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INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Pörgő, forgó szoknyák
„Lennél-e kedvemért felhő, kapkodó szél?/ Lennél-e kedvemért széllel szálló levél?/ Lennél-e értem pitypangbóbita,/ ha én lennék az ősz hűvös sóhaja?” (Szabolcsi Erzsébet) 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN 

Az ősz hűvös sóhaja…

Miért nem marad reggelire?

Kellenek a célok!

Október 19-én délelőtt 
lezárul az online kitöl-
tés időszaka, hamarosan 
számlálóbiztosok jár-
ják a várost. A 2022-es 
népszámlálás november 
20-ig tart, aki addig nem 
tud válaszolni a kérdé-
sekre, a polgármesteri 
hivatalban jelentkezhet 
a pótösszeírásra novem-
ber 28-ig. 
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Gene Stone és Ray Cooney Miért nem marad reggelire? című vígjátékával megtartot-
ta első bemutatóját a Soproni Petőfi Színház kamaraszínháza is. 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Harmincadik alkalommal rendezték meg az idősek világ-
napi és szív világnapi rendezvényt múlt csütörtökön Sop-
ronban. A programban egészségügyi szűrés is szerepelt.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Biztosok 
járják  
a várost
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Városi derbi döntetlennel

Népes közönség volt kíváncsi a két legjobb soproni labdarúgócsapat 
mérkőzésére az Anger réten – a megyei első osztályban a SFAC 
fogadta a Caola SC Sopront. Az eredmény 2–2 lett. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Szenzációs koncerttel és táncházzal zárták a szombat estét a GYIK Ren-
dezvényházban. A rendezvényen a Dűvő Zenekar húzta a talpalávalót.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER 
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A faragott kövek, az utcák, meg a terek némán is üzennek, sugallanak, ta-
nítanak. Megmutatják, merre kell menni. Nemcsak a fizikai valónkban ka-
nyarítjuk rajtuk az életünket, de a szellemünkkel is olykor új irányokat ve-
szünk. Tanítanak minket összetartozásra, szeretetre, szépségre. Az életre. 
Sorozatunk szerzője is sokat tanult a soproni macskaköveket járva…  

(8.) Szakál Ernővel (1913–2002) 
a hetvenes évek második felé-
ben és a nyolcvanas években 
rendszeresen találkoztam. 
A nemzetközileg is jól ismert 
kőfaragó, szobrász, restau-
rátor szinte minden jelentős 
hazai műemléki helyreállítás-
ban részt vett (Sopron, Győr, 
Visegrád, Sárospatak, Siklós, 
Diósgyőr, Budapest), 1970-ben 
a Képzőművészeti Főiskolán 
megszervezte a szobrász–
restaurátorképzést. A kö-
zépkori kőfaragó-mesterség 

gyakorlatát, elméletét és tit-
kait, azt hiszem, nála senki 
nem ismerte jobban. Így hát 
volt miről beszélgetni (ré-
szemről mindenekelőtt tájé-
kozódni, interjút készíteni), 
amikor a Vörösmarty utca 10. 
alatti lakásukban felkerestem 
őt. Kedves, halk szavú, festő-
művész végzettségű felesé-
ge, Pausz Ilona (akivel a Ró-
mai Akadémián ismerkedett 
meg) mindig az általa főzött 
ebéddel fogadott, az első fo-
gás általában a finom érzékkel 

elkészített Újházy tyúkleves 
volt. Ebéd után, kávézás köz-
ben visszavonultunk Sza-
kál Ernő dolgozószobájába, 
amelynek egyedi hangulatát 
a könyvek sokasága (a fala-
kon, az asztalokon, a padlón) 
és a különböző helyreállítási 
munkáiról készített model-
lek, szobrok és szobortanul-
mányok adták. 

A személyes találkozáso-
kon kívül telefonon és leve-
lezés formájában tartottuk a 
kapcsolatot. Ily módon napra-
kész ismereteim voltak arról, 
hogy Szakál Ernő éppen mi-
vel foglalkozik, milyen szak-
mai fórumon tartott előadást, 
melyik szaklap közölte tanul-
mányát a legutóbbi restaurá-
lási munkájáról. Egyik levelé-
ben (Sopron, 1979. november 
22.) a következőket írta az 
1974-ben felfedezett budavári 
szoborlelettel kapcsolatban: 
„Budapesti utam eredmé-
nyes volt annyiban, hogy Zol-
nay Lászlóval – aki egyébként 
a kis madonnaszobor fejét 
most fedezte fel – hosszasan 

elbeszélgetve úgy látom, hogy 
a „Műhely” teóriám tárgyi 
adatait kezdi elfogadni, nem 
beszélve arról, hogy magam 
is újabb felfedezést tettem az 
eltemetett torzófejek megbé-
lyegzésével kapcsolatban. Az 
orrok hiánya nem véletlen tö-
rés, hanem szándékos cson-
kítás! No, de erről majd szó-
ban többet közölhetek.”. Egy 
később, 1980. október 20-án 
keltezett levelezőlapon még 
határozottabban fogalmaz: 
„Kedves Bandi! Örömmel köz-
löm, hogy a budavári szobrok 
rejtélye számomra megoldott. 
És olyan, mint egy krimi! Már 
csak néhány támogató adat 
kell, hogy egészen teljes le-
gyen, de ezek csak kiegészítik 
és bővítik az indoklást.”.

A rendszeres kapcsolatnak 
köszönhetően például esemé-
nyes jelleggel, friss hírként 
tudtam beszámolni a megyei 
lap olvasóinak arról, hogy a 
magyarországi gótikus mű-
emlékek helyreállítása során 
elért kiemelkedő eredménye-
iért a Műemlékvédelem Euró-
pa-díjával tüntették ki (1982), 
hogy A budavári torzók meg-
csonkításának és eltemetésé-
nek jelképrendszere címmel 
tanulmánya jelent meg a Bu-
dapest régiségei című kiad-
vány új számában. 

