopron. A sikeres 

szereplés nagyban köszönhető Weitner Ádám-
nak, aki a bajnokság 8. fordulójában vette át a 
csapat irányítását. A vezetőedzővel a mögöt-
tünk hagyott időszakról és az ünnepekről is 
beszélgettünk.

– Nehéz helyzetben vetted át 
a csapat irányítását, de végül 
imponáló helyen fordultok a 
tavaszra. Amióta te vagy a ve-
zetőedző, 15 mérkőzés alatt 
34 pontot szereztetek. Mik 
voltak az előzetes terveid a 
kinevezésedkor?

– Ezt a kérdést két aspektus-
ból közelíteném meg. Az első 
mindenképp a mentális oldal, 
hiszen egy sikertelen szezon-
kezdet után gödörben voltak a 
játékosok, ezért először a közös-
séget akartam építeni, erősíteni 
az egymás közti bizalmat, hitet 
adni a játékosoknak. A szakmai 
oldalra rátérve, stabilitást akar-
tam adni a csapatnak, fejlesz-
teni a védekezést, hiszen előt-
te nagyon sok gólt kaptak, nem 

voltak szervezettek. Miután ez 
már működött, próbáltam egy 
stílust kialakítani, tartalommal 
megtölteni a támadójátékunkat.

– Hogy érzed magad Sop-
ronban, sikerült teljesen be-
illeszkedned, körbejártad már 
a várost?

– Szekszárdi vagyok, amely 
ugyancsak egy dimbes-dom-
bos város, hasonló, mint Sop-
ron – nagyon tetszik a város 
környezete. Kedvesen fogadott 
mindenki, nyilván ez köszönhe-
tő az eredményeknek is, de se-
gítőkész, szimpatikus embere-
ket ismertem meg. Kiemelem 
a szurkolóinkat, akik kulturált 
környezetet és remek hangu-
latot teremtenek a mérkőzé-
seinken. Kirándultam már a 

városban, a családommal meg-
látogattuk a meseösvényt, több-
ször voltunk a Károly-kilátónál, 
illetve egy idegenvezető körbe-
vezetett minket Sopronban, si-
került megismernem a város 
legszebb pontjait.

– Milyen a kapcsolatod a stá-
boddal – az eredményekből ar-
ra lehet következtetni, hogy 

gördülékeny a közös mun-
kátok –, a magánéletben is jó 
kapcsolatot ápoltok?

–  A mai profi futballban el-
engedhetetlen az edzői stáb és a 
csapatmunka, én erre helyezem 
a fő hangsúlyt. Nagyon fontos 
volt, hogy alázatos, elhivatott 
segítőim legyenek, akikben ma-
ximálisan megbízom. Nagyon 

profin dolgoznak, és elégedett 
vagyok velük, ennek is köszön-
hető a sikeres szereplés.

– Mesélj kicsit az eddigi pá-
lyafutásodról, nagyon fiatalon 
vezetőedző lettél, korábban az 
NB I-ben futballoztál. Hogyan 
alakult az eddigi karriered?

– Nagyon fiatalon felkerül-
tem Pestre a foci miatt. Korán 

bemutatkoztam az NB I-ben, de 
a pályafutásom eléggé hektikus 
volt. A karrieremben érzek egy 
kis hiányt, de nem lehetek elé-
gedetlen. Remélem, edzőként 
magasabb szintre eljutok majd. 

– Milyen módon ünnepled 
a karácsonyt?

– Természetesen családi kör-
ben ünneplünk idén is, katoli-
kusok vagyunk, és a gyerekeim 
katolikus intézménybe járnak, 
ezért megvannak a karácsonyi 
hagyományaink. A lányaim a 
templomban megnézik a bet-
lehemet, utána együtt ebéde-
lünk, majd közösen feldíszítjük 
a karácsonyfát. Ezután követ-
kezik az ajándékozás és a kö-
zös vacsorakészítés. Decem-
ber 26-án utazunk Szekszárdra, 
ahol meglátogatjuk a családot, 
a szüleimet és a dédnagyma-
mát. A szilveszter előtti napon 
szoktunk hazaérni.

– Van-e valami különle-
ges étel vagy ital, ami az ün-
nepek alatt elengedhetetlen 
nálatok?

– Mindenkinek megvannak 
a feladatai, ilyenkor is csapat-
munka folyik, közösen készítjük 
el az ételt. Karácsonykor általá-
ban halat fogyasztunk, illetve a 
férfiak marhát készítenek.

Stabilitást akartam adni a csapatnak – nyilatkozta Weitner Ádám (j)  
FOTÓ: TÓTH PÉTER

Az őszi szezon végén a hatodik helyen áll az SC Sopron csapata az NB III. nyu-
gati csoportjában. A felnőtt férfi labdarúgók 21 mérkőzésükön 11 győzelmet, 
3 döntetlent és 7 vereséget értek el. Felvételünk a Gárdony ellen játszott (1–1) 
mérkőzésen készült. FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Aranyérmet szerzett a szeptemberi magyar bajnokságon Koch Péter, a Fer-
tő Tavi Vitorlás Szövetség versenyzője. Az Alsóörsön megrendezett versenyen 
több soproni fiatal is kimagaslóan szerepelt.

Tizenhét soproni BMX-es is a dobogóra állhatott a soproni országos bajnoksá-
gon szeptemberben. A jereváni pálya július végén adott otthont a rangos meg-
mérettetésnek, ahol megrendezték a Magyar Kupa első fordulóját is.

