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Kísérletek testközelből
Negyven évvel ezelőtt, 1982-ben alapította Csonka Tivadar saját cégét, amely napjainkban a világ több mint ötven országába exportál üvegből készült konyhai és laboratóriumi 
eszközöket. A soproni cég 40 éves évfordulóját a múlt héten ünnepelték. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

 Garázsból a világhírig

A legvirágosabb kert

Kitüntetett malom

A megszokottnál kicsi-
vel több odafigyelés 
– sokszor ez az egyik 
módja annak, hogy ta-
karékoskodjunk. Soro-
zatunk első részében 
szakember ad taná-
csot, hogyan spóroljunk 
a háztartási gépekkel. 
A mosógépeknél például 
nem érdemes túlságo-
san „megtömni” a do-
bot, optimális esetben 
4,5–5 kilogrammnyi ru-
ha kerüljön a gépbe! 
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A legvirágosabb családi ház kategória győztese lett a Virágos Sopronért környezet-
szépítő versenyen Kovács Péter és felesége Balf határában álló ingatlanja. Kertjük-
ben csak rózsából több mint száz (nagyrészt különböző!) tő pompázik... 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Idén a sopronbánfalvi Kárpáti malom nyerte a Winkler 
Oszkár-díjat. Az elismerést közel 30 éve ítéli oda a Sopro-
ni Városszépítő Egyesület építészeti szakbizottsága a vá-
rosképet gazdagító épületeknek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Otthon is 
tudatosan

6

150 év – 250 futó

Népszerű volt a GYSEV150 futónap: több mint 250-en teljesítették  
a 22 kilométeres távot az ausztriai Vulkapordány (Wulkaproders-
dorf) és Sopron között. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Idén is népszerű volt városunkban a kutatók éjszakája. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is 
üzennek, sugallanak, tanítanak. Megmutatják, 
merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban 
kanyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünk-
kel is olykor új irányokat veszünk. Tanítanak min-
ket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az 
életre. Sorozatunk szerzője is sokat tanult a sop-
roni macskaköveket járva… 

(6.) Horváth József (1891–1961) 
volt az első jelentős festő-
művész, akit fizikai valójá-
ban megismertem, anélkül 
egyébként, hogy gyerekként 
meg mertem volna szólíta-
ni. Gyakran találkoztam vele, 
midőn gondolataiba merülve 
szokásos napi sétáját tette a 
belváros ódon utcáiban, s ha 
jól emlékezem, egy apró kutya 
néhány lépésnyi távolságra 
követte őt. Felnőtt ismerősök-
től tudtam meg, hogy a város 
jelentős művésze. Jól ismerik 
még a fővárosban is, csodála-
tos képeket fest – mondták. 

Jóval később, már felnőtt 
emberként, tanárként, majd 
újságíróként tudatosan kezd-
tem foglalkozni Horváth Jó-
zsef művészetével, életművé-
vel. Gyakran meglátogattam a 
Cézár-házban hagyatékából 

rendezett állandó kiállítást, 
tanulmányoztam egyedi víz-
festési alkotómódját, műve-
inek esztétikai jellegzetes-
ségeit. Sokat beszélgettem 
özvegyével, aki az állandó 
kiállítást felügyelte, és férje 
mindennapjairól, szokásai-
ról, barátairól, az általa hasz-
nált anyagokról (whatman-
papír, különleges eljárással 
kevert festékek) és a világ 
dolgairól alkotott véleményé-
ről mesélt érdekes történe-
teket. Szorgosan gyűjtöttem 
az anyagot egy megírandó 
tanulmányhoz, egy repre-
zentatív, képekkel illuszt-
rált albumhoz. Az élet azon-
ban közbeszólt, a tervezett 
nagy tanulmány nem való-
sult meg, csupán cikkek, év-
fordulós megemlékezések, 
kiállításmegnyitók. 

Közben megismerkedtem 
Horváth József fiával, az épí-
tész Horváth Bertalannal, aki 
apja művészetének elkötele-
zett híveként mindent meg-
tett Horváth életművének 
elismertetéséért, népszerű-
sítéséért. Nagy szükség is 
volt erre, mert a hivatalos fó-
rumok részéről ilyen célzat-
tal nem sok történt. Bertalan 

igyekezetének köszönhető-
en jelenhetett meg egy sze-
rényebb kiállítású album 
László Gyula professzor be-
vezetőjével (Az akvarell poé-
tája, Soproni Horváth József 
művészete, 1987), majd egy 
nagyméretű, az alkotóhoz 
valóban méltó színvonalú al-
bum, ugyancsak László Gyu-
la bevezető tanulmányával 

(Soproni Horváth József mű-
vészete, 1998). 

Ez utóbbi bemutatója a 
Kossow-házban volt. Az is-
mertető megtartására Ber-
talan engem kért fel. Ekkor, a 
többi között, a következőket 
mondtam: „Posztmodernnek 
nevezett átmeneti korban 
élünk. (Árulkodó kifejezés, 
jelzi, mi után vagyunk, anél-
kül, hogy valamit is sejtet-
ne abból, mi felé megyünk.) 
Minden bizonytalannak, kép-
lékenynek tűnik, hiányoznak 
a szilárd értékek, miként hiá-
nyoznak az útmutató egyé-
niségek is, bár lehet, 
hogy ennek az 

egykor oly fontos és meghatá-
rozó embertípusnak egyszer 
és mindenkorra befellegzett. 
Sok jel mutat erre. Nos, ilyen 
átmeneti korban, amikor az 

egyre gyorsabb 
ütemű változá-
sok jelentik az 
á l l a ndó s á got , 
valódi, tisztító 
élményt jelent 
a Horváth-élet-
művel, a mester 
egy-egy festmé-
nyével való ta-
lálkozás, akár 
az album lapja-

in, akár az állandó kiállításon 
a Cézár-ház termeiben. Mert 
azt adja, aminek híján va-
gyunk! Indokolatlanul meg-
kopott, de változatlanul fontos 
értékeket közvetít, megerősíti 
megtépázott hitünket az em-
berben, felfedezteti velünk a 
derűt, az egyszerű, a termé-
szetes dolgok léleküdítő va-
rázsát.”. Legutóbb 2011 már-
ciusában munkálkodhattam 
a Horváth-életmű szélesebb 
körű elismertetésén, ami-
kor a Tihanyi Bencés Apát-
ság galériájában meg-
nyitottam Horváth 
József jubileumi 
emlékkiállítását. 
(Folytatjuk)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

Soproni Horváth József festőművész (1891–1961) FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM – ADORJÁN ATTILA, 1960

Október 1-től november 28-ig tart a népszámlálás 
Magyarországon, amelyen kötelező részt venni. 
A kérdésekre online vagy a számlálóbiztosoknál 
lehet válaszolni.

Október 1-jén kezdődött a 
2022-es népszámlálás. Az 
egész országban egy időben, 
azonos tartalommal és egysé-
ges módszertani alapon vég-
zik az adatfelvételt. – A vá-
laszadás a népszámlálásról 
szóló, 2018. évi CI. törvény ér-
telmében kötelező, emellett 
az adatszolgáltatás társadal-
mi érdek, közös ügy, hiszen a 
népszámlálásból nyert adatok 
a jövőt befolyásoló szociális és 
gazdasági döntések, helyi fej-
lesztések alapjául szolgálnak 
– mondta dr. Vukovich Gab-
riella, a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) elnöke.

A KSH minden magyar-
országi lakcímre postán kül-
dött felkérőlevelet. A levél-
ben a népszámlálásról szóló 
hasznos információk mellett 
egy egyedi belépési kód is ta-
lálható, ennek segítségével 
tudja mindenki önállóan, in-
terneten kitölteni a kérdőívet 
a népszámlálás honlapján 
(nepszamlalas2022.hu). Erre 
egészen október 16-ig van le-
hetőség. Akik nem töltik ki a 
kérdőívet interneten, azokat 
október 17. és november 20. 

között számlálóbiztosok ke-
resik fel; ebben az időszak-
ban már csak az ő segítsé-
gükkel lehet megválaszolni a 
népszámlálási kérdéseket.

Ha valaki ezzel a lehető-
séggel sem él, akkor novem-
ber 21. és 28. között a telepü-
lés jegyzőjénél töltheti ki a 
kérdőíveket.

A kötelező kérdések mel-
lett számtalan önkéntes is 

szerepel az íveken, ezek az 
egészségi állapotra, a fogya-
tékosságra, a nemzetiségi 
hovatartozásra, valamint az 
anyanyelvre és a családi, ba-
ráti körben használt nyelvre, 
illetve a vallási hovatartozás-
ra vonatkoznak. 

A kitöltött kérdőívek a KSH 
erre a célra létrehozott szer-
verére kerülnek. A kérdőíve-
ken rögzített adatokat a be-
küldést követően titkosítják, 
és fokozottan védett környe-
zetben tárolják. Az adatokat 
csak statisztikai célból, ösz-
szesített formában lehet nyil-
vánosságra hozni. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

AKI MESÉL A MÚLTRÓL:  Kloss Andor 1941-ben született Sopronban. A Széchenyi István reálgimná-
ziumban érettségizett, majd a debreceni egyetemen magyar–történelem szakon diplomázott. 1966 és 
1974 között a soproni Roth erdészeti technikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 1994 között 
a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, 
szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszerkesztőjeként, 1994 és 1998 között pe-
dig egy budapesti kiadó nyolc megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 között 
a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadója tanácsadója volt. Válogatott jegyze-
tei, interjúi, tanulmányai több kiadásban is megjelentek. 

„A Horváth életmű …
fontos értékeket köz-
vetít, megerősíti meg-
tépázott hitünket az 
emberben, felfedez-
teti velünk a derűt, az 
egyszerű, a természe-
tes dolgok léleküdítő 
varázsát.”

A NÉPSZÁMLÁLÁS TÖRTÉNETE: Az első népszámlálás-jelle-
gű felmérést a Krisztus előtti III. évezredben Kínában tartották. 
Hasonló összeírások zajlottak Egyiptomban, Indiában és a gö-
rög városállamokban is. Ezek általában gazdasági és/ vagy ka-
tonai erő felmérésére irányultak, így kizárólag a felnőtt férfiak 
számát állapították meg. A Római Birodalom bukása után évszá-
zadokra megszakadt a népszámlálások sorozata, legközelebb a 
14. század végén az olasz városállamokban tartottak összeíráso-
kat. A mai értelemben vett első népszámlálást 1665-ben Kanada 
területén, Québecben hajtották végre. Kontinensünkön a népes-
ség számbavétele a 19. század elejétől vált többé-kevésbé rend-
szeressé. Magyarországon körülbelül tízévente rendeznek nép-
számlálást, amelyet a KSH végez. Az első 1870-ben, az utolsó 
2011-ben volt.

Önkéntes kérdések is  szerepelnek az íveken

Elkezdődött a népszámlálás Beszélgessünk az idősekkel!
CZETIN ZOLTÁN

Október elseje az idősek világnapja – ennek apropó-
ján több rendezvényt is szerveztek városunkban, a 
rendőrség pedig az idősek védelmére hívja fel a fi-
gyelmet. Bármilyen sokat is beszélünk róluk, még 
mindig szedik az áldozatokat az „unokázós” csalók. 

„Halló! Szia mama! Én vagyok 
az! Nagy a baj, kérlek, segíts!” 
Valahogy így kezdődnek azok 
a beszélgetések, amelyeknek 
sokszor az a vége, hogy az idős 
embertől milliókat csalnak 
ki ismeretlenek. Régi trükk, 
hogy maga az „unoka” tele-
fonál, mert balesetet szenve-
dett, esetleg eljátszotta a pén-
zét kártyán. Mostanában az is 
előfordult, hogy egy állítóla-
gos ügyvéd csörgött, aki óva-
dékot kért a családtagért. 

– Van pár általános jellem-
ző, amelyről jól felismerhetőek 
az „unokázós” csalók – kezdte 
Babella-Lukács Katalin rendőr 

őrnagy, a Soproni Rendőrkapi-
tányság kiemelt bűnmegelőzé-
si főelőadója. –  Először mindig 
telefonálnak, és arra hivatkoz-
nak, hogy a családtag bajban 
van. Megijesztik az idős em-
bert, sürgetik, hogy gyorsan 
van szükség a pénzre. Az ösz-
szegért persze soha nem az ál-
lítólagos családtag megy, ha-
nem egy ismeretlent küld. 

Az őrnagy szerint fontos, 
hogy először is ellenőrizzék az 
idősek, hogy kivel beszélnek, 
tegyenek fel például olyan kér-
dést, amire csak a valódi rokon 
tudja a választ. Az is hasznos, 
ha megszakítják a hívást, és 

tárcsázzák a családtagot az ál-
taluk ismert számon. 

– Olyan nincs, hogy azonnal 
kell a pénz – folytatta Babella-
Lukács Katalin. – Balesetekhez 
rendőrt hívnak, az ügyvédek 
pedig nem a nagymamákat zak-
latják óvadékért. Fontos, hogy 
ismeretlennek soha ne adjunk 
egy forintot sem! Ha érezzük, 
hogy sürgetnek, ne ijedjünk 
meg, kérjünk időt, beszéljünk 
a családtagjainkkal, ne csele-
kedjünk meggondolatlanul! 

A csalók egy része kifejezet-
ten az idős emberekre speciali-
zálódik, azt használják ki, hogy 
már nem reagálnak olyan gyor-
san, jóhiszeműek, esetleg hal-
lásuk, látásuk már nem tökéle-
tes. Éppen ezért fontos, hogy 
a családtagok rendszeresen 
beszéljenek erről a témáról az 
idős hozzátartozóikkal, mesél-
jenek hasonló eseteket, így az 
átverés megelőzhető. 
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KÖVES ANDREA

A Soproni borvidék zászlós bora a 
kékfrankos, ám a paletta ennél jóval 
szélesebb, más fajták is különleges 
élményt nyújtanak az ínyenc fogyasz-

tóknak. Közéjük tartozik a hungarikumként szá-
mon tartott turán, amely már több mint két évti-
zede az egyik zászlós bora az Ottó Pincének.