A kilencvenes évek elejé-
től, miután távoztam a Kisal-
föld szerkesztőségéből, éve-
kig egy nagy budapesti kiadó 
központja és kilenc megyei 
lap szerkesztősége között in-
gáztam, kapcsolatunk meg-
ritkult, amit azóta is fájlalok. 
Kapcsolatunkra, sőt barátsá-
gunkra (merthogy megtisz-
telt azzal, hogy barátságába 
fogadott) évek múltán is jó 
szívvel és büszkeséggel em-
lékezem. Az viszont csaló-
dottsággal tölt el, hogy 
az életművét 

összefoglaló, A középkori kő-
faragó-mesterség műhelytit-
kai című kéziratának könyv 
formában vagy egy-egy fe-
jezetének folyóiratban 
történő megjelente-
tésében nem sike-
rült hatékonyan 
részt vennem. 
(Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI MESÉL A MÚLTRÓL:  Kloss Andor 1941-ben 
született Sopronban. A Széchenyi István reálgim-
náziumban érettségizett, majd a debreceni egye-
temen magyar–történelem szakon diplomázott. 
1966 és 1974 között a soproni Roth erdészeti tech-
nikumban volt kollégiumi nevelőtanár. 1974 és 
1994 között a Kisalföld munkatársa, 1989 és 1994 

között a lap főszerkesztője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, 
szerkesztői munkája mellett a győri Műhely című folyóirat főszer-
kesztőjeként, 1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc 
megyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 és 2005 kö-
zött a Tvr-hét lapcsalád főszerkesztője, 2005 és 2012 között kiadó-
ja tanácsadója volt. Válogatott jegyzetei, interjúi, tanulmányai több 
kiadásban is megjelentek. 

Szakál Ernő nemzetközileg is jól ismert kőfaragó, szobrász, 
restaurátor volt. FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM, TORMA JÓZSEF, 1977.

Biztonságban érjen haza! 
CZETIN ZOLTÁN 

Itt az ősz, korábban megy le a nap, is-
kola, edzés után egyre több gyerek 
megy haza sötétben. A rendőrök sze-
rint fontos, hogy felkészítsük őket er-
re, és megelőzzük a baleseteket. En-
nek első lépése a láthatóság. 
Talán Önök is látták már azt a montázst az in-
terneten, amikor egy kivilágított és egy világí-
tás nélküli biciklis halad a sötét út szélén. Utób-
biból pár méter távolságról szinte semmi nem 
látszik. Így pedig gyakorlatilag veszélyben van 
az élete. 

– Október 17-én kezdődött a rendőrség idei 
látni és látszani kampánya, amelynek pont az 
a célja, hogy a tipikus téli baleseteket meg-
előzzük – mondta Babella-Lukács Katalin rend-
őr őrnagy, a Soproni Rendőrkapitányság kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadója. – Most elsősorban 

a kerékpárosok és a gyalogosok figyelmét hív-
juk fel a láthatóságra, több helyszínen fényvisz-
szaverő mellényeket is osztunk majd. 

Az őrnagy elmondta: fontos tisztában len-
nünk azzal, hogy sötétben, főleg ha esik az eső, 
jelentősen romlanak a látási viszonyok. Ilyenkor 
egy sötét kabátban közlekedő gyalogost vagy ki-
világítatlan biciklist sokkal később észlelnek az 
autóvezetők. Ráadásul a csúszós úton a féktá-
volság is megnő.

– Nagyon hasznos, ha a gyerekek kabátjá-
ra fényvisszaverő matricákat teszünk – hang-
súlyozta Babella-Lukács Katalin. – Ilyenkor még 
fokozottabban győződjünk meg arról, hogy 
a gyalogátkelőnél megadják-e az autósok az el-
sőbbséget. A kerékpárok világítását minden in-
dulás előtt ellenőrizzük. A fényvisszaverő mel-
lény ugyan csak lakott területen kívül kötelező, 
de sötétben városban is érdemes felvenni. Le-
het, hogy nem a legdivatosabb, de sokszor élet-
mentő. Ennél több érv pedig nem szükséges.

RENDŐRSÉGI  sorozat

ÚJSÁGTARTÓKBAN A SOPRONI TÉMA
VEGYÉK ÉS OLVASSÁK! Köz-
téri újságtartókat állítottunk fel 
a Virágvölgyben, a játszótérnél, 
valamint Görbehalmon, a busz-
megállónál. Ezekben minden 
szerdán megtalálják a Sopro-
ni Téma legújabb számát. Kö-
zösségi hetilapunk tovább-
ra is 27.170 példányban jelenik 
meg, a többi soproni városrész-
ben keressék a postaládákban! 
Ha nem kapják meg újságun-
kat, akkor hívják a 99/517–501-
es számot!
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Fullér István kitüntetése
A VASÚT TERÜLETÉN VÉGZETT KIEMELKEDŐ, TÖBB ÉVTI-
ZEDES MUNKÁJÁÉRT Sipos István-díjban részesítette dr. Fullér 
Istvánt a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület az idei magyar vasút-
konferencia alkalmából.

Dr. Fullér István 1975-től 1990-ig a GYSEV vasút-kereskedel-
mi és nemzetközi szállítmányozási szolgálatánál dolgozott, majd 
a Raaberlag Logisztikai és Kombiterminál igazgatójává válasz-
tották, amely vezetése alatt vált korszerű logisztikai központtá. 
2005-től a Vállalkozó Vasúti Üzletág marketing- és értékesítési 
osztályát vezette értékesítési igazgatóként, majd 2007-től nem-
zetközi kapcsolatok igazgatóként tevékenykedett 2008-as nyug-
díjba vonulásáig.

Ezt követően a Hungrail Magyar Vasúti Egyesülés megbízott fő-
titkári teendőit látta el. A BILK Kombiterminál vezérigazgatója volt 
2009-től 2014-ig. A kombinált fuvarozás fejlesztésének előmozdí-
tása érdekében tett vitathatatlan érdemei miatt a Hungrail ma is 
támaszkodik szakmai tudására.

A díjat Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár és 
dr. Mosóczi László, a Hungrail elnöke adta át.