Ismét nyert, így megvédte címét októberben a női párosok versenyében a 
francia nyílt teniszbajnokságon Babos Tímea és Kristina Mladenovic. A sop-
roni teniszezőnek ez volt a nyolcadik páros Grand Slam-döntője és negye-
dik diadala.
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RÁZÓ LÁSZLÓ

A világ legjobb ka-
rácsonyi töltött ká-
posztáját édesany-
ja készíti – ezt vallja 
Jelena „Jeca”  Brooks, 
aki annyira szere-
ti ezt az ételt, hogy 
az ünnepekben reg-
gel, délben és este is 
meg tudja enni. Pedig 
még hús sincs benne, 
ennek pedig vallási 
okai vannak.

– Érdekes helyzetben vagyunk: 
a férjem családja katolikus, mi 
viszont a szerbiai családok 
többségéhez hasonlóan orto-
doxok keresztények vagyunk 
– kezdte a Sopron Basket ko-
sárlabdázója. – Hivatalosan 
nem is decemberben, hanem 
január hetedikén tartjuk a ka-
rácsonyt, ilyenkor pedig böjti 
időszak van, hasonló, mint hús-
vét előtt. Így anyukám is hús 
nélkül készíti a kedvenc étele-
met, a töltött káposztát, mégis 
olyan finoman tudja csinálni, 
hogy egész nap csak azt enném. 
Nagyon jó lenne otthon ünne-
pelni, már csak azért is, mert 

szüleim nyáron látták utoljára 
a kisfiunkat. Egyelőre bizony-
talan minden, sajnos csak az 

utolsó pillanatban dől el, hogy 
haza tudunk-e utazni Szerbiá-
ba, a vírushelyzettől függ. Ha 

mégsem mehetünk, akkor a 
szüleim jönnek hozzánk. Én le-
szek a házigazda, de a konyhá-
ban nálunk is anyukám veszi át 
az irányítást, én pedig próbálok 
lazítani az ünnepek alatt. Elég 
fárasztóak voltak ezek a napok, 
hetek, ugyanis rengeteg mecs-
cset játszunk, lesz mit kipihen-
ni az év végén.

A kosárlabdázó amerikai fér-
je, az Sopron KC egykori játé-
kosa, David Brooks is tervezte, 
hogy a karácsonyi ünnepek-
re hazautazik néhány napra. 
Philadelphiában élő szüleit lá-
togatta volna meg, azonban a 
járványhelyzet miatt több mint 
valószínű, hogy halasztania kell 
a repülést. A sok bizonytalan-
ság mellett egy valamit bizto-
san lehet tudni: a Brooks há-
zaspár huszonegy hónapos 
kisfiának, Matheónak tetszik 
majd a karácsony. – Matheo 
kicsi még, nem feltétlenül érti 
pontosan, mi az az ajándékozás, 
de azért természetesen neki is 
készülünk egy kis meglepetés-
sel. A karácsonyi fények, díszek, 
csillogó tárgyak viszont nagyon 
érdeklik. Éppen ezért idejében 
feldíszítettem a fánkat, és kint 
is elhelyeztük a fényeket, így 
igazán ünnepi hangulatban 
készülhetünk a karácsonyra 
– zárta Jeca.

Jeca az édesanyja karácsonyi töltött káposztájára esküszik

Lazítanak az ünnepekben

Jeca kisfiának nagyon tetszenek a karácsonyi dí-
szek, a fát már idejében feldíszítették

MUNKATÁRSUNKTÓL

Remekül szerepel a Sopron Basket az idei Eu-
roliga-sorozatban. A mérkőzéseket nem min-
dennapi körülmények között rendezik: a részt-
vevő csapatok „buborékban” vannak, senki 
sem érintkezhet a külvilággal. 

Az első soproni csoportmeccse-
ket december elején rendezték. 
Mint arról beszámoltunk (Új-
ra Euroliga Sopronban, Sopro-
ni Téma, 2020. december 16.), 
a soproni együttes három he-
lyett végül csak két találkozót 
játszott le. Ennek oka az volt, 
hogy a török Galatasaray több 
játékosánál épp a csoportmecs-
csek előtti napokban derült ki, 
hogy koronavírussal küzdenek. 
Az első körből ezért kimaradtak, 
de a FIBA döntése alapján múlt 
héten újabb „buborékot” ren-
deztek városunkban – ezúttal 

csak két csapat, a Galatasaray és 
a Sopron Basket részvételével.

A felek kedden és csütörtökön 
is megmérkőztek egymással. Az 
első összecsapáson folytatta re-
meklését a soproni gárda: kivá-
lóan kezdtek Fegyvernekyék, a 
csapat az első perctől nagyon 
keményen védekezett, melynek 
köszönhetően hetven pont alatt 
tudta tartani a sztárokkal érke-
ző törököket. A második negyed 
viszont az ellenfélé volt, nagyon 
kellett a soproni csapatkapi-
tány, Fegyverneky Zsófi hárma-
sa a harmadik negyedben. Tina 

Krajisnik az egész meccsen szé-
pen gyűjtögette a pontokat a pa-
lánk alatt, a center végül 18 egy-
ségig jutott, Gaby Williams pedig 
13 pontot szerzett. Kiélezett, ke-
mény játék folyt a pályán, azon-
ban a meccs végén a soproniak 
örülhettek. A végeredmény: Sop-
ron Basket – Galatasaray: 69–66.