Az egri nemesítésű turánt 
festőbornak szánták, ám „ki-
nőtte” magát, és a soproni 
meszes–agyagos altalajon fe-
lejthetetlen ízélményt pro-
dukál. Önálló borként meg-
jelenő jellegzetes fűszeres 
íze semmilyen más fajtához 
nem hasonlítható. Száraz, de 
ez eszünkbe sem jut kóstolás 
során a lágy savak és a hosz-
szan lecsengő gyümölcsös íz 
mellett. Németh Ottó borász 
büszke arra, hogy vendégei 
között sokan éppen a turán 
miatt térnek be hozzájuk.

– A keresztezéssel alkotott 
szőlő eredeti neve Eger 208 
és Bikavér 13 volt – kezdte Né-
meth Ottó. – 1964-ben állítot-
ták elő, és 1985-ben lett állami-
lag elfogadva. Először az agria 
nevet nézték ki a fajtának, ami 
Eger város régi latin neve volt, 
de ez akadályokba ütközött, és 
végül a turáni átokról kapta a 
nevét. Korai érésű szőlőfajta, 
volt olyan esztendő, hogy már 

augusztus 18-án szüreteltük, 
de általában szeptember leg-
elején szedjük. 

Németh Ottó édesapja te-
lepítette az első tőkéket a Vi-
rágvölgyben található Bedles 
dűlőbe 1998-ban. Úgy gondol-
ta, hogy „gyengébb színű” év-
járatokban ezzel lehet majd 
kompenzálni a színt, és háza-
sításokban is jó alap lehet.

Nagy meglepetésére ha-
marosan sikeres lett önállóan 
is. A különleges íz, illat mel-
lett mindehhez az is hozzájá-
rult, hogy magas vastartalma 
és egyéb antioxidánstartalma 
miatt jó hatással volt több ba-
rátjuk vérképére, és ők kezd-
ték el ajánlani másoknak.

– Mély bíbor, fekete színe 
mellett diszkrét parfümös vi-
rágosság, rózsa és közben pi-
cit a friss must illata is jel-
lemzi illatában, ízében telt, 
bársonyos, lágy, enyhén fű-
szeres, tanninszerkezete iz-
galmas – folytatta Németh 

Ottó. – Borvacsorán már ké-
szítettek hozzá előételként 
libamájat vagy camembert-t 
roston áfonyával, de remekül 

párosítható vadételekkel par-
fümös aromái miatt, mint a 
vaddisznó szűzérme turán-
boros mártással vagy az őz-

gerinc párolt édesburgonyá-
val és céklával. Persze készült 
hozzá desszert is, ami csokis 
brownie-ban öltött testet. 

Németh Ottó édesapja  telepítette az első tőkéket a Bedles dűlőbe

Szereti Sopront a turán

Németh Ottó borász büszke arra, hogy sokan a turán miatt térnek be hozzájuk. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ETZL EDGÁR

Idén a sopronbánfalvi Kárpáti malom nyerte a 
Winkler Oszkár-díjat. Az elismerést közel 30 éve 
ítéli oda a Soproni Városszépítő Egyesület épí-
tészeti szakbizottsága a városképet gazdagító 
épületeknek. 

A táblaavató rendezvényt a 
hagyományoknak megfelelő-
en Szent Mihály napján, szep-
tember 29-én tartották. Az 
ünnepségen köszöntőt mon-
dott dr. Kárpáti György, a ma-
lom tulajdonosa, dr. Józan Ti-
bor, a Soproni Városszépítő 
Egyesület elnöke.

– Dr. Kárpáti György és csa-
ládja 2010-ben vásárolta vissza 

a család egykori tulajdonát, a 
régi-új tulajdonos talán a ma-
lomhoz kötődő gyermekko-
ri élményeiből is erőt merít-
ve fáradhatatlan munkával 
sokszor saját kezűleg, aprán-
ként végezte az épületegyüt-
tes helyreállítását – mond-
ta méltatásában dr. Veöreös 
András. A Soproni Város-
szépítő Egyesület építészeti 

bizottságának elnöke kiemel-
te a felújítás legfontosabb ele-
meit: a malomkerék és a gépe-
zet rekonstrukcióját és vízzel 
való meghajtásának kiépíté-
sét, az épület különböző mé-
retű ablakainak beépítését, a 
régi kapuk és ajtók újjáépíté-
sét, az udvari lépcső öntöttvas 
korlátjának rekonstrukcióját, 
és természetesen az épületet, 
valamint a Kárpáti Sándor ze-
neszerző életét bemutató ki-
állítás berendezését.

Dr. Veöreös András beszé-
dében köszönetet mondott 
Nemes Andrásnak, aki az 
épület értékfeltárását végez-
te, valamint a felújítást ter-
vező Józsa Dávid építésznek. 

Dr. Józan Tibortól megtudtuk, 
idén kettő épület közül válasz-
tották ki a nyertest, a másik 
induló az Árpád utcai parko-
lóház volt.

A tábla leleplezése után 
az érdeklődőket körbeve-
zették az épületegyüttes-
ben. A rendezvényen részt 
vett dr. Farkas Ciprián pol-
gármester, valamint Mágel 
Ágost önkormányzati képvi-
selő, a városfejlesztési bizott-
ság elnöke.

(A Kárpáti malomról és la-
kójáról, Kárpáti Sándor zene-
szerzőről többször is írtunk 
már lapunkban, legutóbb: 
A zeneszerző öröksége, Sopro-
ni Téma, 2022. március 9.)

2010-ben vásárolta vissza  a malmot dr. Kárpáti György és családja

Kitüntetett Kárpáti malom

Az elmúlt években folyamatosan újult meg a Kárpáti malom épülete, a malomkerék és a gépezet rekonstrukcióját is elvégezték. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Közös célok és feladatok
A BURGENLANDI POLGÁR-
MESTEREK IS EGYETÉRTE-
NEK ABBAN, hogy össze kell 
kapcsolni az M85-ös autóutat 
és az osztrák A3-as autópályát 
– ebben és más határ menti 
ügyekben egyeztetett dr. Farkas 
Ciprián polgármester és Mar-
kus Landauer, Doborján (Rai-
ding), Andreas Kacsits, Sop-
ronkeresztúr (Deutschkreutz), 
valamint Johannes Igler, Sop-
ronnyék (Neckenmarkt) polgár-
mestere városunkban.

– Hiába választja el tele-
püléseinket határ, egy kultu-

rális közegbe, egy érdekszfé-
rába tartoznak. Liszt Ferencen 
és a kékfrankoson kívül számos 
közös értékünk van, akadnak 
közös problémáink és céljaink 
is – mondta dr. Farkas Cipri-
án. – Ezek közül az egyik leg-
fontosabb, hogy az A3-as au-
tópálya elérje a magyar határt. 
Doborján, Sopronkeresztúr és 
Sopronnyék polgármesterei el-
mondták: támogatják, hogy az 
osztrák oldalon megépítsék 
ezt a szakaszt. Magyarorszá-
gon 2024 negyedik negyedévé-
ben zárul az M85-ös projekt.

Életmentő szűrés a nőkért
Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, ennek jegyében 
ebben a hónapban minden pénteken és október 15-én, szom-
baton emlőszűrésre hívnak minden 45–65 év közötti hölgyet 
a Soproni Gyógyközpontba. Azokat várják, akik az elmúlt két 
évben nem voltak mammográfiás vizsgálaton. Ezeken a napo-
kon behívó levél és időpont-egyeztetés nélkül lehet elmenni a 
mammográfiára – a vizsgálatot a kórház V. épületében, a mam-
mográfiás laborban végzik. Továbbá hívják a 40–45 év közötti 
korosztályt és a 65 év felettieket is emlővizsgálatra, de ők házi-
orvosi beutalóval érkezhetnek. A szűrés életet ment – az időben 
felfedezett emlőrák ugyanis jó eséllyel gyógyítható. 

Egyetemi pénzügyi napok
XVI. alkalommal rendezte meg a Soproni Egyetem Lámfalus-
sy Sándor Közgazdaságtudományi Kara a soproni pénzügyi na-
pok nevű szakmai és tudományos konferenciát, melynek fő té-
mája idén a kriptovaluták szerepe a fenntartható gazdaságban. 

A háromnapos rendezvény múlt szerdán kezdődött, a hiva-
talos megnyitón köszöntőt mondott prof. dr. Széles Zsuzsanna, 
a közgazdaságtudományi kar dékánja, Balogh Ádám, a Sopro-
ni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja, dr. Lakatos Ferenc 
rektorhelyettes, valamint dr. Farkas Ciprián polgármester.

RÖVIDEN

Aranyérmes 
borok
Három aranyérmes a Sop-
roni borvidékről – múlt 
héten hirdették ki a 41. Or-
szágos Borverseny ered-
ményeit Budapesten. 
Aranyérmet nyert a Sop-
roni borvidékről az Etye-
ki Kúria 2018-as Kúria Sop-
ron Merlot bora, a Heiner 
Pincészet 2021-es soproni 
pinot noir rozéja, valamint 
a Taschner borház 2018-as 
Soproni Chardonnay-ja. 
A rangos megmérettetés-
re az ország 22 borvidé-
kéről 232 pincészet neve-
zett összesen 824 tétellel. 
A Felső-Pannon Borrégió-
ból a második legtöbb, 34 
minta a Soproni borvidék-
ről érkezett. Összesen 241 
érmet, köztük 17 nagyara-
nyat osztott ki a zsűri – a 
díjakat Nagy István agrár-
miniszter, valamint Lég-
li Ottó, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa és a bor-
verseny elnöke adta át. 

Díjazott biobor 
A soproni Horváth Bo-
rászat 2017-es cabernet 
franc-ja lett a Champi-
on díjas a Debreceni Bo-
rozó című szaklap XIV. or-
szágos biobor-versenyén 
vörösbor kategóriában. 
Ezen kívül a soproni borá-
szat 2017-es Corvinus Cu-
vée vörösbora kapott még 
arany minősítést. 

RÖVIDEN
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A megszokottnál kicsi-
vel több odafigyelés 
– sokszor ez az egyik 
módja annak, hogy ta-
karékoskodjunk. Soro-
zatunk első részében 
szakember ad tanácsot, 
hogyan spóroljunk a 
háztartási gépekkel. 

– Amikor megvásárolunk egy 
háztartási gépet, gyakran 
már azonnal használnánk 
azt, nem foglalkozva a hasz-
nálati útmutatóval, pedig le-
het abban olyan instrukció, 
amit nem tudunk, de segítené 
a hosszú élettartam megőrzé-
sét, és még forintokat is spó-
rolhat nekünk – kezdte Fodor 
Miklós háztartási gépszerelő. 
Ma már például számos kerá-
mia főzőlap kijelzője mutatja a 
maradékhőt, így a készüléket 
percekkel az étel elkészülte 
előtt kikapcsolhatnánk (alkal-
manként 2 kW-ot spórolhat-
nánk!), mégsem figyelünk er-
re, feleslegesen működtetjük 
tovább a gépet. Tojássütéskor 
például 5 perccel a tényleges 
elkészülés előtt kikapcsolhat-
juk a főzőlapot. 

A szakember a mosógé-
pek okosabb használatára is 
felhívta a figyelmet: sokan 
hajlamosak „megtömni” a 
dobot, azonban így a ruhák-
nak nincs hely a mozgásra, 
nem tudnak egymáshoz és 
a dob falához ütődni, ezál-
tal tisztulni sem. A gépből 

kellemetlen szagú ruhákat 
veszünk ki. A töltet maximá-
lis tömege 4,5–5, míg újabb 
gépeknél 6–7 kilogramm is 
lehet, a dob tetején pedig leg-
alább 3 ujjnyi hely marad-
jon ahhoz, hogy hatékony le-
gyen a mosás. Mosószerből 
pénzkidobás a gyártó által 
javasoltnál többet használ-
ni. A vízkövesedés mértéke 
függ a víz keménységétől, a 
mosóvíz hőfokától (a gyakori 

magas hőfok erőteljesebb 
vízkövesedést okoz) és a gép 
használatának gyakoriságá-
tól. Átlagosan évi kétszer ja-
vasolt a vegyszeres (nem csak 
ecetes) vízkőtelenítés.

Fodor Miklós szerint az 
észszerű használat a mosoga-
tógépeknél is fontos: tapasz-
talatai szerint az emberek 70 
százaléka mosogatás előtt el-
öblíti az eszközöket – ez víz-
pazarlás. Az ételdarabkákat 

azonban le kell takarítani, 
mert azok eltömíthetik a szó-
rókarokat, melyek így nem fo-
rognak – rotációjukat a belő-
lük kiáramló forgó víz adja –, 
és nem tisztítanak jól.

Háztartási gépeink arra hi-
vatottak, hogy segítsék a min-
dennapjainkat: élettartamuk 
úgy lesz hosszú, működteté-
sük pedig gazdaságos, ha tu-
datosan, odafigyelve használ-
juk azokat.