Elkezdődött a munka, lezárásokra kell számítani 
a 84. számú főút határ előtti szakaszán. 
Mint arról lapunkban is be-
számoltunk (Útfelújítás, lezá-
rás, Soproni Téma, 2022. októ-
ber 5.), felújítják a főút 127+093 
kilométer és 128+315 kilomé-
ter közötti részét. A forgalom 

1–1 sávon folyamatosan bizto-
sított mindkét irányban, vi-
szont a sebességet korlátoz-
ták, a szakaszon a korábbi 90 
helyett most 40 kilométer/
órával haladhatnak az autók. 

A Soproni Rendőrkapitányság 
kéri a közlekedőket, hogy idő-
ben induljanak el. A csúcsfor-
galmi időszakokban a fenn-
akadások megelőzéséért akár 
rendőri forgalomirányítással 
is segítik a folyamatos, bal-
esetmentes közlekedést. Fel-
hívták a figyelmet, hogy reg-

gel 4 óra 30 és 9, valamint 16 
és 18 óra között lassabb hala-
dásra, esetenként torlódásra 
lehet számítani. A kivitelező 
SDD Konzorcium tájékozta-
tása szerint a munka össze-
sen két hónapig tart, közben 
a benzinkút folyamatosan el-
érhető lesz. 

Az útfelújítás elkezdődött, a forgalom 1–1 sávon folyamatosan biztosított mindkét irányban – ez a következő hetekben is így marad.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A határ előtt  40 kilométer/órával haladhatnak az autók

 Útfelújítás a 84-esen

BERTHA ÁGNES

Szent Mihálytól Katalin 
napjáig tart a „kisfar-
sang” időszaka, amely 
az őszi lakodalmak és 
a mezőgazdasági mun-
kák ideje. Hogyan lett 
Sopron védőszentje 
ennyire jelentős a nép-
hagyományban is? En-
nek jártunk utána.
– A katolikus egyház kate-
kizmusa szerint az angyalok 
szellemi, test nélküli lények 
– tudtuk meg dr. Kovács And-
rástól, a Szent Orsolya-gimná-
zium igazgatójától, teológus-
tól. – Szent Ágoston mondta 
róluk: „mivolta szerint szel-
lem, tevékenysége szerint an-
gyal”. Az angyalok Isten szol-
gái és hírnökei; a Bibliában a 
világ teremtésétől fogva Jé-
zus mennybemeneteléig jelen 
vannak. Az angyalok közül ki-
emelkednek az arkangyalok, 
akik fontos küldetést teljesí-
tenek; a Biblia név szerint hár-
mat említ: Mihályt, Gábort és 
Rafaelt.

A zsidó és az erre épülő 
keresztény hagyomány sze-
rint Szent Mihály (Mikaél: „Ki 
olyan, mint az Isten?”) a leg-
nagyobb, az Istenhez hűséges 
angyalok vezére a gonosz lel-
kek elleni harcban. Szeptem-
ber 29. a római Szent Mihály-
bazilika fölszentelésének 
emléknapja, ezért ez a nap 

vált Magyarországon Szent 
Mihály ünnepévé.

A főangyalt ábrázolásai-
ban fiatal férfiként, szárnyak-
kal jelenítik meg, fején diadém 
vagy sisak, ruházata tunika, 
páncél, köpeny, kezében kar-
dot, mérleget tart, lábával el-
tapossa a sárkány alakban 
ábrázolt gonoszt – ezért föl-
di megtestesülésének tartják 
sárkányölő Szent Györgyöt. 

Hazánkban Szent István 
korától nagy kultusza volt 
Szent Mihálynak, főtemplo-
maink többségének – Veszp-
rém, Vác, Gyulafehérvár, Eger 
– védőszentje lett. A Magyar 

Katolikus Lexikon több száz 
települést sorol fel a történel-
mi Magyarországról, ahol róla 
neveztek el templomot – töb-
bek között Pozsonyt, Kassát, 
Sopront, Kolozsvárt –, és kö-
zel ötven olyan település-
nevet, amely tartalmazta a 
szentmihály szóösszetételt.

Az egyház tanítása alap-
ján Szent Mihály a világ vé-
gén harcolni fog minden hívő 
lelkéért, hogy kiragadja őket 
a sátán hatalmából, ezért a 
haldoklókat is az ő oltalmá-
ra bízzák, ő vezeti a lelkeket 
a mennybe. A magyar népha-
gyomány szerint a halottakat 

„Szent Mihály lován” (fából 
készült halottszállító sarog-
lya) viszik a sírhoz. Szent Mi-
hály napjához hazánkban 
főként a gazdasági élettel ösz-
szefüggő szokások és hiedel-
mek kapcsolódtak. Ezen a na-
pon veszi kezdetét az ősz, így 
ekkor hajtották be az állato-
kat, számoltak el a pásztorok-
kal, kezdték a kukoricát törni, 
a füvet pedig már „harapófo-
góval sem lehet kihúzni a föld-
ből”. E nappal megkezdődött 
a „kisfarsang”, a lakodalma-
zások őszi időszaka, mely Ka-
talin napjáig (november 25.) 
tartott. 

Szent Mihály  a világ végén harcolni fog minden hívő lelkéért

Az arkangyal kultusza

Szent Mihály ábrázolásaiban (így a soproni Szent Mihály-templom oltárképén is) fiatal férfi-
ként, szárnyakkal jelenik meg, fején diadém vagy sisak, ruházata tunika, páncél, köpeny, kezé-
ben lándzsát tart. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Fontos változások
Látogatható a Tűztorony
Továbbra is látogatható váro-
sunk jelképe, a Tűztorony – je-
lentette be Facebook-oldalán 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter. A Tűztorony keddtől vasár-
napig, délelőtt 10-től 16 óráig 
várja a soproniakat és az ide lá-
togató vendégeket, de a Lenck-
villa kertje is nyitva marad. 

Szünet és változó 
nyitva tartás
Az európai energiaválság miatt 
meghozott takarékossági intéz-
kedések alapján a Soproni Mú-
zeum egész évben nyitva tartó 
kiállítóhelyei közül a Lenck-vil-
la, a Központi Bányászati Mú-
zeum és a Macskakő Gyermek-
múzeum látogatása október 
17-től jövő április 30-ig szüne-
tel. A bánfalvi fiókkönyvtár sem 
látogatható ugyanebben az idő-
szakban, a Pócsi utcai könyvtár 
épülete pedig két napon: pén-
tekenként 15–18, szombaton-
ként 11–14 óráig tart nyitva.