– Nehéz meccs volt, főleg ak-
kor, amikor a második negyed-
ben elveszítettük a ritmust 
– nyilatkozta az első mérkőzés 
után Gáspár Dávid vezetőedző. 
– A védekezésünkre nem lehet 
panasz, ellenfelünk átlagban 84 
pontot szerez, ehhez képest elle-
nünk csak 66-ot dobott.

A csütörtöki mérkőzésen vé-
gig vezetve, magabiztosan dia-
dalmaskodott a Sopron, az ered-
mény: Galatasaray – Sopron 
Basket: 58–70. A legtöbb pon-
tot (16) a hazai csapatból Gaby 
Williams szerezte.

Sopronban ünnepel

Euroliga-győzelmek

MUNKATÁRSUNKTÓL

Második éve a Sopron KC vezetőedzője Kostas 
Flevarakis. A csapat szakvezetője idén nem uta-
zik haza az ünnepekre, de azért elárulta lapunk-
nak, hogy milyen egy igazi görög karácsony.

– Ha van lehetőségünk otthon, 
Görögországban ünnepelni, ak-
kor valóban nagy családi össze-
jöveteleket tartunk – mesélte 
Kostas Flevarakis. – Az ünnepi 
asztalra tradicionális karácsonyi 
étel kerül: ez pedig nem más, 
mint a töltött pulyka, amelyet 
a töltelék tesz különlegessé, 
ugyanis speciális recept alapján 
készül. A töltött pulyka mellett 
más húsféleségeket is eszünk 
karácsonykor Görögországban: 
a sertés- vagy bárányhúsból 

készült ételek is bekerülnek a 
kínálatba. Az biztos, hogy ren-
getegféle fogás szerepel az ün-
nepi asztalon.

A szakvezető elmondta: ha-
zájában is mindig állítanak ka-
rácsonyfát, az ünnep napján 
karácsonyi zenét vagy hagyo-
mányos görög muzsikát hallgat-
nak. A családi ebéd után meg-
kóstolják a hagyományos görög 
édességeket és a görög kávét.

– Karácsonykor Görögország-
ban is hideg van, persze nem 

annyira, mint itt, Magyaror-
szágon – folytatta Kostas Fle-
varakis. – Fehér karácsonyban 
otthon nem is reménykedhe-
tünk, hiszen a hóesés nagyon 
ritka arrafelé. Legnagyobb saj-
nálatomra az idei évben ki-
marad az otthoni ünneplés: a 
koronavírus-járvány és a csa-
pat feszített programja miatt 
nincs lehetőségem arra, hogy 
akár csak néhány napra is ha-
zautazzak. A két lányom és a fe-
leségem is eljött már Sopron-
ba, így az ünnepeket együtt, 
családi körben tudjuk tölteni. 
Közben pedig a srácokkal szin-
te minden nap együtt edzünk. 
Ezúton is szeretnék minden 
soproninak nagyon boldog ka-
rácsonyt, jó egészséget és sze-
rencsés új évet kívánni!

Kostas Flevarakis Görögországban nagy összejöveteleken vesz részt kará-
csonykor – idén azonban Sopronban marad a családjával FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A járványügyi szabályok betartása mellett köszön-
tötte a sportvezetőket, edzőket dr. Farkas Ciprián 
polgármester, valamint Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester az elmúlt kedden. A városháza nagytermé-
ben tízfős csoportokban váltották egymást a meg-
hívottak, akik egy kis ajándékot is kaptak.
– Városunkban hagyomány, hogy az év végén há-
lánkat és nagyrabecsülésünket fejezzük ki a sport-
ban tevékenykedő szakembereknek. Ezt a szokást 
idén sem szerettük volna megszakítani. Sopron 
sportváros, és idén is sok szép sikert értek el a spor-
tolóink – mondta dr. Farkas Ciprián polgármester. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sportvezetők 
köszöntése

Hívja a +3620/368–2027 számot!

NEM KAPTA MEG AZ ÚJSÁGOT?

Szíves tudomására hozzuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, vala-
mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről  szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ban foglaltaknak megfelelően elhatározta a

Délkeleti városrész, Győri Kapu I-II.,
és Apácakert városrészek

településrendezési eszközeinek módosítását, a szabályozási terv és helyi építési szabályzat egy-
ségesítését (Rp.I. 169-8). Az előzetes tájékoztatási dokumentációt az önkormányzat honlapján 
(www.sopron.hu), a gyorsmenüben, a „Szabályozási tervek módosítása, felülvizsgálata” címszó 
alatt elérhetővé tettük.  A dokumentum Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulá-
jában (9400 Sopron, Fő tér 1. sz. alatt) is megtekinthető a kifüggesztés ideje alatt,

2020. december 23-tól 2021. január 15-ig. 
A közzététel ideje alatt a kifüggesztett anyagokkal kapcsolatban minden érintett írásban vé-
leményt, javaslatokat, észrevételeket fogalmazhat meg a foepitesz@sopron.hu címre küldve.

Tisztelettel:
Dr. Simon István
alpolgármester

KÖZLEMÉNY
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!›

A HÉT MOTTÓJA:

Karácsony 

„Jézuska, Isten 
báránykája! csinálj 

csodát nekünk: 

az égből dobd le a 
kicifrált sok csalfa 

fényű csillagot! 

Csillag legyen kéklő 
szemecskéd, szíved 
szórjon ránk illatot 

s az angyalajkról 
ellesett dal legyen 
testvéri énekünk!”