A szakember szerint vízpazarlás, ha a mosogatógép-használat előtt elöblítjük az eszközöket. 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN 

Országos könyvtári napok
Október 4–9., Soproni Széchenyi István Városi 
Könyvtár 

A Kárpáti malom történetei
Október 5., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni  
Művelődési Háza 
Előadó: dr. Kárpáti György 

Széchenyi Casino
Október 5. 17 óra, Széchenyi-gimnázium díszterme
Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész: Széchenyiből 
Széchenyiig

Aradi megemlékezés
Október 6., csütörtök 17 óra, evangélikus temető 
előkertje

Okuláré Projekt Sopron/ Kapás  
– kortárs drámák felolvasóestje
Október 7., péntek 18 óra, Cédrus Könyvkereskedés
Az Okuláré Projekt célja, hogy teret biztosítson kortárs ma-
gyar pályakezdő drámaíróknak arra, hogy élőben, minél na-
gyobb közönség előtt próbálhassák ki magukat. Ezúttal Cse-
ke Tamás – Kapás, Nagy-Szakmáry Attila – Villámrandi, Szűcs 
Virág Natália – Szinkronúszás című pályaművét mutatják be. 

Katona Imre – Isten komédiása
Október 7. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
A Soproni Petőfi Színház és az Esztergomi Várszínház 
koprodukciója
További időpont: október 8., szombat 19 óra

TOP LESZ
Október 7. 19 óra, Liszt-központ
Kormos Anett stand-up comedy estje

Hungarian Rhapsody  
– Queen Tribute Band
Október 7. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

XIX. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál
Október 8., szombat 10 óra, Vadon Lovas Club
Népművészeti kirakodóvásár és kézműves foglalkozás, gesz-
tenyés ételek, sütemények, folyamatos gesztenyesütés, for-
ralt bor, must, egész nap lovaglás, sétakocsikázás, pónilo-
vaglás, állatsimogató, ugrálóvár és szórakoztató játékok.

Üvegolvasztás és üvegfestés  
gyerekeknek
Október 8. 10 óra, Soproni Kézműves Műhelyek,  
Deák tér 14.

Soproni Metal Invázió 2022
Október 8. 19 óra, Hangár Music Garden

Bagossy Brothers Company koncert 
Október 8. 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden

2000 év nyomában Sopron utcáin
Október 9., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
Ingyenes belvárosi séta. Regisztráció: visitsopron.hu 

O’ Sole Mio
Október 9. 10 óra, Liszt-központ
Kránitz Roland természetfotó kiállítása

Gyermek elsősegélynyújtó tanfolyam
Október 9. 15 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Gyorstalpaló 5. évad 2.
Október 9. 15 óra, Liszt-központ
Vasárnap délutáni séta régi és új soproniaknak

Duma Swing
Október 11., kedd 19 óra, Liszt-központ
Kovács András – KAP, Janklovics Péter és Illés Ferenc estje

Rezonátor – stand-up est
Október 12., szerda 20 óra, Búgócsiga Akusz-
tik Garden
Hetedik típusú találkozások 

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mu-
tatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy 
a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, me-
lyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést 
október 12-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. 
vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, ajándé-
kot sorsolunk ki.

Szeptember 21-i rejtvényünk megfejtése: Széchenyi 
tér 14–15., nyertesünk: Grund Lajosné, Sopron, Mátyás 
király utca.

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

S. F. B. – Három (rejtélyes) betű a Széchenyi tér 14–15. számú ház főhomlokzatán
Az idők folyamán több néven is emle-
gették az 1849-ben Handler József tervei 
szerint elkészült, majd később több bőví-
tésen is átesett épületet: Ritter-ház, Rupp-
recht-ház, Újhelyi-ház, mely elnevezések 
mindegyike a volt tulajdonosokra utal. 
Egykor a köznyelv Poloskavárnak is nevez-
te, ugyanis 1849-et követően (Ritter Ká-
roly volt ekkor a tulajdonos) itt működött 
az a vármegyei kormányzóság, ahonnan a 
„Bach-huszárok” (Alexander von Bach oszt-
rák belügyminiszter hivatalnokai) kilenc 
dunántúli vármegyét irányítottak. A ma-
gas adóterhekkel képletesen szívták a ma-
gyar nép vérét. 

De térjünk vissza a rejtélyes három be-
tűre, mellyel kapcsolatban az első nyom-
ra a német nyelvű Oedenburger Zeitung 
1916. január 16-i számának utolsó oldalán 
lévő magyar nyelvű keretes hirdetés vezet: 
„Meghívó a Sopronvárosi Koronatakarék-
pénztár január 23-i rendkívüli közgyűlésé-
re, a Kereskedelmi és Iparkamara Lackner 
Kristóf utcai székházának kistermébe. Tár-
gya: „Alapszabály módosítás az alapítan-

dó Sopronvárosi Forgalmi Bank Részvény-
társasággal való szervezeti összeköttetés 
helyreállítása végett”. A bank még ebben 
az évben irodát nyitott az épületben, nem 
sokkal később pedig a három betű, a pénz-
intézet nevének rövidítése, S. F. B. is a be-
járati ajtó fölé került. Ezzel megadtuk a ma-
gyarázatot a három betűre, de ugyan miért 
van alatta egy Merkúr-fej? Mint ismert, 
Mercurius a római mitológiában az istenek 

hírnöke, a kereskedelem és egyúttal a tol-
vajok istene is. A rövid életű, 1926 tavaszán 
kényszeregyezség alapján likvidált Sopro-
ni Forgalmi Bank pedig a kezdetektől szer-
ződéses üzleti viszonyban volt a budapesti 
székhelyű Mercur Váltóüzleti Részvénytár-
sasággal, így nyilván a fővárosi cég kérte 
a mitológiai alak szokásos szárnyas föveg-
ben való elhelyezését a bejárat fölött.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Útfelújítás, lezárás
PÉNTEKTŐL NOVEMBER KÖZEPÉIG LEZÁRÁSOKRA KELL 
SZÁMÍTANI A 84. SZÁMÚ FŐÚT HATÁR ELŐTTI SZAKA-
SZÁN. A kivitelező SDD Konzorcium tájékoztatása szerint felújít-
ják a főút 127+093 kilométer és 128+315 kilométer közötti részét. 
A kétszer kétsávos útnak először a külső, valamint a gyorsító és 
lassító, majd ha ezek felújításával végeztek, akkor a belső sávjait 
zárják le. A tervek szerint a munka összesen két hónapig tart, köz-
ben a benzinkút folyamatosan elérhető lesz. A kivitelező azt kéri, 
hogy mindenki figyelje az út menti táblákat.

Így spórolhatunk:  A mosógépbe 4,5–5 kiló ruhát tegyünk!

Otthon is tudatosan
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HORVÁTH FERENC

Negyven évvel ezelőtt, 1982-ben alapította Cson-
ka Tivadar saját cégét, amely napjainkban a világ 
több mint 50 országába exportál üvegből készült 
konyhai és laboratóriumi eszközöket.

A cég negyvenedik évforduló-
ját a múlt héten ünnepelték, 
és megemlékeztek a néhány 
évvel ezelőtt elhunyt alapító-
ról is. A vendégeket – közöt-
tük Barcza Attilát, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selőjét, dr. Farkas Ciprián pol-
gármestert és dr. Simon Ist-
ván alpolgármestert – Csonka 
Tivadarné köszöntötte. A vá-
ros nevében dr. Farkas Cipri-
án méltatta a Csonka és Fiai 
Kft. tevékenységét. Kiemel-
te, szinte utánozhatatlan 

teljesítmény, amit a cég nyúj-
tott az elmúlt 40 évben. A pol-
gármester szólt arról is, hogy 
egy város erejét az infrastruk-
túrán, az oktatáson, a kultú-
rán és a sporton túl a sikeres 
polgári kezdeményezések je-
lentik, amelyekre Sopronban 
számos példa akad.

A hely szelleme megha-
tározó, ezért a mérce magas 
napjainkban is. A Csonka és 
Fiai Kft. mindig szem előtt 
tartotta az elődök példáit, és 
nemcsak szakmai sikereket 

ért el, de kivette részét a vá-
rosépítésből, valamint a sport 
és az egészségügy támogatá-
sából is.

Horváth Vilmos, a Soproni 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke szerint példaértékű a 
vállalkozás, amely már több 
mint 50 országba exportálja 
termékeit, s jó lenne, ha még 
15–20 ilyen cég működne a 
városban. Köszöntőjében fel-
idézte a mindenki által sze-
retett Csonka Tivadar szemé-
lyiségét és a cég működésének 
kezdeteit. A soproni vállalko-
zások nevében Hirschler Re-
zső, a régi barát szólt a kezde-
tekről, és arról, hogy mindig 
segítették egymást Csonka 
Tivadarral.

A 40 éves évfordulón tisz-
teletüket tették a vállalkozás 

külföldi partnerei is, felidéz-
ve kapcsolataik kialakulását 
és sikereiket.

A cég negyvenéves tör-
ténetének főbb állomása-
it Csonka László ügyveze-
tő idézte fel, aki testvérével 
együtt irányítja a vállalko-
zást. Mint elhangzott, 1982-
ben egy garázsból indult a 
cég, amelynek munkájába 
édesapja tudatosan avatta be 
fiait. Napjainkban már világ-
hírűek, s közel 60 dolgozót 
foglalkoztatnak. Legfonto-
sabb termékeik az üvegből ké-
szült háztartási és laborató-
riumi eszközök. A folyamatos 
innováció, a rendre megújuló 
technológia és munkatársaik 
elkötelezettsége a garancia 
arra, hogy a cég a jövőben is 
sikeres lesz.

Jubileumot ünnepeltek:  Negyvenéves a Csonka és Fiai Kft. 

Garázsból a világhírig

A város nevében dr. Farkas Ciprián polgármester méltatta a Csonka és Fiai Kft. tevékenységét. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Nálunk a tények szerint 
lesz mivel fűteni, igaz, 
sok családnak vagy nyug-
díjasnak okoz gondot a 
számlák kifizetése, de a 
kormány intézkedései – a 
részleges rezsicsökkenté-
sen túl is – sokaknak segí-
tenek.”

JEGYZET

Hangzavar?
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Ma még senki sem tudja megmondani, hogy mi-
kor és hogyan végződik az orosz–ukrán hábo-
rú. Ami számomra elkeserítő – azon túl, hogy 
napjainkban egyáltalán lehetséges ilyen hábo-
rú –, hogy nem látunk, láthatunk tisztán, hogy 
hol, mi is történik, mert napról napra egymás-

nak ellentmondó hí-
rek és értékelések 
látnak napvilágot. 
Az információkat ol-
vasva tisztán kiraj-
zolódik, hogy ki(k) 
ukrán, illetve orosz 
szimpatizáns(ok). Ez 
persze nem írja felül 
azt a tényt, hogy az 
oroszok igazságta-
lan háborút visel-

nek, még akkor is, ha világszerte tudják, hogy 
a megtámadott ország miképp bánt (bánik) a te-
rületén élő kisebbségekkel – közöttük a magya-
rokkal –, és hogy milyen viszonyok uralkodnak 
szomszédainknál. Ennek ellenére az erkölcsi 
fölény náluk van, s ez plusz erőforrást biztosít 
számukra. Az oroszok viszont úgy gondolták, 
csak úgy érhetik el az orosz kisebbség és orszá-
guk védelmét, hogy megelőző csapást mérnek 
az ukránokra.

Miközben egymással birkóznak, a nyugat 
önti a pénzt a lassan államcsőd felé közelítő Uk-
rajnába. Szakértők szerint csak egy lépés vá-
lasztja el a szakadéktól. Mások viszont azt állít-
ják, az orosz gazdaság sínyli meg mélységesen 
az uniós és amerikai szankciókat. A kártyákba 
senki sem láthat bele, a lapjárást nem mi hatá-
rozzuk meg, viszont a következmények minket 
sújtanak. Minket közös Európánkban, s ha-
zánkban. Számomra érthetetlen azon kormá-
nyok álláspontja, amelyek saját lakosságuknak 
okoznak súlyos élethelyzeteket. Ez még akkor 
is igaz, ha tudjuk, Nyugat-Európában maga-
sabb az életszínvonal, s könnyebben fizetik ki a 
gáz- és a villanyárat. Már ha lesz például gáz. 
Korlátozásokra azonban mindenképpen szá-
mítaniuk kell. Ezzel szemben nálunk a tények 
szerint lesz mivel fűteni, igaz, sok családnak 
vagy nyugdíjasnak okoz gondot a számlák kifi-
zetése, de a kormány intézkedései – a részleges 
rezsicsökkentésen túl is – sokaknak segítenek. 
Gondoljunk csak például a többgenerációs há-
zakban élőkre vagy a csok-ot igénybe vevőkre! 
A kedvezményezettek köre egyre bővül. A kor-
mány ugyanis pontosan érzékeli, hogy az ener-
giaárak emelkedése, a növekvő infláció milyen 
terheket ró az emberekre.

Az igazán megdöbbentő, hogy a „nagyok” 
nem a békekötésre, tárgyalásos megegyezésre 
ösztönzik a háborús feleket, inkább a háború 
elhúzódását ösztönzik fegyvereikkel és pénz-
ügyi csomagokkal. Ebben a hangzavarban tisz-
tán hallatszik a magyarok békevágya, amit a 
kormány is képvisel. Csak remélhetjük, hogy 
egyre többen csatlakoznak hozzánk. 

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben is tartjuk, 
sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismer-
tetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tá-
gabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők 
szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, másokon segí-
tő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szervezője vagy 
aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismer-
nek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki 
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a 
 Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopronite-
ma.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

SOPRONITEMA
HIVATALOS

Közgyűlés: takarékossági intézkedések 
Csökkentik a közvilágítást, kevesebb helyi járatos busz közlekedik, ápri-
lis végéig zárva tart a GYIK Rendezvényház, a Soproni Múzeum, valamint 
a bánfalvi fiókkönyvtár, az uszoda viszont a tervek szerint nyitva marad 
– számos takarékossági intézkedésről döntöttek a legutóbbi közgyűlésen.