Változások a hivatalnál
Az energiaválság miatt változik 
a soproni polgármesteri hivatal 
működési rendje is. 

Október 17-től, hétfőtől csü-
törtökig 7.30-tól 16 óráig dolgoz-

nak a munkatársaik, pénteken 
pedig irodán kívüli munkavég-
zést rendeltek el. 

Az ügyfélfogadás rendje is 
módosult, hétfőnként 13-tól 16 
óráig, szerdán 8-tól 12, valamint 
13 és 16 óra között fogadják sze-
mélyesen az ügyfeleket. 

Kedvezményes parkolás 
Október 17-től díjmentes az el-
ső fél óra parkolás az Árpád 
utcai parkolóházban. – A cél, 
hogy ezáltal is segítsük a sop-
roniakat, ha a belvárosban par-
kolnak – indokolta a döntést a 
polgármester.

Csókold meg és menj! 
Sopron is csatlakozott a KISS&-
GO kezdeményezéshez. A Ha-
lász utcában hozták létre az első 
ilyen parkolóhelyeket, amelye-
ken csak három percig szabad 
megállni a táblán kijelölt reg-
geli és délutáni órákban. Ez az 
új parkolási lehetőség nagy se-
gítséget jelent azoknak a szü-
lőknek, akik autóval viszik vagy 
hozzák gyermekeiket. 

Ha a kezdeményezés bevá-
lik, még több ilyen parkoló-
helyet alakítanak ki a soproni 
bölcsődék, óvodák és iskolák 
környékén.

KIHIRDETTÉK A KLÍMASTRATÉGIA RAJZPÁLYÁZAT 
NYERTESEIT. A klímatudatos településekkel való együtt-
működés jegyében írtak ki ismét pályázatot Sopronban – erre 
óvodások, általános és középiskolások rajzait várták. A zsűri 
döntése alapján Kótai Fanni a Hermann Alice Óvodából, Páli Ti-
tanilla a Doborjáni Ferenc EGYMI alsó tagozatáról, Máté  Bianka 
a Lackner-iskola felső tagozatáról, valamint Pap Klaudia Beatrix 
a Szent Orsolya-gimnáziumból nyert díjat. Közönségdíjas lett 
Horváth-Zsigmond Zoé a Bánfalvi Óvodából, Lakner Sophie a 
Hunyadi-iskola alsó tagozatáról, Németh-Hajnal Gellért a Hu-
nyadi-iskola felső tagozatáról, valamint Kőrösy Veronika a Ber-
zsenyi-gimnáziumból. Az elismeréseket dr. Farkas Ciprián pol-
gármester adta át. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„ZÖLD” RAJZOK DIÁKOKTÓL
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Sebesség, guminyomás, csomagtartó: három té-
nyező, amely – bár talán nem gondolnánk – sze-
repet játszik autónk fogyasztásában. Sorozatunk 
harmadik részében megmutatjuk, hogyan és azt 
is, mire érdemes figyelni.

Tetőcsomagtartó, tetőbox, fe-
lesleges dolgokkal megpakolt 
utas- vagy csomagtér – gyak-
ran fordul elő, hogy gépko-
csink szükségtelen terheket 
cipel. – Ami az autó légellen-
állását és tömegét növeli, az 
az üzemanyag-fogyasztást 
is – mondta Németh Sándor 
autószerelő. – Célszerű csak 
azt vinnünk magunkkal, ami 
tényleg indokolt. 

A szakember szerint 
ugyanígy fontos figyelnünk 
a jármű guminyomására is, 
és rendszeresen (havonta) el-
lenőrizni. Például ha a gumik 
laposak, puhák, akkor az út-
burkolattal nagyobb felüle-
ten érintkeznek, nagyobb a 
súrlódás, ezáltal autónk töb-
bet „eszik”. A legtöbb benzin-
kúton a guminyomás értéke 
könnyedén ellenőrizhető.

Nemcsak magán a gépko-
csin múlik azonban, mennyit 
költünk üzemanyagra, hanem 
rajtunk, vezetőkön is. – Minél 
gyorsabban megyünk, annál 
jobban nő az üzemanyag-fel-
használás – folytatta a szak-
ember. – Benzinüzemű autók-
nál az optimális fordulatszám 
percenként 2500–3000-es ér-
ték körül mozog. A dízeleknél 
az alacsonyabb fordulatszám 
az ideális. Ha gyorsan pörög a 
motor, akkor többet fogyaszt, 
így figyelni kell a megfelelő 
időben történő sebességvál-
tásra is.

Sokan nincsenek tisztában 
a motorfék jelentőségével, pe-
dig érdemes használni, ha elő-
re jól látható lassításra kerül 

a sor, így például lejtőn, vagy 
amikor pirosat jelző rendőr-
lámpához érkezünk. Ilyen-
kor – szituációtól függően – jó 
megoldás lehet alacsonyabb 
sebességfokozatba kapcsol-
ni, és gurulni hagyni a jármű-
vet. Motorféküzemmódban az 
üzemanyag-ellátás minimá-
lis, gyakorlatilag észrevehe-
tetlen, és fékkopás sincs.

Németh Sándor hangsú-
lyozta, ha odafigyelünk az 
éves vagy 15.000 kilométe-
renkénti szervizekre, alkal-
mazunk néhány vezetéstech-
nikai praktikát, és legalább 
rövid távokra mellőzük az au-
tóhasználatot, garantáltan 
spórolunk – rövid és hosszú 
távon is. 

A guminyomást rendszeresen ellenőrizni kell, a lapos gumik ugyanis növelik a fogyasztást. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

EZ LESZ…  – programajánlóÍgy spórolhatunk:  Ügyeljünk az autó műszaki állapotára is!

Számít, hogyan vezet!