Mécs László  
(Corvin-koszorús magyar 

premontrei szerzetes, költő, 
lapszerkesztő)

A karácsony lényegét, a befelé fordulást igyekeznek megélni

Heten együtt szeretetben
BERTHA ÁGNES

 Roráté, 
sajátos 
adven-
ti „kalen-

dárium”, jóságliszt – a 
gyertyafény és mé-
zeskalácsillat mellett 
igazi csodavárásban 
tölti a Kis család az 
advent napjait.

Kende három hónapos, béké-
sen szuszog nővérei vagy a szü-
lei karjában. Rezeda hároméves, 
óvodába készül, és a komoly 
nagylányok: Kinga ötödikes, Ré-
ka nyolcadikos, Dorka pedig az 
érettségi előtt áll a Szent Orso-
lya Gimnáziumban.

– Nálunk alap a közös esti ima, 
ami adventban kibővül éneklés-
sel, hosszabb lelki együttléttel 
– mesélte a családfő, Kis Ger-
gely Máté. – A mi adventi „ka-
lendáriumunk” szerint minden 
nap valaki húz egy „feladatot”, 
amit a következő nap kell tel-
jesítenie. Lehet ez fizikai segít-
ség, mobilhasználat-csökken-
tés vagy plusz ima, köszönet, 
jó cselekedet, a Biblia vagy egy 
szabadon választott vers olva-
sása. A feladatban mi, szülők is 
részt veszünk, és másnap este 
megbeszéljük, hogyan sikerült 
teljesíteni. 

– Az igazi adventhez hozzá-
tartoznak a roráték, igyekszünk 

gyakran eljutni most is – tette 
hozzá az édesanya, Brigi. – A kar-
melita templom viszonylag 
közel van hozzánk, és jobban 
elférünk babakocsival is. A ví-
rushelyzet most nagyobb fele-
lősséget kíván, kerüljük a zsú-
folt templomokat: Réka tavaly 
átesett a sokadik gerincműtét-
jén, édesanyám nem fiatal, be-
tegségekkel küzd.

Amíg a három nagylány volt 
kicsi, minden adventkor ösz-
szeadták a jóságlisztet, amely-
ből szentestére kalács ké-
szült. A hagyományt idén újra 

felélesztették Rezi és Kende ked-
véért is. A lányok szeretnek kö-
zösen sütni, az igazi adventi illa-
tokat adó mézeskalács többször 
is elkészül. – A héten Kinga sze-
retett volna sütni, de senki nem 
ért rá segíteni neki, így egyedül 
készítette el – mosolygott Brigi.

Mivel mindkét szülő váro-
son nőtt fel, most örömmel 
igyekeznek kihasználni Ágfal-
va csendességét, nyugalmát: 
sötétedés után nagyokat sétál-
nak, figyelik a házak fényeit és 
beszélgetnek. – A társasjátékok 
is gyakrabban előkerülnek az 

ünnepekben – mondta Gergő 
–, de a legfontosabb, hogy az 
együttlét, a beszélgetés, a ké-
szülődés, a gyertyafény a befe-
lé fordulást, az ünnep lényegé-
nek megélését segítse. 

A szenteste szokásai az el-
múlt években kezdenek átrajzo-
lódni: eddig a gyerekek a szom-
szédban élő nagymamánál 
várták, míg a szülők előkészítet-
ték a csodavárást. Mostanában 
azonban közös tevékenység-
gé vált a karácsonyfa kiválasz-
tása, feldíszítése és az esti va-
csora – a kihagyhatatlan hal 

és krumplisaláta, na meg Bri-
gi karácsonyi piskótája és Ger-
gő bejglije – elkészítése is. – Az 
eddigi években 24-én délután 
részt vettünk a pásztorjátékon 
– elevenítették fel a szülők –, es-
te olvasunk a Szentírásból, a lá-
nyok énekelnek, amelyet zon-
gorával, csellóval és fuvolával 
kísérnek, majd a gyerekek a ka-
rácsonyfa mellett együtt térnek 
nyugovóra. Sajnos idén a buda-
pesti nagyszülőkkel nem talál-
kozhatunk az ünnepekben, de 
igyekszünk a karácsony igazi 
csodáját megteremteni így is.

A tervek szerint a középis-
kolák január 11-től állhat-
nak vissza a hagyományos, 
„jelenléti” oktatásra. A ka-
rácsonyi szünetet követő-
en az oktatás már január 
4-én megkezdődik, de az 
első hét, január 4-étől még 
a jelenleg is érvényes digi-
tális tanrendben zajlik majd 
– jelentette be az operatív 
törzs elmúlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján Maruzsa Zol-
tán köznevelésért felelős ál-
lamtitkár. 
Az általános iskolák is január 
4-én indulnak újra, ott to-
vábbra is jelenléti oktatás-
ban zajlik majd a tanítás.

Újranyithatnak  
a középiskolák

Spendelnél Évi: Szívvel csinálom, és amit szívvel csinálsz, az élni kezd

Boróka baba is otthonra talált 
HUSZÁR JUDIT 

Van egy kis ház a Je-
reván-lakótelep szé-
lén, ahol csodák szü-
letnek. Megszólalnak 
régen elfeledett és 
sokat hallott dalok, 
ütemesen ringatnak 
a versek, a gyerekek 
kacagnak és futnak, 
az anyukák pedig a 
játék után még ma-
gukra is tudnak fi-
gyelni. Boróka (és 
a klub) hét éve kelt 
életre, bepillantot-
tunk a titkaiba.