Takarékossági intézkedések 
– A város alapvető önkormányzati felada-
tai ellátásának biztosítása érdekében ta-
karékossági intézkedések szükségesek 
– írta a szeptember 29-i közgyűlés előter-
jesztésében dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter, valamint dr. Simon István és Csiszár 
Szabolcs alpolgármester. A közgyűlés elfo-
gadta a takarékossági intézkedéseket, ame-
lyek szerint november 1-től a kandeláberek 
részleges kikapcsolásával a közvilágítást 
nagyjából felére csökkentik, a gazdaság-
talan és kihasználatlan helyi buszjárato-
kat átszervezik. Április 30-ig üzemszüne-
tet rendelnek el a GYIK Rendezvényházban, 
a fontosabb funkciókat a Liszt-központba 
helyezik át. Ugyaneddig a határidőig nem 
lesznek látogathatóak a Soproni Múzeum 
kiállítóhelyei, telephelyei, valamint a bán-
falvi fiókkönyvtár sem. A Pócsi utcai könyv-
tár épülete két napon: péntekenként 15–18, 
szombatonként 11–14 óráig tart nyitva. A Lő-
ver uszoda működéséhez további 100 millió 
forintot csoportosítanak át, így az a tervek 

szerint nyitva marad. A költségek csökken-
tését kérik az önkormányzati tulajdonú cé-
gektől is a képviselők. 

A polgármester és helyettesei a határo-
zatok szövegezésében hangsúlyozták, hogy 
az Európai Unió hibás szankciópolitikájá-
nak és a Gyurcsány Ferenc vezette balol-
dal áskálódásának következtében kialakult 
energiaválság miatt került rendkívül ne-
héz helyzetbe az ország, ezért van szükség 
a költségcsökkentésekre. 

A képviselők döntöttek még a Győri Egy-
házmegyével konzorciumban megépült böl-
csőde maradványköltségeinek átcsoporto-
sításáról, valamint több ingatlan eladásáról 
is. A város az államtól kéri az egykori sopro-
ni tűzoltólaktanya jelenleg használaton kí-
vüli épületeinek térítésmentes önkormány-
zati tulajdonba adását, ahol a tervek szerint 
sportfoglalkozásokat tartanának. 

Újabb nemzeti konzultáció 
Nemzeti konzultációt indítanak – jelentette 
be Orbán Viktor. A miniszterelnök elmond-

ta: – A Kormány elfogadta a Fidesz-frakció 
kezdeményezését: nemzeti konzultációt 
indítunk a szankciókról. Mindenkit kérek, 
hogy mondja el a véleményét. Csak közös 
föllépéssel tudunk véget vetni az energia-
árak emelkedésének.

Közben még igényelhető a nagycsaládo-
sok gázárkedvezménye. A Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének elnöke elmondta: 
több mint 300 ezer nagycsaládos él Magyar-
országon, miközben eddig csupán 30–40 ez-
ren jelentkeztek gázártámogatásra. A ked-
vezmény nem jár automatikusan, igényelni 
kell a Magyar Államkincstárnál. Azok kér-
hetik, akik legalább 3 gyermeket nevelnek. 

A fiatalok szja-mentességének bővítését 
fontolgatja a kormány. Orbán Viktor a par-
lamentben beszélt arról, hogy a tervezett 
intézkedés szerint, ha egy 25. életévét be-
töltött nő – akinek kora miatt már nem jár 
a fiatalok szja-mentessége – vállalja, hogy 
szül egy gyermeket 25 és 30 éves kora kö-
zött, akkor 30 éves koráig továbbra is adó-
mentességet kap.

Mint a csütörtöki kormányinfón bejelen-
tették: elmarad az iskolai őszi, hosszabb 
lesz a téli szünet – december 22-től január 
8-ig nem lesz tanítás az iskolákban. Ebben 
az időszakban kormányzati igazgatási szü-
netet is elrendelnek.
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A legvirágosabb családi 
ház kategória győzte-
se lett a Virágos Sopro-
nért környezetszépítő 
versenyen Kovács Péter 
és felesége Balf hatá-
rában lévő ingatlanja. 
Kertjükben csak ró-
zsából több mint száz 
(nagyrészt különböző!) 
tő pompázik... 

Ismerősként fogadott Kovács 
Péter és felesége, hisz néhány 
évvel ezelőtt már jártam ná-
luk az Erdő soron lévő családi 
házuk kertjében. Akkor a fe-
leség, Erzsike nyert ugyaneb-
ben a kategóriában, most pe-
dig a férje nevezett, és vehette 
át a szervezőktől az első he-
lyezésért járó jutalmat. 

– Közös munka ez – fogal-
mazott Péter. – Nem is lehet-
ne egyedül csinálni, a kertben 
mindenkinek megvan a maga 
reszortja, a feleségem példá-
ul az „öntözésfelelős”. Nyer-
tünk már országos díjakat is, 
legutóbb a Kertvilág Maga-
zin „Az év kertje” megméret-
tetésén diadalmaskodtunk, 
de hangsúlyozni szeretném, 
hogy nem a díjakért, a dicső-
ségért, hanem a magunk örö-
mére szépítjük a környeze-
tünket. Persze mi tagadás, 
jólesik az elismerés is.

Szinte hihetetlen az a vi-
rág- és növényorgia, ami 

fogadja a kertbe betérő 
látogatót. 

– Előbb kellett volna jönnie 
fényképezni, mert a rózsák 
már elvirágoztak, és a fű sem 
olyan, sőt semmi sem, mint 
két hónappal ezelőtt – mond-
ta Péter, akitől azt is megtud-
tam, hogy az aszályos idő-
szak nemcsak a növényeket, 

de a pénztárcájukat is próbá-
ra tette. Locsolásra havonta 
több mint húsz köbméter vi-
zet használtak el. Több mint 
száz, nagyrészt különböző 
rózsatő pompázik a kertben, 
ezek Péter kedvencei, közülük 
is a diszkrét, mézillatú Nosz-
talgia rózsa, amit vadrózsából 
maga a házigazda szemzett. 

Rögtön ott van mellette egy 
különleges, rózsaillatú be-
gónia, a szomszédságában 
pedig a csodálatos sárkány-
szárny-begónia, ami idén elő-
ször virágzik a kertben, aztán 
egy meseszép korallfuksziát 
mutatott Erzsike, mert mint 
mondta, ahogy Péternek a ró-
zsák, neki ezek a kedvencei.

Nehéz volt búcsút ven-
ni Kovácsék kertjétől, kifelé 
menet még megcsodáltam a 
gömbformára vágott tiszafát 
és selyemfenyőt, a különleges 
kagylóciprust és a szabályos, 
kúp alakú cukorsüvegfenyőt. 
Nincs mit hozzátenni: Gül Ba-
ba is csettintene, ha megláto-
gatná Kovácsékat. 

Gül Baba is megcsodálná  Kovács Péterék családi házának kertjét

A legvirágosabb soproni kert

Közösen szépíti háza kertjét Kovács Péter és felesége – nem a dicsőségért, hanem a maguk örömére dolgoznak. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Viperarekord 
Rekordszaporulat a Rá-
kosivipera-védelmi Köz-
pontban. 2004 óta műkö-
dik a Kiskunsági Nemzeti 
Park területén a központ, 
ahol idén 40 nőstény ösz-
szesen 542 utódot hozott 
a világra. Az idei szapo-
rulattal együtt összesen 
több mint 4000 kígyó szü-
letett a központban. A rá-
kosi vipera rendkívül ritka 
és környezeti behatások-
ra érzékeny faj, kizárólag a 
Kárpát-medencében fordul 
elő. 1974-ben nyilvánítot-
ták védetté, majd 1988-tól 
fokozottan védett termé-
szetvédelmi kategóriába 
került Magyarországon, 
természetvédelmi értéke 
1 millió forint. A Hanság-
ban a 20. század közepéig 
nagy számban fordult elő a 
rákosi vipera, ma a Fertő–
Hanság Nemzeti Park terü-
letén három kicsi réten él.

Földértékesítés
Újabb, 10 hektárnál kisebb 
földterületeket értékesít 
a Nemzeti Földügyi Köz-
pont. A szántókra, rétek-
re és legelőkre a koráb-
bi eljárásokhoz hasonlóan 
elektronikusan lehet vételi 
ajánlatot tenni. A szeptem-
ber 30-tól folytatódó föld-
értékesítési programban 
több mint 2300 (összesen 
3000 hektár) 10 hektárnál 
kisebb területű, állami tu-
lajdonú földet kínálnak el-
adásra több mint ezer te-
lepülésen. A területekre 30 
napig, azaz 2022. október 
30-ig lehet vételi ajánlatot 
tenni. www.nfk.gov.hu

ZÖLD HÍREK

MADARÁSZ RÉKA

A növényeket érintő minden betegségnek meg-
van az ellenszere a természetben – derült ki 
dr. Varga Mária növényvédelmi szaktanácsadó 
előadásából, amelyet az Egészséges, emberibb 
környezetért „Virágos Sopronért” Egyesület ren-
dezvényén tartott.
A környezetvédelem nagyon 
fontos ága a biológiai védeke-
zés, melynek lényege, hogy a 
növényvédőszerek használa-
ta helyett olyan módszereket 
alkalmazunk, amelyeket ma-
ga a természet is.

– A természetben rend 
uralkodik, amit csak az em-
ber szokott – időnként tel-
jes mértékben – felszámolni 
– részletezte dr. Varga Mária, 
aki több évtizede foglalkozik 
a biológiai védekezés téma-
körével. – Jó példa erre, hogy 
az egyik tanárunk a vértetű 
pusztítása ellen nem vegysze-
reket, hanem egy hárommil-
liméteres biológiai fegyvert, 
a fürkészdarazsat vetette be, 
amit Amerikából hozott be. 
A rovar szépen el is terjedt, 
mindaddig, amíg rovarirtót is 
tartalmazó permetszerekkel 
ki nem irtották. 

Nem is gondolnánk, mi-
lyen hosszú időre nyúlik visz-
sza a biológiai védekezés: már 
az ókori kínaiak is ismerték a 
növényi segítséget, tudták 
például, hogy a krizantém ro-
varölő hatású. 

– A kutyák, macskák bol-
hátlanítására szolgáló pi-
retrin nevű készítmény kri-
zantémkivonatot tartalmaz 
– folytatta a szakember. – Min-
dig a vegyszermentes termé-
keket érdemes választanunk, 
ezekkel ugyanis nem okozunk 
kárt a környezetünkben. Re-
mek példa a biológiai véde-
kezés sikerességére, amikor 
’99-ben a Soproni borvidék-
re – a levélatka, gubacsat-
ka elleni védekezésként, me-
lyek ellen még a vegyszerek 
is hatástalannak bizonyul-
tak – Szlovákiából behoztuk 
a ragadozó atkát, ami meg is 
szüntette a problémát. A nap-
raforgót pusztító gombabe-
tegség ellen pedig egy másik 
mikrogomba talajba való be-
dolgozása jelentett megoldást. 

Dr. Varga Mária szerint a 
növényvédelem végre feléb-
redt, melynek köszönhetően a 
számtalan betegség ellen be-
vethető mikrogombák hihe-
tetlen mértékben terjednek, 
és várhatóan hamarosan már 
a kiskerttulajdonosok is fog-
ják azokat alkalmazni.

Vegyszerek nélkül

MADARÁSZ RÉKA

Szerencsére egyre töb-
ben szánják rá magu-
kat, hogy saját maguk 
varázsolják valódi me-
sebirodalommá a kert-
jüket. Kónya Kristóf 
dísznövénytermesztőt 
kérdeztük arról, milyen 
növényeket érdemes 
telepítenünk.
Először is azt kell mérlegel-
nünk, hogy valóban van-e ele-
gendő energiánk és időnk ar-
ra, hogy mi magunk ápoljuk 
a növényeinket, vagy inkább 
megbízunk egy kertészt ez-
zel a feladattal. Ha az előbbit 
választjuk, akkor el kell dön-
tenünk, hogy milyen legyen a 
kert stílusa.

– Egyesek az évelőket sze-
retik, mások az egész udva-
rukat örökzöldekkel népesí-
tik be, melyek nagy előnye, 
hogy nem kell azokat metsző-
ollóval csipkedni, és a lehulló 
leveleiket sem kell túl gyak-
ran összegereblyézni – tud-
tuk meg Kónya Kristóf erdész, 
parképítő és -fenntartó, vala-
mint dísznövénytermesztő 
technikustól. – A mediterrán 
hangulat kedvelőinek remek 

választás a most divatos füge-
fa, az olajfa és a gránátalma.

Mielőtt egy növényt a ker-
tünkbe telepítenénk, érdemes 
a kertészetben érdeklődnünk, 
illetve az interneten utána-
néznünk annak, hogy meny-
nyire igényes az adott fajta.

– Mivel az utóbbi évtize-
dekben az éghajlat hazánk-

ban jelentősen felmelege-
dett, azoknak, akiknek nincs 
öntözőrendszerük, aján-
lott előnyben részesíteniük 
a szárazságtűrő növénye-
ket – folytatta a szakember. 
– Sok növénytermesztő fog-
lalkozik kifejezetten száraz-
ságtűrő növényfajták neme-
sítésével, így kísérleteztek 

ki például egy új magyar faj-
tát, a fodros babérmeggyet. 
A tujához viszont nem érde-
mes ragaszkodnunk, mert 
a mi klímánkat már nagyon 
rosszul viseli, úgyhogy nem 
lesz tartós. Helyette ajánlott 
inkább az előbb említett ba-
bérmeggyet és leylandi cip-
rust ültetnünk. 