A megsebzett oroszlán a Deák téren
A 76. GYALOGEZRED EMLÉKMŰVE – A császári és királyi 76. 
gyalogezredet, Sopron háziezredét 1860. február első napján ala-
pították meg, és hamarosan Sopronban nyert elhelyezést. Mivel 
a szélmalom idővel gazdaságtalanná vált, a város 1873-ban meg-
vette, és kaszárnyává alakíttatta át, így lett a 76. gyalogezred első 
„otthona”, amit a népnyelv Himmelskasernének, vagy egyszerű-
en csak Himlinek nevezett. Az ezred ott volt az 1866-os custozzai 
ütközetben, részt vett 1878-ban a boszniai okkupáció harcaiban, 
majd az első világháború csatáiban. A házi ezred tisztjei közül töb-
ben is soproni lányokat vettek feleségül, így például Schármár Ká-
roly soproni építész Alojzia nevű lánya Szebeny Miksa tábornok-
nak lett a felesége. 

Az ezred minden bizonnyal legnagyobb haditette a krasznik–
polichnai ütközet 1914 augusztusában, amikor közel tíz órán át 
tartó közdelemben, nem egyszer véres közelharcban, többszörös 
túlerővel szemben akadályozták meg az orosz csapatok előrenyo-
mulását. –„Amíg csak van a 76. gyalogezred, örökké aranybetűkkel 
lesz Polichna bejegyezve a hadsereg könyveibe, mert fényesebb 
diadalt sereg nem arathat, mint a mi ezredünk ott” – írta haza leve-
lében Töpler Kálmán polgármesternek Puhalló Pál táborszernagy. 
A krasznik–polichnai ütközet évfordulóján, 1931. augusztus 22-én 
avatták föl a Deák téren Bődy Kálmán szobrászművész, volt 76-
os főhadnagy alkotását. – Ennek a sokezernyi oroszlánszívű hős-
nek emlékét szívesen veszem át Sopron szabad királyi városa ne-
vében gondozásra. Ércbe öntött emléküket megőrizzük időtlen 
időkig, és ígérjük, hogy ércnél is tartósabb emléket állítunk nekik 
szívünkben, ahol szellemüket fogjuk ápolgatni és fiainkra átörö-

kíteni, mert érezzük, hogy szellemükre szükségünk lesz még – fo-
galmazott avatóbeszédében Thurner Mihály polgármester. 

A szoborra két felirat került: „Emelték a vértanúk bajtársai, 
Sopron sz. kir. város, továbbá Sopron és Moson vármegyék kö-
zössége” és „A volt császári és királyi 76. gyalogezred elesett 8625 
hősének dicsőséges emlékezetére” – az utóbbi feliratról a szám-
adatot érthetetlen módon 1962-ben pártutasításra eltávolították, 
majd a rendszerváltást követően az elesettek számát ismét visz-
szavésték a szobor talpazatára.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

HÁROM ASZTALI SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATJA a Sopro-
ni Gyógyközpont ifjúságpszichiátriai részlegét a GYSEV Zrt. Az 
egészségügyi intézményben a megnövekedett feladatok ellá-
tásához használják a komputereket. A vasúttársaság adomá-
nyát a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kövesdi Szilárd adta 
át az osztály munkatársainak, dr. Csanálosi Dóra főorvosnak és 
 Payrits Mariann klinikai szakpszichológusnak.

SZÁMÍTÓGÉP-ADOMÁNY

Üres ég alatt – Both Balázs 
könyvbemutatója
Október 19., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza
Közreműködik: Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, 
Both Balázs Bella István-díjas költő, Orbán Júlia versmondó.

Carlo Goldoni: Két úr szolgája
Október 19. 19 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: október 20. 15 és 19 óra 

Bízz vakon – láthatatlan ügyességi 
játék
Október 19. 19 óra, Koffer Bor&Bár
Érzékenyítő est, ahol egy pár óra erejéig átélhetjük, milyen is 
a vakok és gyengén látók élete.

Hasizomedzés szülés után
Október 20., csütörtök 10 óra, Liszt-központ
Molnár-Ságodi Boglárka védőnővel

Egészséges, emberibb környezetért,  
a virágos Sopronért 
Október 20. 15 óra, Szent Mihály-temető
Régi, elhagyott sírok rendbetétele. Az evangélikus 
temetőben október 25-én gondozzák a sírokat. 

Bibliamemo Sopron – háromrészes 
zsoltártanuló workshop
Október 20. 17.30, Ógabona tér 2.
További időpontok: október 21. 17 óra  
és október 22. 10 óra

Mit rejt (még) a dekoltázs?
Október 20. 18 óra, Soproni TIT 
A Rotary Sopron Pannonia rendezvénye – közösen a 
mellrák ellen. Dr. Bodrogi Gabriella radiológus főorvos 
„Mit rejt (még) a dekoltázs?, avagy az emlőbetegségekről 
közérthetően” címmel tart előadást. 

Aurora/ Junkies koncert 
Október 21., péntek 19 óra, Hangár Music Garden

Kockanapok 
Október 22., szombat 9 óra, GYIK Rendezvényház 
Legóépítmények kiállítása és játszóház Sopronban
Nyitva tartás: szombat, vasárnap 9–18-ig

Barcogás – a szerelmes dámok „dala”
Október 22. 10 óra, Erdő Háza 
Előadás, vadasparki program, kézműves foglalkozás

Frakk, a macskák réme
Október 22. 11 óra, Elit mozi 
Mesemusical csaholással és macskakergetéssel

Sopron, a „legek” városa
Október 22. 15 óra, Tourinform iroda
Városvezetés a történelmi belvárosban, ahol a belváros 
épített, kulturális és szellemi öröksége a legekről mesél.