Spendelné Somogyi Éva csa-
ládsegítő, de nemcsak a nehéz 
helyzetbe került családokkal 
foglalkozik, hanem a kisgye-
rekes anyukákkal is. Hét év-
vel ezelőtt találta ki a Boróka 
klubot, ahol hétről hétre ösz-
szejönnek babák és anyák (rit-
kán apukák), együtt énekelnek, 
mondókáznak, játszanak, kö-
zösséget alkotnak. 

– Zala megyéből, Lentiből 
származom – kezdte Évi. – Fő-
iskolásként kerültem Sopronba, 
itt végeztem szociálpedagógia 
szakon. Már akkor is érdekeltek 
a gyerekek, az óvodák világa, 

illetve a művészetek. Az volt a 
vágyam, hogy a művészetet és a 
segítést valahogy összekössem. 
Hamar megtapasztaltam, hogy 
az embereknek mekkora szüksé-
gük van a közösségekre, milyen 
sokat ad az, ha egy közösség tag-
ja vagyok. Éppen ezért is kezd-
tem el közösséget építeni.

Évi a diploma megszerzé-
se után rögtön a szakmájá-
ban helyezkedett el, dolgozott 
a gyermekotthonban, a támo-
gató szolgálatnál, majd Adél 

lánya születése után a Család- 
és Gyermekjóléti Intézetbe tért 
vissza. Azt már az otthon töltött 
idő alatt megtapasztalta, hogy 
milyen fontos az anyaságban is 
megtalálni a harmóniát. Sokat 
énekelt és bábozott a kislányá-
nak, igyekezett tartalmassá ten-
ni az együtt töltött időt. Aztán 
ezt folytatta a munkahelyén is. 

– 2013-ban megírtuk az első 
pályázatot a Boróka klub létre-
hozására – folytatta. – Olyan 
klubot szerettünk volna te-

remteni, ahol a közös mesélés, 
éneklés, bábozás mellett marad 
idő a beszélgetésre is – akár egy 
kávé mellett. Vallom, hogy ha 
az anyuka jól van, akkor a baba 
is, ezért is lényeges, hogy a mai 
elmagányosodó világban kapja-
nak segítséget a nők. Ráadásul 
Sopronban sok olyan család él, 
akik távolabbról költöztek ide, 
így helyben nincs nagyszülői 
segítségük sem. 

A Boróka klub hamar népsze-
rű lett, először kéthetente, majd 

hetente tartottak foglalkozá-
sokat, a vírushelyzet előtt pe-
dig már heti háromszor jöttek 
össze az anyukák és gyerekek. 
Egy-egy ősztől kora nyárig tartó 
évadban átlagosan 200 család 
fordul meg a jereváni kis ház-
ban. Amikor valaki „kinő” a bo-
rókázásból, sokszor akkor sem 
hagyja el a csoportot, sokan kö-
vetik évekig a facebook-oldalu-
kat, kérnek és kapnak ott taná-
csokat, pár jó szót. 

– A közösség életre kelt és 
építi magát – mondta moso-
lyogva Évi. – Egyre több segí-
tő szerveződik körénk, olyanok 
vagyunk, mint egy nagy család, 
melegséget, szeretetet, bizton-
ságot adunk. A vírushelyzet mi-
att most online-foglalkozáso-
kat tartunk, úgy érzem, hogy 
most még fontosabb, hogy ne 
engedjük el egymás kezét. Pró-
bálok mindig olyan tartalmak-
kal készülni, amelyek a harmó-
nia, egyensúly megtalálásában 
segítenek. A foglalkozásokat tu-
datosan építem fel, mindennek 
van szakmai alapja, de min-
den szívből jön. Amikor pél-
dául énekel az ember, az tel-
jesen felszabadító, akkor nem 
tud szorongani. Boróka figurája 
egyébként a kezdetektől velünk 
van, a kedvességet, a melegsé-
get, a vidámságot szimbolizál-
ja. Remélem, még sokáig tu-
dom mozgatni. 

Spendelné Somogyi Éva Boróka babával – a járványhelyzet miatt most online 
tartja a kapcsolatot a közösséggel FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A Kis család idén is igyekszik a karácsony igazi csodáját megteremteni FOTÓ: BERTHA ÁGNES

KÖNYVAJÁNLÓ

Mécs László: 
Karácsony  
a Kárpátok alján

Mécs László versei közül 
sok kapcsolódik a kará-
csonyhoz és az ünnep lel-
kiségéhez. E kötet oly mó-
don válogat belőlük és fűzi 
össze őket, hogy olvasásuk-
kal szinte észrevétlenül vo-
nódunk bele a téli hangulat-
ba: a tar ágak szaggatta ég, 
a gyémánthomokként csil-
logó hó és a fagyos, jégvirá-
gos fehérség burkába, mely 
már magában hordozza a 
karácsony ígéretét. Az is-
tenváró adventben aztán a 
gyermekkacagás karácso-
nyi csengettyűk hangján 
szól, zengenek az emlékek 
és zeng a szív is, míg végül 
ez a szív Betlehem lesz: 
megszületik benne a jóság.

›
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ÉV VÉGE

Az év vége mindig számve-
tésféle is, ezzel egyfajta le-
zárás az újrakezdés előtt. 
Idén – bennem – ez most 
nem olyan érzés, mint ko-
rábban. Nem érzem, hogy 
itt a vége, mert annyi min-
den történt, és folyamatosan 
annyi minden történik. Vala-
hogy... mintha semmi sem 
lenne olyan, mint az elő-
ző években. Az újrakezdés 
pedig valami tervezés is, de 
túl sok az aktuális bizonyta-
lanság, nem állnak bennem 
(még) össze igazi tervek.