A tujához nem érdemes ragaszkodnunk,  mert a klímát rosszul viseli

Mesebirodalmat teremtenek

Kónya Kristóf a közelmúltban a könyvtárban adott tanácsokat az érdeklődőknek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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KÖVES ANDREA

Alapításának 70. év-
fordulóját ünnepli a 
Pedagógusok Sop-
roni Művelődési Há-
za – vasárnap nívós 
rendezvénysorozat-
tal tisztelegtek a jeles 
dátum előtt.

A program első eseménye-
ként a Munkácsy-teremben 
megnyílt a Népi Díszítők Al-
kotó Körének és a Gyapjúszö-
vők Alkotó Körének kiállítá-
sa. Mindkét hagyományőrző 
csoport évtizedek óta élen jár 
az értékek megőrzése terén. 
A tárlatot Tóth Éva önkor-
mányzati képviselő, az Es-
terházy-kastély marketing, 
kommunikációs és turiszti-
kai igazgatója nyitotta meg, 
aki rámutatott: – Olyan auten-
tikus népművészetet őriznek 
az alkotókörök, amelyek fon-
tos értékei a magyarságnak. 
Tevékenységükkel amellett, 
hogy a kultúrát éltetik, adják 
át, példamutató közösséget is 
teremtenek. 

A megny itón műsort 
adott a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola és AMI Pendelyes 
Táncegyüttese.

A jubileumi program a 
Liszt-teremben folytatódott 
a központi ünnepséggel, ahol 
dr. Farkas Ciprián köszön-
tötte az ünneplőket. – A Pe-
dagógusok Művelődési Házá-
ra bátran mondhatjuk, hogy 
„sopronikum” – hangsúlyoz-
ta a polgármester. – Nagy-
szerű rendezvényeknek adott 
otthont az elmúlt hét évtized-
ben, és biztos vagyok abban, 
hogy a jövőben is sok-sok tar-
talmas programot kínál majd, 
minderre garancia az intéz-
mény vezetője, aki szívvel-lé-
lekkel tölti meg ezt a helyet.

A jubileumi ünnepségen 
Orbán Júlia, a művelődési ház 
igazgatója felidézte az intéz-
mény múltját és jelenét:  – Tá-
mogatóinkkal, az alkotókörök 
tagjaival, a minket rendsze-
resen megtisztelő vendége-
inkkel együtt nagyon büsz-
kék vagyunk arra, hogy az 

intézmény ebben a formában 
egyedüliként működik az or-
szágban – hangsúlyozta. – Kö-
szönet jár mindazoknak, akik 
a 70 év során előttünk jártak, 
és köszönet jár a maiaknak is.

Az ünnepi kulturális prog-
ramot is a ház sokszínűsé-
ge jellemezte: tehetséges 

gyerekek mellett dr. Bende 
Attila előadóművész és a Liszt 
Ferenc Pedagógus Énekkar is 
a színpadra lépett. A jubileu-
mi rendezvényen emléklapot 
vehettek át mindazok, akik 
tevékenységükkel önzetle-
nül segítették és segítik a ház 
munkáját.

A Pedagógusok Művelődési Háza  igazi „sopronikum”

A kultúra szolgálatában 

A jubileumi program részeként a Liszt-teremben tartottak központi ünnepséget. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A Munkácsy-teremben megnyílt a Népi Díszítők Alkotó Körének és a Gyapjúszövők Alkotó Köré-
nek kiállítása, a tárlat október 17-ig látható. 

1997
Az időjárás kedvez 
a szőlőnek
Az ország szőlőtermesztő te-
rületein úgy hírlik, hogy tíz–
húsz százalékkal visszaesett 
a fehér szőlő idei ára, de Sop-
ronban ez nem így van – tudtuk 
meg dr. Szita Miklóstól. Idén a 
fehérszőlő-fajták közül a char-
donnay kilónkénti felvásárlási 
ára a cukorfoktól függetlenül 
61,60 forint. A zöld velteliniért, 
amennyiben annak cukorfoka 
16 alatt van, 38,50, amennyiben 
azt meghaladja, úgy 40 forintot 
fizetnek. A tramini kilójáért cu-
korfoktól függetlenül 56 forin-
tot adnak, a Sopronban honos 
zweigelt fajtáért 16 fok alatt 40, 
afölött 45 forintot, a 17,5 cukor-
fokos szőlőért kilónként 48 fo-
rintot kínálnak, amely árak ma-
gasan az átlag felett vannak. 
(…) A jelenlegi időjárás kedvez 
a szőlőnek, ám a nyári hónapok 
eleji tartós esőzés és a hideg 
ártott, majd a jégverés erősen 
megtizedelte az ültetvényeket. 
(Kisalföld)

1972
Sopronban  
a válogatott
Illovszki Rudolf szövetségi ka-
pitány és a vasutas vezetők kö-
zötti tárgyalások alapján az 
MLSZ úgy döntött, hogy a válo-
gatott felkészülésének színhe-
lyét a bécsi találkozó előtti hé-
ten Sopronba teszi át. Az SVSE 
elnöksége a napokban értesí-
tést kapott, hogy október 11-
én, szerdán 15.30 órai kezdet-
tel a magyar válogatott keret 
barátságos mérkőzést játszik 
az SVSE csapatával a vasutasok 
Rákóczi sporttelepén. Váloga-
tottunk soproni tartózkodása 
alatt a kitűnő talajú Postás-pá-
lyán tartja edzéseit, és október 
10-én, kedden az S. Postás csa-
pata, 12-én, csütörtökön pedig 
a SFAC ellen 2×30 perces edző-
mérkőzésre is sor kerül. 

A válogatott keret egyéb-
ként a Fenyves Szállóban üti 
fel tanyáját, és csak október 
14-én, szombaton indul Sop-
ronból a bécsi találkozóra. 
(Kisalföld)

1947
Nincs többé 
kocsmai hitel
A belügyminiszter rendelete ér-
telmében a korcsmárosok sze-
szes italt hitelbe nem mérhet-
nek. Nem szabad szeszes italt 
az új rendelet értelmében me-
zőgazdasági terményért vagy 
állatért elcserélni. Megszűnt az 
az állapot, hogy valahol termé-
nyeket loptak, és azt a korcsmá-
ban itókáért elcserélték. (Sop-
roni Világosság)

Szalagavatás
Ötven délceg ifjú az idén feje-
zi be az Erdészeti, Kohászati és 
Bányászati Egyetemen tanul-
mányait. A valétánsok vasár-
nap este a Pannonia-szálló kü-
löntermében szalagavatást 
tartottak. A hagyományos ün-
nepélyen a közigazgatás veze-
tői és az egyetem tanári kara 
vett részt. A szalagavató beszé-
det Bezzegh László erdőmérnök 
hallgató tartotta, nagy tetszés-
sel. A szép ünnepély után a fi-
atalság egy csoportja a lányos 

házaknál szerenádot adott. Itt 
említjük, hogy a Valéta-bált 
október 18-án a Szakszervezeti 
Székházban tartják meg. (Sop-
roni Világosság)

1922
Érvénytelenek a magyar 
bizonyítványok!
Burgenlandban érvénytele-
nek a magyar középiskolák-
ban szerzett bizonyítványok. 
A kismartoni középiskola meg-
nyitásával kapcsolatban az 
osztrákok hivatalos helyről ki-
jelentették, hogy a magyar kö-
zépiskolák bizonyítványai ér-
vénytelenek Burgenlandban. 
Ez a hivatalos intézkedés azt a 
célt szolgálja, hogy a Burgen-
landban lakó magyar érzelmű 
szülőket, akik jelenleg ma-
gyar középiskolákban nevel-
tetik fiaikat, rákényszerítsék 
arra, hogy osztrák iskolákban 
osztrákoknak neveljék őket. 
(Sopronvármegye)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

170 ÉVVEL EZELŐTT,  1852. október 8-án született Zettl Gusz-
táv ecetgyáros, festő és archeológus, szenvedélyes műgyűjtő. 
Sopronban hunyt el 1917. február 23-án. Emléktáblát és dom-
borművet helyeztek el 2002. július 8-án a Zettl–Langer-gyűjte-
ménynek helyet adó szülői háza falán. 

90 ÉVVEL EZELŐTT,  1932. október 5-én született Nyírbátor-
ban Andrássy Péter középiskolai tanár, szaktanácsadó, a líceum 
biológiatanára. Munkásságát Rátz Tanár Úr Életműdíjjal (2008) 
ismerték el. Több száz publikációt írt, tizenkét tankönyvet és 
kézikönyvet hozott létre, melyek több mint százezer példány-
ban jelentek meg. Húsznál is több tankönyvet lektorált, a Ter-
mészetbúvár című folyóiratnak évtizedeken át szerkesztőbi-
zottsági tagja volt. Sopron Díszpolgára címmel tüntették ki 
2008-ban. Sopronban hunyt el 2021. június 2-án.

90 ÉVVEL EZELŐTT,  1932. október 11-én hunyt el Klebelsberg 
Kunó kultúr- és tudománypolitikus, számos egyetem, kutató-
intézet és iskola, valamint a Collegium Hungaricumok létreho-
zója. 1921–1922-ben belügyminiszter, 1922–1931 között vallás- 
és közoktatásügyi miniszter, az 1921-es népszavazás idején ő 
volt Sopron város országgyűlési képviselője (1920–1922), az ő 
kezdeményezésére adományozták városunknak a „Civitas fide-
lissima” címet. Neki köszönheti Sopron a bányamérnöki és er-
dőmérnöki főiskola véglegesítését és elhelyezését, a borásza-
ti szakiskola felállítását, a polgári leányiskola államosítását, a 
teológiai akadémia egyetemi fakultássá való kiépítését. Sop-
ron város fejlesztéséért érdemei elismeréséül 1928-ban Sopron 
Város Díszpolgára címet adományoztak neki. A Kurucdombon 
teret neveztek el róla 2012-ben, itt áll szobra is.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Rózsafüzér Királynője búcsú
A Rózsafüzér Királynője búcsút ünnepelték vasárnap a soproni 
domonkos rend templomában. A búcsút megelőző este szent-
misét tartottak a templomban, majd körmenetet is a Széche-
nyi téren.

Október 7-e Rózsafüzér Királynője, más néven Olvasós Bol-
dogasszony napja. E hálaünnepen Mária közbenjárásáért, Isten 
segítségéért imádkoznak a keresztény hívek. Az olvasó imád-
kozása a domonkos szerzeteseknek köszönhetően a XV. század 
folyamán nyerte el mai formáját. Mária e jeles ünnepét V. Pi-
usz pápa (1566–72) rendelte el a lepantói csata emlékezetéül 
először Győzelmes Boldogasszony néven.

A Görögországhoz közeli 1571-es lepantói csatában a keresz-
tény hajóhad megsemmisítette a török flottát. V. Piusz pápa ok-
tóber 22-én értesült a győzelemről, és már azon a napon hála-
adó misét celebrált. A harc alatt a pápa és környezete kitartóan 
imádkozta a rózsafűzért, és a győzelmet az imádkozásnak tud-
ta be, ezért elrendelte, hogy a csata napja, október 7. a Rózsa-
fűzér Királynőjének ünnepe legyen. 

Püspöki szentmise
A város védőszentje, Szent Mihály napja alkalmából püspöki 
szentmisét tartott dr. Veres András, a Győri Egyházmegye püs-
pöke a soproni Szent Mihály-templomban. Az istentisztelet 
végén a püspök és Horváth Imre városplébános átadta az idei 
Szent Mihály-emlékérem aranyfokozatát, amelyet a GOLDMARK 
Énekegyüttes kapott. 

Alkotások Széchenyista szívvel
A Soproni Széchenyi István Gimnázium diákjainak munkáiból 
nyílt kiállítás a nagycenki alkotóházban. Az iskola 100 éve vi-
seli a legnagyobb magyar nevét, ennek apropóján több prog-
ramot is tartanak. 

Metál Invázió Sopronban 
Hatodik alkalommal rendezik meg Sopronban a Metal Invá-
ziót, idén október 8-án csapnak a húrok közé a zenekarok a 
Hangár Music Gardenben. Az Akela, a soproni Innistrad és az 
RPG, valamint a miskolci Atomic lép fel a 19 órakor kezdődő 
rendezvényen. 

RÖVIDEN

Sütő Andrásra emlékeztek
Sütő András erdélyi magyar író halálának 16. évfordulója alkalmá-
ból megemlékezéssel egybekötött koszorúzást tartottak az alkotó 
Frankenburg úti mellszobránál. A vasárnapi rendezvényen beszé-
det mondott dr. Úry Előd, a Soproni Erdélyi Kör elnöke, dr. Barta 
Zsolt református lelkész, verssel közreműködött Orbán Júlia. Az 
önkormányzat nevében Tóth Éva és Magas Ádám képviselő helye-
zett el koszorút az író szobránál. 

SOPRONITEMA
HIVATALOS
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RÁZÓ LÁSZLÓ

21 évesen az SKC meghatározó játé-
kosa lehet Valerio-Bodon Vincent. 
A magyar anyától és dominikai apá-
tól származó, 207 centiméter magas 

bedobó szerint elsősorban fizikálisan kell fejlőd-
nie, ugyanakkor ez nem mehet a dinamizmusa, 
gyorsasága rovására.

– Hogy sikerült a beillesz-
kedésed a Sopron KC-nál?

– Nagyon könnyen ment, 
rendkívül befogadó a társa-
ság, segítőkészek voltak a 
srácok és a szakvezetés is. 
Korábban már sokszor ta-
pasztaltam, hogy előítéle-
tesek velem az emberek, 
csapattársak, talán bekép-
zeltnek vagy flegmának hisz-
nek, nem tudom. Ugyanakkor 
ennek itt, Sopronban nyomát 
sem tapasztaltam, tiszta lap-
pal indultam mindenkinél, 
jól is érzem magam.