Liszt Ferenc születésnapi koncert
Október 22. 18 óra, Liszt-központ
Szervezi a Liszt Társaság

Jótékonysági buli a sérült fiatalokért
Október 22. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Hova Tovább Alapítvány, Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

30Y koncert
Október 22. 20 óra, Hangár Music Garden
Vendég: Verőköltő

2000 év nyomában Sopron utcáin
Október 23., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
Ingyenes belvárosi séta

Balhé! – improvizációs viadal
Október 23. 15 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Gerilla Impro Színház – ImproSopron

O’ Sole Mio
Kránitz Roland természetfotó-kiállítása 
megtekinthető október 23-ig, naponta 10 és 18 óra 
között a Liszt-központban.
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Október 19-én lezárul az online kitöltés idősza-
ka, hamarosan számlálóbiztosok járják a várost. 
A 2022-es népszámlálás november 20-ig tart, aki 
addig nem tud válaszolni a kérdésekre, a polgár-
mesteri hivatalban jelentkezhet a pótösszeírásra. 

A népszámlálás online önki-
töltési szakaszát meghosszab-
bították, így október 19-én 10 
órakor zárul. A KSH adatai 
szerint október 14-én reggel 
7-ig 2,2 millió címről 4,7 mil-
lió személyi kérdőívet küldtek 
vissza. A megyék közül Győr–
Moson–Sopronban volt a leg-
magasabb a kitöltési arány: 
48,8 százalék. 

Akik nem töltötték ki on-
line a kérdőívet, azok szám-
lálóbiztosoknak válaszol-
hatnak. Ők a tervek szerint 
november 20-ig keresik fel 
azokat a címeket, ahonnan 
nem érkezett vissza elektro-
nikus kérdőív. Számlálóbiz-
tos csak olyan nagykorú, cse-
lekvőképes személy lehet, aki 
elvégezte az előírt oktatást, 

és abból sikeres vizsgát tett. 
Munkanapokon és hétvégen-
te mennek ki a megadott cí-
mekre a biztosok, ha senki 
nincs otthon, akkor értesítőt 
hagynak. Ezen szerepel a kö-
vetkező felkeresési kísérlet 
időpontja, illetve a biztos te-
lefonos elérhetősége is, így le-
het vele időpontot egyeztetni. 

Valamennyi számlálóbiz-
tos igazolvánnyal azonosít-
ja magát, amely egyedi azo-
nosítószámmal rendelkezik. 
A számlálóbiztosnak fel kell 
mutatnia ezt, amikor felkere-
si a válaszolókat. Ha bizonyta-
lan abban, hogy valóban egy 
számlálóbiztos áll az ajtóban, 
akkor az ingyenesen hívható 

zöldszámon (0680/080–143) 
ellenőrizheti őt. Fontos, hogy 
most se dőljünk be a trükkös 
csalóknak! Aki nem igazolja 
magát, azt ne engedje be az 
ingatlanába! 

A számlálóbiztos elekt-
ronikusan, tableten végzi az 
összeírást, a válaszolók a ki-
töltés folyamatát végig figye-
lemmel kísérhetik, a hibásan 
rögzített adatokat a számláló-
biztos köteles korrigálni. 

Ha valaki a számlálóbiz-
tosoknak sem tud válaszolni, 
akkor a pótösszeírás során, a 
polgármesteri hivatalban je-
lentkezve november 28-án 
éjfélig megválaszolhatja a 
kérdéseket. 

Akik nem töltötték ki online a kérdőívet, azok november 20-ig számlálóbiztosoknak válaszolhatnak. FOTÓ: KSH 

ETZL EDGÁR

Harmincadik alkalommal rendezték meg az idő-
sek világnapi és szív világnapi rendezvényt múlt 
csütörtökön Sopronban.

Az egész napos program tú-
rával kezdődött: az érdeklő-
dők a Soproni Idős Gyalogló 
Klubbal tehettek sétát a Lövér 
körútról az Erzsébet-kertbe, 
majd átfogó szűrővizsgálaton 

vehettek részt a GYIK Rendez-
vényházban.

– Az öregség nem az a pilla-
nat, amikor „behúzzuk az eve-
zőket a bárkába” – idézte Fe-
renc pápa szavait dr. Farkas 

Ciprián a rendezvényen tar-
tott köszöntőjében. – Az idős 
kor még számos gyümölcsöt 
teremhet mindenkinek, ha a 
megfelelő célokat és feladato-
kat tűzzük ki magunk elé. 

A polgármester köszöne-
tet mondott Sütő Teréznek és 
az általa vezetett Idősek Eu-
rópai Háza Alapítvány mun-
katársainak, akik immár 30 
éve tesznek azért, hogy legyen 
városunkban olyan közösség, 

amely támogatja a célok eléré-
sében az időseket.

A köszöntők után szenior 
örömtáncosok és kórusok fel-
lépésével, humoros előadá-
sokkal és megható versekkel, 
az idősek műsora után pedig 
egy zenekari koncerttel szó-
rakoztatták az érdeklődőket.

A rendezvényt az Idősek 
Európai Háza Alapítvány és a 
Soproni Szociális Intézmény 
szervezte.

Idősek világnapja – kellenek a célok!

„…az emberek döntő több-
sége érti, hogy miért 
kerültünk ebbe a hely-
zetbe. Tudják, hogy nem 
az Orbán Viktor vezette 
kormány navigálta sziklás 
partszakaszra hajónkat, 
tudják, hogy a magas inf-
láció nem egy rossz gaz-
daságpolitika, hanem az 
orosz–ukrán háború és a 
téves uniós politika ered-
ménye…”

JEGYZET

Nehéz döntések
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Kétségkívül nehéz döntéseket hozott az önkor-
mányzat annak érdekében, hogy a város átvé-
szelje (túlélje? – kinek, mi tetszik) az előttünk ál-
ló kritikus hónapokat. Nehéz döntéseket, mert 
ki örül annak, ha intézmények szüneteltetik 
munkájukat, vagy korlátozzák működésüket, 

ha a megszokottnál 
kevesebb busz rója 
a város utcáit, vagy 
ha csökkentik a köz-
világítást?! Nyilván 
senki sem, legfeljebb 
azok éreznek némi 
bizsergést, akik arra 
játszanak, hogy meg-
bukjon a kormány 
vagy a városvezetés 
is. Nem akarom el-
venni az örömüket, 
de erre nem mostaná-
ban kerül sor, legyen 
bármilyen nehéz is 
az ország helyze-

te. Nem, mert az emberek döntő többsége érti, 
hogy miért kerültünk ebbe a helyzetbe. Tudják, 
hogy nem az Orbán Viktor vezette kormány na-
vigálta sziklás partszakaszra hajónkat, tudják, 
hogy a magas infláció nem egy rossz gazdaság-
politika, hanem az orosz–ukrán háború és a té-
ves uniós politika eredménye, amelynek lelkes 
támogatója a magyar baloldal. Ebben a helyzet-
ben nehéz nem hazaellenes cselekedetnek lát-
ni hazai és európai politikai cselszövéseiket…