Próbálom rendezni a sorai-
mat… Nem úgy megy, mint 
szokott. Képzavar, de meg 
kell egy kicsit időnként áll-
ni ahhoz, hogy aztán tovább 
menjen a szekér. Regenerá-
lódni kell legalább lélekben, 
hiszen csak egészséges lel-
künk lehet támasza időnként 
meg-megrogyó testünknek.
Veszek egy mély lélegze-
tet, és próbálok belül el-
csendesedni a világ hábor-
gó zajában!

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

DECEMBER 23–29.

Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától  
reggel 8 óráig tart.

›

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket január 20-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páne-
urópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes – a járványhelyzet elmúltával – a Pro 
Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

December 9-i rejtvényünk megfejtése: „Amíg tervei vannak az embernek, addig él”. Szerencsés megfejtőnk: Wilfing 
Lászlóné, Sopron, Kossuth Lajos utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

December 23.,  
szerda 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

December 24.,  
csütörtök 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

December 25.,  
péntek 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

December 26.,  
szombat 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

December 27.,  
vasárnap

Patikaplus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 

99/505–220

December 28.,  
hétfő

Patikaplus gyógyszertár  
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

December 29.,  
kedd

Arany Kígyó gyógyszertár  
Magyar u. 6.

99/311–732

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű őr az ősi vé-
geken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a 
város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már 
nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Köveskuti Zoltán a Roth Gyula 
Erdészeti Szakközépiskolában 
érettségizett, majd ezt követő-
en kezdte meg tanulmányait az 
Erdészeti és Faipari Egyetemen. 
Negyedéves hallgatóként a rend-
szerválás hajnalán, 1989. már-
cius 15-én ő szavalta el a sopro-
ni Hűségzászlónál Illyés Gyula: 
Egy mondat a zsarnokságról cí-
mű nagyhatású versét. 1990-ben 
szerezte meg erdőmérnöki dip-
lomáját, ezt követően dolgozott 
Ausztriában és Németország-
ban, majd 1993-ban a Tanulmá-
nyi Erdőgazdaság iváni erdészet-
nél kezdte szakmai pályafutását. 
1997-ben került Sopronba erdő-
művelési műszaki vezetőnek, 
azóta ez a munkahelye, jelenleg 
ő a TAEG soproni erdészetének 
hegyvidéki erdőgondnoka, vala-
mint az Országos Erdészeti Egye-
sület soproni csoportjának elnö-
ke. Évtizedek óta az ő feladata a 
város karácsonyfájának kiválasz-
tása és annak a helyszínen való 
fölállíttatása.

– A szélmalmairól elhíresült 
Tésről, a Bakony legmagasab-
ban fekvő községéből származik 
a családom – kezdte Köveskuti 
Zoltán. – Karker Imre nagyapám 
erdész volt, a veszprémi püs-
pökség erdeiben szolgált, majd 
amikor az első bécsi döntést 
követően 1938-ban Kárpátalja 

visszakerült az anyaországhoz, 
nagyapát az Ungvár közelében 
lévő Nevickére (Nyevicke) hív-
ták meg erdésznek. Ekkor ma-
gyarosította a nevét Kövesku-
tira. Ahogy egy lovas kocsival 
mentek, úgy is jöttek vissza 
Kárpátaljáról 1944-ben Tésre. 
Súlyos áldozatot követelt a há-
ború a családtól: az akkor 24 
éves Nándor nagybátyám hősi 
halált halt 1945 tavaszán a bala-
toni csatában. Imre és György 
nagybátyáim a nagyapa nyom-
dokába léptek, mindketten az 
erdészhivatást választották.

– Édesanyám családja is a 
Bakonyból, Jásdról származik, 
ott volt kocsmájuk – folytatta 
Köveskuti Zoltán. – Nagyapám 
1898-ban született, hét gyer-
meke volt, ennek ellenére első 
világháborús szolgálata után 
44 évesen 1942-ben behívták 
katonának. A Don-kanyari át-
törést követően csak egy érte-
sítés érkezett: „Tudatjuk, hogy 

a 2. magyar hadseregben szol-
gálatot teljesítő Stanka Sándor 
szakaszvezető a visszavonulás 
során eltűnt.”. Nagyanyám élete 
végéig imádkozott azért, hogy 
hazatérjen az ura. Egyik fiukat 
1945 áprilisában mint leven-
te brigádost elfogták az oro-
szok a tési erdőben, ahonnan 
társaival együtt Szi-
bériába deportál-
ták. Semmi hírt 
nem hallottak 
róla, de nyolc 
év után haza-
tért. Ez adta 
neki a reményt, 

hogy talán egyszer a férjét is 
viszont láthatja. Élete végéig 
özvegyen maradt, nevelte hét 
gyermekét, és hogy megéljenek, 
egyedül vitte tovább a kocsmát, 
mígnem azt államosították, és 
mindenüket elvették. Számunk-
ra ma már szinte elképzelhetet-
len, hogy milyen kemény tartás, 
mekkora testi és lelki erő kellett 

szüleinknek, nagyszüle-
inknek ahhoz, hogy ennyi 
tragédia, ennyi megpró-

báltatás után is talpra 
tudjanak állni. Mindig 
is felnéztem rájuk, ők a 

példaképeim!