– Volt már időd megis-
merni a várost?

– Korábban is voltak már 
itteni tapasztalataim, hiszen 
Szegedi Róbert erőnléti edző-
vel két alkalommal is készül-
tem Sopronban egy-egy hóna-
pot a nyári időszakban. Akkor 
már feltérképeztem a telepü-
lést, most pedig még több al-
kalmam volt erre, hiszen ide 
költöztem. Nem hatalmas vá-
ros, ugyanakkor szép, tisztán 
tartják, és minden elérhető, 
amire szükségem lehet a min-
dennapi életben.

– A z edzőmeccseken 
kezdőként léptél pályára, 
hogy viseled a nagyobb fele-
lősséget?

– Nem is az a fontos, hogy 
kezdőként lépek-e pályára, 
hanem az, hogy éljek a lehető-
séggel abban az időszakban, 
amit a pályán töltök. Ez ve-
zérel, ennek próbálok maxi-
málisan megfelelni. Nagyon 
keményen edzettem most 
nyáron is, azt gondolom, hogy 
oka van annak, hogy a szak-
mai stáb bízik bennem, de ez 
nem jön magától. Ugyanakkor 
ezzel sem elégedhetek meg, 
tovább szeretném fejleszteni 
a játékomat, a technikámat.

– Miben érzed magad 
erősnek a pályán, és mit 
gondolsz, miben kell még 
előrelépned?

– Nyilván előny a magassá-
gom, emellett gyors és atléti-
kus, dinamikusan mozgó játé-
kos vagyok, jól látok a pályán, 
ez nagyon fontos a csapatjáték 

szempontjából. Bátran do-
bom el a hárompontosokat, 
és a felkészülési időszakban 
jól is mentek a dobások. Ta-
valy voltak problémáim, ki-
csit szétesett a dobótechni-
kám, ezen sokat csiszoltunk 
idén. Fejlődnöm fizikailag 
kell, ugyanakkor nem célom, 
hogy kigyúrjam magam, mert 
az izomtömeg nem mehet a 
gyorsaság rovására, a dinami-
kámból nem szeretnék veszí-
teni. Elsősorban védekezés-
ben kell fizikálisan fejlődnöm, 
mert nagyon erős kosárlabdá-
zókat kell megállítani az első 
osztályban.

– Milyen szerepléssel 
lennél elégedett idén?

– Nem szeretek jóslatokba 
bocsátkozni, ugyanakkor azt 
látom, hogy edzésről edzésre 
áll össze a csapat. Ha minden-
ki beleteszi a maximumot, ak-
kor kiváló együttes lehet az 
idei SKC, amely komoly célo-
kért küzdhet.

Valerio-Bodon Vincent az első bajnoki mérkőzésen, a Debrecen ellen kezdőként lépett pályára. FOTÓ: SKC – WÖLFINGER BÉLA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A legkisebbek is megismerkedhetnek a kosár-
labdasport alapjaival – minden héten szombaton 
ovikosár-foglalkozás várja a gyerekeket az egye-
temi sportcsarnokban. 

Szombaton délelőtt 9 és 10 
óra között játékos formában 
tartják a kosárlabdaedzése-
ket a Krasznai-csarnokban, 
amelyre lányokat és fiúkat is 
várnak. Az ovikosár-foglal-
kozásokat közösen szervezi 
a Soproni Darazsak és a Sop-
roni Sportiskola Kosárlabda 
Akadémia.

– Sopronban már tíz éve 
bevezettük az ovikosár-fog-
lalkozásokat, annak idején 
egy prágai konferencián hal-
lottam erről először – mond-
ta Horváth József, a Sopro-
ni Sportiskola Kosárlabda 
Akadémia szakmai igazga-
tója. – A szakmai találkozón 
a szlovén küldöttség tagjai 
mutatták be, hogy ők hogyan 
végzik ezeket a kimondot-
tan ovis korosztály számára 

megszervezett kis képzése-
ket. Magyarországon szin-
te az elsők között kezdtük el 
az ovikosár-foglalkozásokat. 
A szombati edzések a közpon-
ti alkalmak, hiszen tíz óvodá-
ban ott vagyunk, hétköznap 
délelőttönként járnak ki az in-
tézményekbe szakembereink.

A szakmai igazgató hozzá-
tette: ebben a korosztályban 
természetesen nem kimon-
dott kosárlabdaedzésekről 
van szó, sokkal inkább ar-
ról, hogy ügyességfejlesztő, 
mozgáskoordinációt javító 
gyakorlatokat végezzenek a 
gyerekek. Ezzel együtt a ko-
sárlabda is előkerül minden 
foglalkozáson, a minipalán-
kok bent vannak a teremben, 
amelyre egy-egy gyakorlatsor 
végén dobhatnak a gyerekek.

Az ovisok elsősorban ügyességfejlesztő, mozgáskoordinációt 
javító gyakorlatokat végeznek, de az edzéseken előkerül a ko-
sárlabda is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Érmes kerékpárosok
Remek eredményeket értek el a soproni biciklisek a szombati cyc-
lo-cross Magyar Kupa szezonnyitón Zalakaroson. A Delta MTB Sop-
ron U9-es versenyzője, Oross Benett diadalmaskodott, az U11-es 
kategóriában Hámori Ajsa 3., Bökönyi Huba Árpád 1., Honti Ágos-
ton Viktor 3., Orbán Márk 6. lett. Az U13-asok megmérettetésén 
Honti Tamás Attila 2., Hámori Koppány 4., Csuka Zsombor 6., Töltl 
Kevin 8. helyen végzett. Az U15-ösöknél Molnár Ágoston 4., Lovász 
Máté 5. helyen ért célba. A master 1 kategória harmadik helyezett-
je Süle Róbert lett, míg a hobbisták között Dorogman Csilla arany-, 
Tamási Bulcsu Tunozóba ezüstérmet szerezett.

A SMAFC bicajosai is indultak a versenyen, U11-es kategóriá-
ban Kis Balázs a 11., U13-asoknál Benke Bianka harmadik, az U15-
ös fiúk futamában Horváth Martin 11. lett. 

Hétköznap 10 soproni óvodában  is tartanak foglalkozásokat

Minipalánkok bevetésen

Valerio-Bodon Vincent:  Jól érzem magam az SKC-nál

 Nagy célokért küzdenek

Terjesztési reklamáció: 
0699/517–501

KOSÁRLABDA
TFSE-MTK – Sopron Basket

Bajnoki mérkőzés,  
Budapest, szeptember 28.

81–91  
(30–27, 22–17, 12–24, 17–23)

MTK:  
Dúl P. 7/3, Marshall 13/3, 

Theodoreán 11/6, Turi, 
Hegedűs 13/9  

Csere: Hillsman 15,  
Dúl T. 14/6, Pusztai 5/3,  

Király 3/3, Szeitl

Sopron Basket:  
Fegyverneky 5, Sykes 22, 
Kunek 7/3, Brooks 34/9, 

Sitku 7/3  
Csere: Böröndy 6, 

Varga A. 5/3, 
Czukor D. 5/3, Völgyi

Vezetőedző:  
Magyar Bianka

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

VBW CEKK Cegléd – Sopron Basket
Bajnoki mérkőzés,  

Albertirsa, október 1.

71–102  
(16–26, 17–20, 24–18, 14–38)

Cegléd:  
Rakita 15/6, Williams 20/6, 

Laufer 8/6,  
Cooper 15/3, Bura 8  
Csere: Viszmeg 2,  

Szabó 1, Kobolák 2, 
Horváth, Szirony

Sopron Basket:  
Fegyverneky 4, Sykes 21, 

Sitku 6, Brooks 22/6, 
Kunek 29/9  

Csere: Völgyi 4, 
Czukor 6, Varga 10/6, 
Erdélyiová, Böröndy

Vezetőedző:  
Kostas Keramidas

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Sopron KC – DEAC
Bajnoki mérkőzés,  
Sopron, október 1.

90–62  
(14–6, 30–26, 26–6, 20–24

SKC:  
Joseph 18/6, Jones 13/3, 

Valerio-Bodon 1, Barnett 6, 
Molnár M. 8

Csere: Durham 8, Csendes, 
Shine 21/15, Sitku 6/6,  

Supola, Takács 9/9

Debrecen:  
Scott 7/3, Gumbs 4,  

Drenovac 13/3, Gáspár 5/3, 
Tóth Á. 6

Csere: Taylor 10, Balázsi, 
Mócsán 15/12, Kenéz, 

Neuwirth

Mb. edző:  
Bors Miklós

Vezetőedző:  
David Dedek

LABDARÚGÁS
SFAC 1900 – Vitnyéd

Duna Takarék megyei I. osztály 
Sopron, október 1.

4–4
Kapuvár – Caola SC Sopron

Duna Takarék megyei I. osztály 
Kapuvár, október 1.

4–4
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Kispályás 
labdarúgás
Október 7., október 
10–12, Halász Miklós 
sporttelep, tóparti 
sporttelep 

Túra
Október 8., szombat  
9 óra, Sport Söröző 
Világ gyalogló napi túra

Labdarúgás
Október 8., szombat 
16 óra, városi stadion 
Caola SC Sopron 
– Pannonhalma Horn SE

Kosárlabda
Október 8., szombat  
18 óra, 
Novomatic-aréna 
Sopron Basket – ELTE BEAC
Október 11., kedd 18 
óra, Novomatic-aréna 
Sopron Basket – TFSE MTK

Futás 
Október 10., hétfő 
12 óra, Anger réti 
sporttelep 
Mezei futóbajnokság 
– diákolimpia

LELÁTÓ

KÖVES ANDREA

Sopronban számos 
szervezett túra várja az 
erdőjárókat, és a min-
dennapokban is egy-
re többen felfedezik: a 
rendszeres gyaloglás 
milyen sok jótékony 
hatással bír életkortól 
függetlenül.

Dr. Amberger Erzsébet év-
tizedekig dolgozott Sopron 
tiszti főorvosaként, elköte-
lezett híve a gyaloglásnak, a 
túrázásnak. Nem véletlenül 
lett a Soproni Gyalogló Idős 
Klub arca. Szívesen beszélt a 
témáról.

– Sokan nem tekintenek 
igazi sporttevékenységként 
a gyaloglásra, hogyan véle-
kedik minderről?

– Több kutatás igazolta: 
10.000 lépés felér egy kondi-
termi edzéssel. Mindenkinek 
szíve joga eldönteni, hogy mit 
tart sporttevékenységnek, az 
a lényeg, hogy mindenki mo-
zogjon, sportoljon, hiszen az 
egészség megőrzésének ez 
az egyik legígéretesebb kul-
csa. Természetesen az élet-
kor behatárolja a választható 
mozgásformát, de az biztos: 
idősebb korban a leginkább 
ajánlható a gyaloglás, ami a 
sport egy kíméletes formája.

– Milyen jótékony ha-
tással bír a rendszeres 
gyaloglás?

– Ha rajtam múlna, re-
ceptre írnám fel, karbantart-
ja az ember testét, jó közér-
zetet biztosít, növeli a fizikai 
teljesítőképességet, ennek 
köszönhetően javul a szelle-
mi teljesítőképesség is, erő-
síti a szív- és érrendszert. 
Mindemellett javítja a tüdő és 
a légzés hatékonyságát, ser-
kenti az emésztést, javítja a 
mozgáskoordinációt és moz-
gékonyságot, növeli az izom-
tömeget és az izomerőt, se-
gít elkerülni a csontritkulást. 
A gyaloglás igazi mentőöv le-
het a hát- és derékfájósoknak, 

mindemellett csökkenti a 
zsírtömeget. Nagyon fontos 
hatása, hogy mérsékli a dep-
ressziós tüneteket, és közös-
ségi élményt adhat. 

– Mennyit érdemes egy 
nap gyalogolni ahhoz, hogy 
tényleg hatásos mozgás-
sá váljon?

– Természetesen a gya-
loglás élettani hatása iga-
zán akkor érvényesül, ha na-
pi szinten legalább 30 percig 
végezzük. Több tanulmány-
ban olvastam, hogy a gyalog-
lás legegészségesebb tem-
pója a 3 kilométer/ óra, ami 

percenként körülbelül 40 lé-
pést jelent. Én nagyobb híve 
vagyok a 4–5 kilométer/ órás 
sebességnek.

– Milyen hasznos ta-
nácsokat érdemes megfo-
gadni a rendszeresen tú-
rázóknak?

– Főétkezés előtt vagy 
után 1–2 órával érdemes bele-
vágni, fontos kellék a megfele-
lő túra- vagy futócipő, lénye-
ges a szabad mozgást lehetővé 
tevő, időjáráshoz illő öltözet. 
Az időseknek ajánlom, hogy 
kezdjék egy családorvosi 
vizsgálattal, még akkor is, ha 

egészségesnek gondolják ma-
gukat. Lázasan, betegen tilos 
a gyaloglás, végül a legjobb, ha 
a közeli erdőben, parkban ki-
rándulunk, főleg olyan helyen, 
ahol van valamennyi szintkü-
lönbség is.

– Mi mindent kap sze-
mély szerint a túrázástól?

– Egészségem karbantar-
tását, kikapcsolódást, meg-
nyugvást, elégedettségérzést, 
örömöt, amit csak a termé-
szetben tartózkodás adhat, s 
mivel közösségben gyalogo-
lok, kedves emberekkel való 
együttlétet.

Javítja a szellemi teljesítőképességet,  erősíti a szív- és érrendszert

Gyalogoljunk minél többet!