Persze nem kell messzire menni, hogy tágra 
nyíljon a szemünk a baloldal politizálásán. Sop-
ronban eleddig a heves viták és egyet nem ér-
tések ellenére is konszolidált mederben zajlot-
tak az önkormányzati ülések. A közelmúltban 
azonban olyan történt, ami példátlan, legalább-
is a véleményem szerint. Ugyanis felütötte fejét 
a rasszizmus. Mert mi más lenne, mint színtisz-
ta rasszizmus, amikor az egyik képviselő „lero-
mánoz” egy másik képviselőt, aki egyébként mi-
nimum annyira magyar, mint ő, és aki semmit 
sem tehet arról, hogy mi történt 1918. december 
elsején Gyulafehérváron és aztán később Tria-
nonban? Szóval idáig süllyedt a soproni balol-
dal. Azért írom, hogy a baloldal, mert sem ak-
kor, sem később – tudomásom szerint – senki 
sem határolódott el az egyébként máskor is sok 
butaságot mondó képviselőnőtől. Szóval itt tar-
tunk 2022 őszén.

Visszatérve a kezdeti gondolatokhoz: a DK 
vezette baloldalt nem véletlenül bírálja a kor-
mány. Ugyanis ebben az esetben nem arról van 
szó, hogy a múltba mutogatnak (sokszor per-
sze nagyon is indokolt emlékeztetni), hanem a 
jelenről. Arról, hogy most (is) támadják az or-
szágot, lényegében az embereket. Szeretnék el-
érni, hogy ne jussunk hozzá az uniós források-
hoz, hogy bővüljön az egész Európában súlyos 
veszteségeket okozó szankciós politika. Ezzel 
szemben a kormány külföldön rendre patrióta 
politikát folytat, vagyis a nemzeti érdekeinket 
helyezi előtérbe, itthon pedig – bármilyen nehéz 
is a helyzet – a családok és a nyugdíjasok érde-
keit. Ameddig és amennyire a mostani körülmé-
nyek között lehetséges. 

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

Valamennyi számlálóbiztos  igazolvánnyal azonosítja magát

Népszámlálás 2022

Kormányinfó: pedagógusbér-emelés 
Sor kerülhet a brüsszeli tárgyalások lezárására, jelentős béremelést 
kaphatnak a pedagógusok, Magyarország energiaellátása biztosított 
– jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt csütörtöki 
kormányinfón. 

– Ha létrejön a megállapodás az Európai Bi-
zottsággal, eddig nem látott mértékű bér-
emelés jöhet a pedagógusoknak – hangsú-
lyozta Gulyás Gergely. A miniszter elmondta: 
a kormány áttekintette az uniós tárgyalá-
sok állását, és úgy látja, hogy az eredmé-
nyes lezárására sor kerülhet. Összesen 17 
vállalásban állapodtunk meg a bizottság-
gal, az Országgyűlés pedig elfogadta az eh-
hez szükséges törvényeket. 

Gulyás Gergely leszögezte: szükséges 
a pedagógusok béremelése, ebben pe-
dig a bizottság konstruktívan lépett fel. 

A megállapodás létrejöttével lehetséges, 
hogy 2025-re a tanárbérek elérik a diplo-
más átlagbér 80 százalékát. Ez azt jelenti, 
hogy jövőre 21 százalékkal, utána 25 szá-
zalékkal, majd 2025-ben a jelenlegi bá-
zishoz képest 30 százalékkal kell emelni 
a pedagógusbéreket.

– Magyarország gázellátása fél évig akkor 
is biztosított lenne, ha mostantól egy mole-
kula sem érkezne hazánkba. Ettől függetle-
nül sok változtatásra van szükség az energe-
tikai infrastruktúrában, ezért a helyreállítási 
alapból a zöldenergiára való átállást és a vil-

lamosenergia-hálózat fejlesztését finanszí-
roznák – hangsúlyozta a miniszter. A jövő-
ben benyújtandó napelemes pályázatoknál 
pedig időszakosan változtatnak a betáplá-
lás szabályain.

Közben elkezdődött a nemzeti konzul-
táció is. Gulyás Gergely szerint ez jó pél-
da arra, hogy a választópolgárok is nyilvá-
níthassanak véleményt a szankciókról, azok 
szükségességéről.

A miniszter beszélt arról is, hogy a csa-
ládtámogatási programok némelyike de-
cember 31-én lejár. Hogy ezek közül mit és 
milyen formában visznek tovább 2023-ban, 
arról még zajlanak a tárgyalások, de az biz-
tos, hogy jövőre is legalább annyi pénzt fog 
családtámogatásokra fordítani a kormány, 
mint az idén.
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GYŐRI-VARGA NÓRA

Amikor a pandémia betört, számos háztartásban 
kezdtek el kovászos kenyeret sütni, így még pék-
áruért sem kellett kimozdulni a boltba. Módos 
Henrietta is belevágott a kovászolásba, de őt más 
motiválta.

– 2018-ban zárta be édes-
apám a pékségét, és én nem 
akartam megenni más kenye-
rét – kezdte beszélgetésünket 
Módos Henrietta. – Tanfolya-
mokat keresgéltem a neten, 
hogyan tudnék megtanulni én 
is kenyeret sütni. Nem célirá-
nyosan kovászos vonalon in-
dultam el, de elsőre egy ilyen 
kurzust találtam. 