CSALÁDI HÁTTÉR: 1964-ben született Várpalotán. Édesapja előbb vájárként, 
majd nehézgépkezelőként dolgozott a Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaságnál. Édesanyja varrónő volt. Felesége előbb óvónői, majd magyar 
tanári diplomát szerzett, a gyerekek születését követően a pedagógusi pályára 
nem tért vissza, azóta természetgyógyászattal foglalkozik. Ádám fiuk biomér-
nök, Budapesten dolgozik, Balázs fiuk pedig utolsó éves egyetemista a Műszaki 
Egyetem Vegyészmérnöki Karán.

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Köveskuti Zoltán: A szülei és nagyszülei a példaképei

Tisztelettel emlékezik őseire

Köveskuti Zoltán FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Áldott  karácsonyt 
és boldog új évet 

kívánunkk

KÓCZÁN BÁLINT

Szekeres Adrien szívéhez közel áll 
Sopron, hiszen már több alkalom-
mal is felejthetetlen adventi kon-
certet adott városunkban – többek 

között erről mesélt, valamint arról, meny-
nyi minden felértékelődött életében az idei 
 „furcsa” évben. 

– Az idei ünnepre hogy 
készülsz? 

– Eddig is volt hétközben 
időnk sütni a lányaimmal, de 
most először fordul elő, hogy 
a hétvégéken is otthon tudok 
lenni, sütni, receptes könyve-
ket bújni. Ez a december olyan 
édes-keserű. Örülök, hogy sok 
időt tölthetek a lányokkal, és 
este együtt nézünk meg egy jó 
filmet, de mégis szomorúsággal 
tölt el, hogy sem én, sem kollé-
gáim nem zenélhetünk. Szá-
momra az ünnepi időszak er-
ről is szól, vagyis szólt. Együtt 
ünnepelni, lélekben készülni a 
közönséggel a karácsonyra. Re-
mélem, ez jövőre ismét így lesz.

– Úgy tudom, hogy ti 
nagy „karácsonyrajongók” 
vagytok…

– Valóban, a férjem december 
23-án született. Tulajdonképpen 
nálunk a karácsony nem csak 
pár napról szól! Van, hogy feb-
ruárig áll a fa. Az együttlét, az 
egymásnak ajándékozott idő és 
figyelem áll a középpontban. Az 

ajándékok másodlagosak, ám-
bár mindegyikünk kitesz magá-
ért és dugdossa a ház zugaiban 
a kis csomagokat. 

– Karácsonyi lemezt is készí-
tettél korábban, amit bármi-
kor elővehetnek a rajongóid…

– Sok lemezt készítettem, 
mégis ez a rajongóim kedven-
ce. Nem is csodálom. Egy igazán 
csodás album, ami odavarázsol-
ja az ünnep melegét minden-
ki otthonába. Büszke vagyok rá, 
és ki tudja, lehet, hogy lesz idő-
vel még egy. 

– Bár az idei évben a járvány-
helyzet miatt nem jutsz el Sop-
ronba, de már többször adtál 
itt adventi hangversenyt. Ho-
gyan gondolsz vissza ezekre a 
fellépésekre?

– Sopron egyike azoknak a vá-
rosoknak, ahova évek óta jártam 
rendszeresen. Sok szép és kedves 
emlékem fűződik hozzá, hosszú 
lenne a visszaemlékezések lis-
tája. Mindig fantasztikus han-
gulat volt a koncerteken, amiket 
hosszú, kedves beszélgetések, 

forralt bor és házi sü-
temények kísértek. 
Egyszer-egyszer 
volt időm a kon-
cert után sétálni 
is egyet az ünnepi 
díszben pompá-
zó belvárosban. 
Felejthetetlen. 

– Minden 
művész szá-
mára rend-
hagyó és ne-
héz az idei év. 
Min dolgozol 
mostanában?

– Nemrég 
mutattam be 
az Ez most 
más című ka-
rácsony da-
lomat, amit 
férjem, Kiss 
Gábor szer-
zett, a szö-
veget pedig 
Turczi Ist-
ván írta. Ben-
ne van min-
den, amit érzek. 
A szeretteinktől 
távol, hiányérzet-
tel a szívünkben 
jött el 2020-ban 
az ünnepi idő-
szak. Ebben a fur-
csa évben még in-
kább megbizonyosodtam arról, 
hogy a legnagyobb értéket az 
emberi kapcsolataink jelentik. 

Felértékelődött minden öle-
lés, minden kézfogás, minden 
együtt töltött óra.

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista al-
kotásai hétről hétre.

Soproni humorsarok 
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MADARÁSZ RÉKA

Annak ellenére, hogy idén szűk családi kör-
re korlátozódnak az ünnepek, érdemes 
emelnünk ezeknek a napoknak a fényét 
úgy, hogy nemcsak az otthonunkat, ha-
nem magunkat is alkalomhoz illően fel-
öltöztetjük.