Sopronban szinte minden hétvégén szerveznek túrát a sportegyesületek – felvételünk a Shotokan Tigrisek túráján készült.  
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ

Négyezer 
szurko-
ló Sopron-
ban: 46 

éve, 1976. október 6-án 
játszott városunkban a 
magyar labdarúgó-vá-
logatott. A mérkőzés 
sok szurkolónak je-
lentett felejthetet-
len élményt.

Csányi Tamás szemtanúja 
volt a keddi edzésnek, majd 
másnap a mérkőzésnek is: 
„Több száz szurkoló tapssal 
köszöntötte a Rákóczi-pályá-
ra kifutó játékosokat. Amed-
dig Kovács Ferenc szövetségi 
edző egy félórás, átmozgató 
edzést vezényelt, addig Baró-
ti Lajos szövetségi kapitány 
a pályát övező korlátnak tá-
maszkodva barátságosan be-
szélgetett az őt kérdezőkkel. 
A tréning befejezése után 
válogatottjaink nagy türe-
lemmel és szeretettel tettek 
eleget az autogramgyűjtők 
kéréseinek.”. 

Napsütéses, gyönyörű idő-
ben Sopron a labdarúgáshoz 
is hűségesnek mutatkozott, 
hiszen zsúfolásig megtelt 
szurkolókkal a vasutas pálya 
nézőtere.

SKSE – magyar válogatott: 
1–7 (0–5), Sopron, 4000 néző. 
V.: Király. 

SKSE: Babos (Edőcs) – Gön-
döcs (Koltai), Drázsnyák, Li-
pót (Kovács), Huber, Németh, 
Princzes (Jäger), Varga, Győr-
vári, Ábrahám (Pánczél), Ben-
cze (Taschek). Edző: Galgó-
czi Ottó.

Válogatott: Kovács L. (Guj-
dár) – Török (Nagy III), Bálint, 
Kereki (Rab), Kántor (Tóth J.), 
Nyilasi, Ebedli (Kereki), Pin-
tér, Pusztai (Törőcsik), Faze-
kas, Várady (Magyar). Szövet-
ségi kapitány: Baróti Lajos.

A gólok sorrendje, 5. perc: 
Nyilasi, 21. p: Pusztai, 22. p.: 

Nyilasi, 24. p.: Nyilasi, 39. p.: 
Nyilasi, 47. p.: Ebedli, 50. p.: 
Győrvári, 57. p.: Magyar. 

„A soproni csapatban utol-
jára lépett pályára Ábrahám 
György, aki hatalmas lövése-
ivel, bombagóljaival és csu-
pa szív játékával érdemelte 
ki a szurkolók szeretetét. Áb-
rahám tíz percet töltött a pá-
lyán, hogy aztán hatalmas 
taps kíséretében adja át helyét 
a közlekedésiek színeiben ha-
zai pályán először pályára lé-
pő Pánczél Sándornak” – pon-
tosított Csányi Tamás, mert a 
lapokban a soproni csapat-
ról eltérő összeállítások je-
lentek meg.

A mérkőzés után Baróti 
Lajos a következőket nyilat-
kozta a megyei napilapnak: 
„Nem véletlenül jöttünk Sop-
ronba, mert jó vendéglátónk 
volt a város.”.

A magyar válogatott más-
nap a schwechati repülőtér-
ről utazott el Athénba, ahol 
– mint utólag kiderült – ér-
tékes 1–1-es döntetlent ért el 
világbajnoki selejtezőn, majd 
onnan „hazafelé” Bécsben 
barátságos mérkőzésen 4–2-
re legyőzte az osztrák váloga-
tottat. Ezen az összecsapáson 
mutatkozott be a legjobbak 
között a nemrégiben elhunyt 
Törőcsik András.

Búcsúmeccs 7 vendéggóllal

Az SKSE csapata a magyar válogatott elleni mérkőzés előtt. Hátsó sor: Huber, Babos, Ábrahám, 
Németh, Göndöcs, Drázsnyák, Lipót. Első sor: Varga, Győrvári, Bencze, Princzes, Pánczél.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Népszerű volt a GYSEV150 futónap: több mint 
250-en teljesítették a 22 kilométeres távot az 
ausztriai Vulkapordány (Wulkaprodersdorf) és 
Sopron között. 

A megmérettetésen egyéni-
ben és csapatban is lehetett 
indulni, a futókat buszok-
kal szállították Ausztriába. 
A vulkapordányi pályaudvar 
mellől startolt el a mezőny, 
a sportolókat a GYSEV oszt-
rák üzemrészének vezetője 
hangjelzéssel indította. Vul-
kapordánytól Zárány (Za-
gersdorf ), Somfalva (Schat-
tendorf ), Ágfalva és Sopron 
volt a verseny útvonala, a be-
futót és a versenyközpontot 
a GYSEV vezérigazgatósági 
épülete mögött, a Deák téren 
alakították ki.

A mezőny 10 órakor star-
tolt, elsőként az abszolút 
győztes, Koronika Judit ha-
ladt át a célvonalon – neki ke-
vesebb mint másfél órára volt 
szüksége ahhoz, hogy a 22,3 
kilométeres távot teljesítse.

A díjátadón az egyéniben és 
csapatban legjobban teljesítő-
ket Kövesdi Szilárd, a GYSEV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója, va-
lamint Csiszár Szabolcs alpol-
gármester köszöntötte.

Kövesdi Szilárd hangsú-
lyozta: rengeteg aktivitással, 

programmal hívták fel idén 
a nagyközönség figyelmét a 
kerek jubileumra: GYSEV150 
mozdonyt indítottak, alkalmi 
postabélyeg készült, kiadták a 
vasúttársaság képes kronoló-
giáját, az őszi időszakban pe-
dig 150 fát ültetnek el a vonal-
hálózatuk mentén. A díjátadó 
előtt felcsendült a GYSEV150 
jubileumi dal is. 

– A történelem úgy hozta, 
hogy a 150 éves GYSEV már 
több mint 100 éve két ország 
területén, Ausztriában és Ma-
gyarországon működik. Ezért 
is döntöttünk úgy, hogy a mai 
futónapon az osztrák közpon-
tunktól futunk a hazai szék-
helyünkig – mondta a GYSEV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója. 

Csiszár Szabolcs köszön-
tőjében boldog születésnapot 
kívánt a 150 éves vasúttársa-
ságnak, valamint gratulált a 
kezdeményezéshez, és meg-
köszönte a szervezők munká-
ját. Elmondása szerint Sop-
ron ezzel a futóversennyel 
ismét bebizonyította, hogy 
méltó a nemzet sportvárosa 
elismerésre.

Sopron méltó  a nemzet sportvárosa címre

150 év – 250 futó

Éremeső
Sorra szállították az érmeket 
a versenyzők a portugáliai 
Ponte de Limában rendezett 
maratoni kajak-kenu világ-
bajnokságról. Magyarország 
6 arany- és 8 ezüstéremmel 
az összesített medálverseny 
élén zárt.



2022. október 5.10 Soproni Téma SOPRONITEMA
HIVATALOSSoproni fiatalok

„… az életünk 
örökké változó, 
mint ahogyan 
a tenger hul-
lámai sem ma-
radnak ugyan-
azok. Minden 
küzdelmünk, 
győzelmünk és 
szenvedésünk 
hamarosan nem 
lesz más, mint 
egy tintafolt a 
papíron.”
Arthur Golden  
(1956–) amerikai író 

MOTTÓ

Arthur Golden:  
Egy gésa 
emlékiratai
Történet – mely egy sze-
gény halászfaluból elke-
rülő 9 éves, kék szemű kis-
lányról szól, akit eladnak 
egy gésaházba – egy le-
tűnt kultúra rejtelmeibe 
enged bepillantani, mely 
tele van küzdelemmel a 
férfiak meghódításáért, 
a gondoskodás megszer-
zéséért, ahol a szerelem 
csak illúzió, ahol a nő fel-
adata, hogy szolgáljon, és 
tudásával elbűvölje a be-
folyásos férfiakat. Steven 
Spielberg produkciójában 
és Rob Marshall rendezé-
sében készült filmváltoza-
ta 3 Oscar-, 3 BAFTA- és 1 
Golden Globe-díj nyertese.

KÖNYVAJÁNLÓ

ETZL EDGÁR

Füstös, 
szikrázó 
kísérle-
tek, érde-

kes előadások – idén 
is népszerű volt váro-
sunkban a kutatók éj-
szakája, amelyre a Szé-
chenyi-gimnázium, a 
Soproni Egyetem és 
a Soproni TIT készült 
programokkal.

Moccanni sem lehetett a sok 
érdeklődőtől péntek este a 
Széchenyi-gimnázium kémia-
termében: ottjártunkkor az 
iskola tizenegyedikes kémia-
fakultációs diákjai Kiss-Husz-
ta Pálma vezetésével mutat-
tak be látványos kémiai és 
fizikai kísérleteket a „Füstva-
rázs” című előadáson. A fiatal 
közönség őszinte ámulattal és 
tapssal jutalmazta a diákokat, 
akik különböző vegyületekből 
varázsoltak hirtelen fellobba-
nó, zöldesfehér vagy lilás füs-
töt, karamellillatú ködöt.

Idén ünneplik a századik 
évfordulóját annak, hogy az 
intézmény felvette gróf Szé-
chenyi István nevét, ennek 
megfelelően számos program 
kötődött a legnagyobb ma-
gyarhoz és korához: a fiatalok 

a pincében nyomozós játékkal 
járhattak utána Széchenyi se-
lyemhernyóinak, Lánchíddal 
kapcsolatos, élőszereplős tár-
sasjátékban vehettek részt. 
Az érdeklődők megfigyelhet-
ték a 3D nyomtatás folyama-
tát, valamint legórobotot is 
programozhattak.

– Gimnáziumunk jóval 
több, mint egy átlagos közép-
iskola – mondta Simon György 
földrajztanár, a program fő-
szervezője. – Egyfajta kul-
turális–szellemi központja 

vagyunk Sopronnak, ezért 
időről időre olyan rendhagyó 
eseményeknek adunk ott-
hont, amelyek nemcsak a di-
ákoknak, de a felnőttek ge-
nerációjának is érdekesek és 
izgalmasak. 

Számos programmal ké-
szültek a Soproni Egyetemen 
is. A közgazdaságtudományi 
kar aulájában szabadulószo-
ba, foglalkozások és a rend-
őrség bűn- és balesetmeg-
előzési foglalkozása várta a 
látogatókat. A faipari mérnöki 

és kreatívipari karon mik-
roszkóppal és elektronmik-
roszkóppal fedezhették fel 
a szemmel láthatatlan vilá-
got az érdeklődők, valamint 
megfigyelhették, hogyan kell 
sakkfigurát esztergálni egy 
hasábfából. Az erdőmérnöki 
karon a kémiai és fizikai be-
mutatók mellett testközelből 
vizsgálhattak botsáskákat és 
más rovarokat a látogatók. 
A pedagógiai kar történel-
mi, pedagógiai témában tar-
tott előadásokat. A botanikus 

kertben éjszakai túrát szer-
veztek, az egyetemi könyvtár-
ban ingyenes féléves beiratko-
zásra volt lehetőség.

A Soproni TIT-ben a filmtu-
rizmusról tartottak előadást, 
és akinek megjött a kedve, azt 
el is kalauzolták a soproni for-
gatási helyszínekre.

A kutatók éjszakáján or-
szágszerte több mint 50 tele-
pülés 170-nél is több intézmé-
nye 260 helyszínen 2500-nál 
több programmal várta az 
érdeklődőket.

A kutatók éjszakáján  országosan több mint 2500 programot tartottak

Kísérletek testközelből

A Széchenyi-gimnáziumban látványos kémiai és fizikai kísérleteket mutattak be „Füstvarázs” címmel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Az Így írok én… irodal-
mi pályázat novella ka-
tegóriának nyertese 
rengeteget dolgozott 
József Attiláról szóló 
elbeszélésén. Lipták 
Leának nem ez az első 
rangos helyezése.

Lipták Lea nem mindennapi 
nevét az édesanyja választot-
ta a Bibliából, ahol Jákob első 
feleségét hívták így. A 15 éves 
lány még a fertőrákosi általá-
nos iskola nyolcadikosaként 
érdemelte ki az első helyezést.

– Egy olyan kérdést válasz-
tottam „Az utolsó emlékeim 
Balatonszárszón” című novel-
lám témájául, ami még a mai 
napig irodalmi viták tárgyát 
képezi – mesélte Lea. – A tör-
ténetem József Attila halálá-
nak helyszínén játszódik. Két 
rendőr, egy ifjabb és egy idő-
sebb érvel a költő öngyilkos-
sága mellett, illetve ellen. Na-
gyon szeretem az irodalmat, a 
kedvenc költőm pedig József 
Attila és Radnóti Miklós. 

A lány korábban már orszá-
gos harmadik helyezést ért el 
egy ’56-os eseményekről szóló 
írásával. Nagyon örült a mos-
tani első díjnak is, ugyanis 

sokat dolgozott azon, hogy az 
elbeszélése szép legyen, és ön-
magát fejezze ki vele.

– Általában verseket írok, 
de nem mutatom meg azokat 
senkinek – folytatta. – Van 
ugyanis egy mentális beteg-
ségem, és rengeteget segít, 
ha alkotással vagy zenével ki 

tudom adni magamból, ami 
bennem van.

Lea jelenleg kilencedikes a 
Soproni SzC Porpáczy Aladár 
Technikum és Kollégiumban. 
Még csak most került az isko-
lába, de máris megszerette, 
ugyanis kedves, befogadó kö-
zösségre talált itt. Turizmus 

és vendéglátás szakirány-
ra jár, az évek során még ki-
alakul, hogy ezen a területen 
marad-e, vagy inkább az iro-
dalmi pálya felé orientálódik. 
Kollégista, de hétvégenként 
rendszeresen hazalátogat a 
családjához, a szüleihez és 
iker húgaihoz.