Néhány szezonnal ezelőtt 
tért vissza a kifutókra, és az-
óta egyre erőteljesebben je-
len van a divatban a francia 
bourgeois stílus, amelyet az 
egyszerű, elegáns, minden-
féle sallangtól és cicomától 
mentes ruhák jellemeznek. 
Mindegyikben van valami ap-
ropó, ami kifinomult, mégis 
nőies megjelenést kölcsönöz 
viselőjének.
– A női ideálokat idéző fazo-
nok közé tartoznak a kosz-
tümök, amelyek ugyancsak 
idén tértek vissza a divat-
palettára. Szabásuk hang-
súlyozza a derékvonalat, a 
szoknyarészük lehet szűk 

vagy bő, bokáig érő 
vagy hétnyolcados 
– tudtuk meg Szilá-
gyi Katalin divat- és 
stílustervezőtől. – Ide 
tartoznak a hosszú, 
egyenes vonalveze-
tésű ruhák is, hosszú 
ujjal. A nyakrészük 
gyakran zárt, de lehet 
garbó is vagy finom V 
kivágással ellátott. Ha 
ezt a stílust választ-
juk, mindenképp tar-
tózkodjunk a túlzott 
ékszerviseléstől, mi-
vel inkább a kisebb, 
igényes kiegészítők 
illenek hozzá.

Jó ideje és továbbra is hódít 
a sportos elegancia. A nad-

rágkosztümök szárát és ujját 
gyakran díszítik a sport-
öltözetekre is jellem-
ző piros, fekete, fehér 
csíkok. A nadrág több-

nyire szűk, de menő a 
bő fazon is. Ugyan-

csak ehhez az 
irányzathoz tarto-
zik a kötött garbó 
pliszírozott szok-
nyával, ami sem-

miképp sem érhet 
a térd fölé. A dere-
kat hangsúlyozhat-
juk egy szélesebb, 
dekoratív csat-

tal ellátott övvel. 
Mindkét irány-

zatba beletar-
tozhat a csinos, 
ugyanakkor ké-

nyelmes overál, 
ami finom, puha 

anyagból készül az idén, és 
általában boka fölött vég-
ződik. Nagyon trendi ma-
gas sarkú cipővel vagy bo-
kacsizmával.
– A nyomott minták szinte 
teljesen eltűntek a divatból, 
kivéve a leopárdmintát és a 
szövetanyagokra jellemző 
klasszikus mintákat, például 
a kockásat és a tyúklábmin-
tát – folytatta Kata. – A tava-
szi–nyári pasztellszínek után 
megjelentek a telt, erőtel-
jes árnyalatok. Talán már ki-
csit unalmas, de újra vissza-
tért a vörösesbordó, ezúttal 
lilásabb (merlot) árnyalatban. 
Elegáns viselet a még lilásabb 
magenta purtell. Hódít a vi-
dám fűszeres piros (szamba), 
a mély tengerzöld, az ünnepi 
alkalmakra is ajánlott közép-
kék (classic blue), az erőtel-
jes narancs (amberglow) és a 
ragyogó sárga (green sheen).

sarok

Nőies és elegáns alkalmi trend

Szilágyi Kata a Miss Hungary 2020 
versenyre adta kölcsön ezt az általa 
készített ruhát Galavics Dorinának

„A legnagyobb értéket az emberi kapcsolataink jelentik”

Édes-keserű ünnep

Ünnepi duettel lepte meg a közönséget a soproni Hien és Pál 
Dénes, a páros ugyanis egy verset dolgozott át. 
Reményik Sándor Viszontlátásra című alkotása végtelenül 
emberi, a veszteség és a remény kettősségével, de mint a 
legtöbb emberrel lenni szokott, a remény erőt adó derűje 

hangsúlyosabb. A mostani időszakban ezek a gondolatok 
különösen felértékelődnek. Ezt az érzést pedig még átélhe-
tőbbé teszi, hogy duett készült belőle két hiteles művész és 
énekes, Hien és Pál Dénes előadásában. A vershez forgatott 
különleges kisfilm már látható a videomegosztón. 

A soproni származású Botvay Károly Kossuth-díjas gor-
donkaművész 88. születésnapja alkalmából ad koncertet 
a Budapesti Vonósok és Perényi Miklós közreműködésével 
december 29-én. Az est a Budapesti Vonósok és a Papa-
geno facebook-oldalán lesz elérhető 19.30-tól. 

Hien ünnepi duettel lepte meg rajongóit Ünnepi koncert

Online Lions-bál
A koronavírus-helyzet mi-
att 2021-ben online bált szer-
vez a Lions Club Sopron. 
A karitatív szervezet rendez-
vényei az elmúlt hónapokban 
rendre elmaradtak, de úgy 
gondolták, hogy a bált jövő-
re – rendhagyó módon – meg-
tartják. Vacsora, illetve nyitó-
tánc nem lesz, de január 22-én 
19 órakor a Lions Club Sopron 
honlapján (www.sopron.li-
ons.hu/bal2021) élőben kezdő-
dik a program. A díszbeszédek, 
köszöntők után félórás műsort 
láthatnak az érdeklődők, majd 

tombolasorsolás következik. 
A sorszámozott támogatójegy 
háromezer forintba kerül, ez 
egyben a tombola is. A klubta-
goknál és az alábbi helyszíne-
ken lehet megvásárolni: Fehér 
Rózsa Étterem és Fogadó, Dö-
mötöri Cukrászda, Hoffer Cuk-
rászda, Pink Beauty Szépség 
Szalon, VLS Oktatási és Vizsga-
központ. Az online rendezvény 
bevételét ezúttal a tómalom 
utcai Fogyatékos Gyermekek 
Otthona lakói zöldség- és gyü-
mölcsellátásának minőségi ja-
vítására ajánlják fel. 

– Nálunk a karácsony nem csak pár 
napról szól! Van, hogy februárig áll 
a fa – nyilatkozta Szekeres Adrien