Országos 3. helyezést is elért  korábban egy ’56-ról szóló művével

Lipták Leának terápia az írás

Lipták Lea verseket is ír, az alkotással ki tudja adni magából, ami foglalkoztatja. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!
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• 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
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A döntés szabadsága
Amikor két felnőtt ember egy problémát vitat meg (úgy gon-
dolom, az orvossal való konzultáció egy ilyen helyzet), nem 
feltétlenül ugyanúgy látják a megoldást. Persze az orvosdok-
tor sokkalta többet tud a betegségről, mint a páciens, de a pá-
ciens (vélhetően) mindenkinél többet tud önmagáról. Vannak 
esetek, hogy a két fél elképzelése nem hozható közös nevező-
re. Ezt orvosként ugyan roppant nehéz megélni, de kényszerű-
en el kell fogadni. 

Akkor sem erőltethetek valamit egy felnőtt emberre, ha tu-
dom, meggyőződésem, hogy az az út, amit választ, a szakadék-
ba vezeti, de… Kutya kötelességem, hogy ezt a véleményemet ő 
tudja, sőt a véleményemet dokumentáljam is (a dokumentáció-
nak egyébként jogi értelemben is roppant fontos szerepe van). 

Minden kimondott szónak súlya kell, hogy legyen, hiszen 
a szavakat tettek is követik. A tetteknek pedig – akarva vagy 
akaratlanul – következményei lesznek. A következményt a pá-
ciens hordozza (bár ennek sebeit az orvos is viseli). 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 12-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó kiadványt sor-
solunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 21-i rejtvényünk megfejtése: „A szabadság sosincs ingyen.”. Szerencsés megfejtőnk: Böhm Tiborné, 
Sopron, Teleki Pál utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 5-től október 11-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától 
másnap reggel 8 óráig tart.

Október 5.,  
szerda 

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

Október 6., 
csütörtök 

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

Október 7.,  
péntek 

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

Október 8., 
szombat 

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

Október 9., 
vasárnap 

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

Október 10.,  
hétfő 

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

Október 11.,  
kedd 

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

„A név maga az ember”
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Soproni Annamária

PLUZSIK TAMÁS

„ Sopron, te  lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak Sar-
kady Sándor sorai a város himnuszá-
ban. Vallják ezt azok, akik már nem-

zedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.
Soproni Annamária nem tud-
ta folytatni a családi hagyo-
mányt, legalábbis abban a te-
kintetben, hogy édesapjához 
és nagyapjához hasonlóan ő 
is a Berzsenyi-gimnáziumban 
érettségizzen. Az elsős gimna-
zisták között ugyanis volt már 
egy „ludovikás gyerek”, Koszt-
ka Vilmos százados fia, így őt 
átirányították a soproni Martos 
Flóra Gimnáziumba. Az érett-
ségit követően Annamária el-
végezte a Könnyűipari Műszaki 
Főiskolát, majd Kelet-Berlinben 
folytatta tanulmányait. Évtize-
dekig dolgozott a Hungarotex 
Külkereskedelmi Vállalatnál, 
a rendszerváltás körüli évek-
ben a magyar konfekcióex-
port meghatározó személyisé-
ge volt New York-i székhellyel, 
majd pedig egy amerikai di-
vatcég európai igazgatójaként 
tevékenykedett.   

– Az ükapámnak, Hauser La-
josnak a 19. század első évei-
ben jól menő asztalosműhelye 
volt a Bécsi utcában – kezdte 
történetét Soproni Annamária. 
– Zehtner Erzsébettel kötött 
házasságukból két gyermekük 
született, Mária dédnagyanyám 
és Károly, aki előbb kitanul-
ta édesapja mellett az aszta-
losmesterséget, majd a bécsi 

akadémián kiváló festőművész-
szé képezte magát. Hauser Ká-
roly festményei ma is a Soproni 
Múzeum féltett és megbecsült 
értékei, melyek betekintést 
engednek a reformkori Sop-
ron világába. Dédnagyanyámat 
Schmidt János cipészmester 
vette feleségül, az ő házassá-
gukból született Ferenc nagy-
apám, aki Pozsonyban jogot 
tanult, majd hazatért Sopron-
ba, és a városházán helyez-
kedett el.

– Nagyszüleim egy bécsi bá-
lon ismerkedtek meg, házassá-
gukból két lány született és 
az édesapám, Schmidt Károly, 
aki az első világháborúban hő-
si halált halt nagybátyja után 
kapta a Károly nevet – folytat-
ta Soproni Annamária. – A csa-
ládi hagyományt követve az 
evangélikus líceumban érett-
ségizett, majd a katonatiszti 
pályát választva tanulmánya-
it a Ludovikán folytatta, ekkor 
magyarosította a családnevün-
ket Sopronira. A tiszti avatásról 
szinte azonnal a frontra vezé-
nyelték, de még előtte össze-
házasodtak az édesanyámmal, 
Árpád Magdolnával, aki Duna-
kiliti főjegyzőjének volt a leá-
nya. Apám a fronton súlyosan 
megsebesült, ennek nyomát 

és következményeit élete vé-
géig viselte, mint ahogy azt 
a „billogot” is, ami az egyko-
ri ludovikásoknak és család-
tagjaiknak megkeserítette és 
megnehezítette a háború utáni 
életét. Mindezek ellenére mint 
kiváló és megbecsült műszaki 
szakember a soproni zárgyár-
ból ment nyugdíjba. Évtizedek 

óta nem Sopronban élek, ennek 
ellenére elkötelezett, lokálpat-
rióta soproni vagyok, nem vé-
letlenül magyarosította az 
édesapám Sopronira a család-
nevünket. „Nomen est omen”, 
fogalmaz a latin mondás, azaz 
a név maga az ember, ezt hittel 
vallom és vallottam mindig is 
az életem során. 

Soproni Annamária FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1945-ben született Dunakilitin. Édesap-
ja Ludovikát végzett katonatiszt volt, édesanyja pedig a sopro-
ni nevelőotthonban dolgozott. Férje vegyészmérnök volt, Dá-
niel fiuk pedig közgazdász.
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Idén ün-
nepli fenn-
állásának 

15. évfordulóját a Crazy 
Daisy Jug Band, amely 
több díjat is bezsebelt, 
és az ország számos 
pontján megfordult az 
elmúlt esztendőkben. 
Pénzel Péter frontem-
berrel beszélgettünk. 

– 15 esztendő komoly mér-
földkő. Hogy élitek meg ezt 
az évfordulót? 

– Valóban, de valahogyan 
nem érzékeli az ember, hogy 
olyan régóta játszik egy zene-
karban. Ha belegondolunk, 
rengeteg minden történt ez 
alatt az időszak alatt. 

– Mit emelnél ki az eltelt 
másfél évtizedből?

– Ami így hirtelen eszem-
be jut, az a veszprémi utca-
zene-fesztivál, ahol végül is 
alakultunk, formálódtunk, 
és egyszer volt is esélyünk, 
hogy megnyerjük, de a fő-
szervező másképp döntött, 
így azóta nem járunk oda. 
Aztán a Művészetek Völgye 
fesztivál, ahol évekig mi vol-
tunk a legtöbbet (főleg prog-
ramon kívüli) zenélő formá-
ció. Volt olyan év, amikor a tíz 
napban tizenhat fellépésünk 
volt. Csak aztán megváltoz-
tak a feltételek, megszűntek 
a megszokott helyszínek, más 

lett az arculat. Aztán eszem-
be jut, amikor 2011-ben meg-
nyertük az első kecskeméti 
utcazene-fesztivált, nem sok-
kal előtte pedig volt egy öt fel-
lépéses turnénk Prágában. 
Még mindig sokat utazunk 
országszerte, az utóbbi idő-
ben pedig gyakran van lehe-
tőségünk a keleti részeken is 
koncerteznünk. Elsősorban 
az utcazenészek versenye 
Egerben rendezvényt emlí-
tem meg, de szoktunk men-
ni Tokajba, Szegedre, Kiskun-
félegyházára, Óballára és más 
helyekre is. 2019-ben a szegedi 

utcazene-fesztiválon különdí-
jasak lettünk. 

– Minek köszönhető ez 
a sok siker?

– Ennek több összetevő-
je lehet. Van, aki kedveli ezt a 
zenei irányzatot, van, akit az 
egésznek a hangulata fog meg, 
a fura hangszerek. Igyek-
szünk mindig valami új dolog-
gal előrukkolni, például idén a 
zongora is jelen van, ami miatt 
gazdagabb lett a hangzás.

– Mit tapasztalsz, az ál-
talatok képviselt zenei 
stílusra mennyire vevő 
a közönség?

– Ez a fajta muzsika, mint 
a blues zene egészében, réteg-
zenének számít Magyarorszá-
gon, és van, aki nem is isme-
ri. De azt vettük észre, hogy 
nincs gond a befogadással. 
Kicsik, nagyok, idősek is szí-
vesen hallgatják, és gyakran 
táncra is perdülnek a fellépé-
seink során.

– Milyen terveitek van-
nak még az idei évre? 

– Mostanában nehéz bár-
mit is tervezni, de szeret-
nénk összpontosítani a stú-
diófelvételekre a következő 
időszakban.

Sztárok itt és ott

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

Országszerte ismerik  a különleges soproni formációt

15 éves a „crazy banda”

A Crazy Daisy Jug Band zenéje rétegmuzsikának számít Magyarországon, de a tagok szerint ha-
mar megszeretik az emberek. FOTÓ: NYIKOS PÉTER
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A DIETETIKUS VÁLASZOL

Gyermekkori elhízás, cukorbetegség, szív- és ér-
rendszeri gondok – napjainkban mindegyik nép-
betegségnek számít. De mit tehetünk a megelőzé-
sükért, hogy minél tovább, egészségesen éljünk? 
Rovatunkban a dietetikus ad hasznos tippeket. 

NÉMETH 
KINGA

Ki ne kedvelné 
azt az érzést, 
mikor kint hi-

deg, nyirkos az idő, bent pedig 
sül a sütőben a finom sütőtök, 
és egy pohár meleg teával vár-
juk, hogy kész legyen? 

A sütőtök több szem-
pontból is kiváló alapanyag. 
Tápanyagokban gazdag, ki-
emelkedően magas A-vita-
min-tartalma van, illetve na-
rancssárga színe köszönhető 
a magas béta-karotin-tartal-

mának, ami előanyagként szol-
gál az A-vitamin-szintézisben. 
További vitaminok és ásványi 
anyagok, melyek jelentősek 
a sütőtökben: C-vitamin, cink, 
B-vitaminok, folsav. 

Magas víztartalmának kö-
szönhetően könnyen emészt-
hető, hamar elkészül, kalória-
tartalma alacsony. 100 gramm 
sütőtök nyolcvan kalóriát és 
16,5 gramm szénhidrátot tar-
talmaz. Cukorbetegek étrend-
jébe is beépíthető, akár kisét-
kezésre, egy marék olajos mag 
vagy két–három darab rostdús 
keksz társaságában. 

Kiváló alapanyag, a kony-
hában sokrétűen felhasznál-
ható. Készíthetünk belőle akár 
főzeléket, krémlevest, zöldsé-
ges levest, köretet, süteményt 
is. Anyukák, ha most kezdtétek 
a hozzátáplálást a babátokkal, 
a sütőtök biztosan egy jolly jo-
ker lesz, hiszen könnyű püré-

síteni, finom, ízletes, jól kom-
binálható akár gesztenyével, 
cukkinivel, húsokkal. Darabos 
táplálásnál pedig könnyen fel-
vágható, puha, önállóan is 
tudja enni a baba, vagy később 
beletehető akár muffinba, ké-
szíthetünk sütőtökös banánke-
nyeret is. 

Ha ősz, akkor sütőtökszezon!
SOPRONITEMA
HIVATALOS

BULI VAN!  – zenei ajánló

Sopronban a Bagossy Brothers Company
Napjaink egyik legkedveltebb zenekara a Búgócsiga Akusz-
tik Gardenben lép fel október 8-án. Az együttes még 2013 
májusában jött létre Gyergyószentmiklóson, több éve együtt 
muzsikáló zenészek közreműködésével. Nevét a Bagossy test-
vérpár – Bagossy Norbert (gitár/ ének) és Bagossy László (basz-
szusgitár/ vokál) – családneve ihlette, hozzájuk csatlakoztak 
zenésztársaik, Bartis Szilárd (dobok), Tatár Attila (gitárok, vo-
kál) és Kozma Zsombor (hegedű, harmonika, billentyűk).

RECEPT EGY FINOM ÉS GYEREKBARÁT SÜTŐTÖKÖS 
MUFFINHOZ:
Hozzávalók: 400 g sütőtök (sütés utáni kikapart rész), 100 g 
Graham liszt, 150 g finomliszt (BL55), 1 csapott teáskanál fa-
héj, 1 csipet vaníliaőrlemény, 2 db tojás, 100 g puha vaj, 1 dl 
tej, 1 csomag sütőpor.
Elkészítés: A vajat picit felolvasztjuk, kikeverjük a tojással, 
hozzáadjuk a tejet, majd jöhetnek a lisztek és a sütőpor, fűsze-
rek. A végén belekeverjük a sütőtök pürés masszáját. Ha lazí-
tani szeretnénk az állagon, még adhatunk hozzá kevés tejet. 
Formákba töltjük, majd 180 fokra előmelegített sütőben 25–
30 percet sütjük. 1 éves kor felett, ha nincs ellenjavallat (étel-
allergia), bátran kínálható, tökéletes uzsonna. 