Henit aztán beszippantot-
ta a vadkovász világa, több ne-
ves hazai kézműves péktől is 
tanulta a mesterséget. Végül 
úgy döntött, „hivatalos kere-
tek” közé helyezi a hobbiját, 
és maga is elvégezte a pék-
képzést. – Kíváncsi voltam a 
szakma elméleti hátterére is 
– mesélte Heni. – A „házi fel-
adatokat” a pék édesapámmal 
együtt sütöttük meg, és köz-
ben eszmét cseréltünk. So-
káig én ettem az ő kenyerét, 
és most ő eszi és szereti is az 
enyémet, ez nagyon jó érzés.

Egy kovászos kenyér jól 
megkülönböztethető élesz-
tős társától. Héja általában 
sötétebb, gyakran láthatók 
rajta apró buborékok, belseje 

szellősebb és nem morzsáló-
dik. Elkészítése hosszadal-
mas és pontos tervezést igé-
nyel: a kovász frissítésétől 
(liszttel és vízzel való „eteté-
sétől”) átlagosan mintegy 24 
óra telik el addig, hogy a sü-
tőből kivehessük a ropogós 
veknit. A rendszeres, napon-
ta – pár naponta történő „ete-
tés” szerepe jelentős, mert a 
kovász állapota befolyásolja 
a kisült kenyér ízét, a túlérett 
kovásztól savanyú lesz. Erre 
Heni is figyel, 2 naponta süt. 
Munkáját nemcsak a család-
jában, hanem például egy bé-
csi bisztróban is elismerik, 
ahol a vendégek a helyben sü-
tött császárzsemle helyett az 
ő kenyeréért nyúlnak. A nyár 
végén a II. Csepregi Kovászos 
Kenyérsütő Versenyen 3 ka-
tegóriában is helyezést ért el: 

első lett fehér és félbarna, má-
sodik barna kenyerével.

A kovászos kenyér azon-
ban több, mint az egyik in-
duló egy versenyen vagy egy 

alapélelmiszer: módja lehet az 
önkifejezésnek, az alkotásnak 
(Heni a kenyértésztára készí-
tett képekkel teszi személyes-
sé a kenyeret), egy életforma. 

Összekötheti a hasonlót a ha-
sonlóval, és eszköze lehet egy 
családi hagyomány folyta-
tásának is, hiszen pék lett a 
pék lánya…

A vadkovász lisztből és vízből áll,  nem kell hozzá élesztő 

Kenyeret szívvel, kovásszal

A KOVÁSZRÓL:  Fontos megkülönböztetni a kézműves pékek által 
használt kovászt (vadkovász néven is ismert) az élesztőt is tartalma-
zó kovásztól. Ahogy a kovaszlabor.blog.hu írja, a kovász alapvetően 
liszt és víz házasításából, azok fermentációjából születik, vadélesz-
tőgombákat és tejsavbaktériumokat tartalmaz. A baktériumok a ga-
bona héjáról (korpáról) az élesztőgombákkal együtt a levegőből, 

a vízből és bárhonnan, a kovász közvetlen környezetéből származ-
nak, és alkotnak egy önálló mikroorganizmust. A pékségek javában 
kapható kenyerek nem vadkovásszal készülnek. Amikor „kovászos 
technológiával” készült kenyérrel találkozunk nem kézműves pék-
ségben, akkor az legtöbbször liszt, víz és élesztő keverékének hosz-
szabb érlelésével készült pékárut jelent. 

Egy kovászos kenyér jól megkülönböztethető élesztős társától. Héja általában sötétebb, gyak-
ran láthatók rajta apró buborékok, belseje szellősebb és nem morzsálódik. Módos Henrietta 
több hazai kézműves péktől is tanulta a mesterséget. FOTÓK: FILEP ISTVÁN, MÓDOS HENRIETTA

Kitüntetett 
nemzeti park
Elismerő oklevelet kapott 
a franciaországi Europarc 
Konferencián a Fertő–Han-
ság Nemzeti Park. Az Euro-
parc Szövetség egy euró-
pai nemzeti parkokat és 
egyéb természetvédelmi 
területeket tömörítő szer-
vezet. Legutóbb Argeles 
Sur Mer-ben gyűltek ösz-
sze a tagjai, akik a globá-
lis klímaváltozással kap-
csolatban osztották meg 
tapasztalataikat. Idén az 
újonnan megalakult Scar-
pa-Escaut Síkság Európai 
Natúrparkot tüntették ki, 
valamint három már mű-
ködő, határon átnyúló par-
kot díjaztak: a német–hol-
land Maas-Schwalm-Natte 
natúrparkot, a Szász–Cseh 
Svájc Határon Átnyúló Tér-
séget és a Neusiedler See 
– Seewinkel & Fertő–Han-
ság Nemzeti Parkokat.

A tavalyi vizsgálat sze-
rint a Fertőt kezelő két 
nemzeti park továbbra is 
megfelel a határon átnyúló 
nemzeti park kritériumai-
nak, így a képviselőik (Kul-
csárné Roth Matthaea, Alo-
is Lang, Jochen Haider és 
Carla Grund) együtt vették 
át az elismerő oklevelet.

A Fertő–Hanság Nemze-
ti Park ezen felül részesült 
a 25 évnél régebben fenn-
álló tagsággal büszkélke-
dő tagoknak járó elisme-
résben is.

ZÖLD HÍREK

GYŐRI-VARGA NÓRA

Régi, elhagyott sírokat tesznek rendbe az Egész-
séges, emberibb környezetért, a virágos Sopro-
nért egyesület tagjai a következő napokban.

Kedden az új Szent Mihály-
temetőben kezdték, október 
20-án 15 órától pedig a régiben 
folytatják a sírok gondozását 
a virágos Sopronért egyesü-
let tagjai. A civilek évről évre 
olyan nyughelyeket tesznek 
rendbe, amelyek hozzátarto-
zók hiányában elhagyatottá 
váltak. Az evangélikus teme-
tőben október 25-én 15 órá-
tól tartanak hasonló akciót. 
– Ezekben a sírokban olyan 
emberek nyugszanak, akik 
Sopronért sokat tettek, és 
mi minden ilyen nyughelyet 
megnézünk, ellenőrizzük az 
állapotát – emelte ki dr. Varga 
Mária szervező. – Fontosnak 
tartjuk, hogy gondozottak le-
gyenek, hogy emlékezzünk 
nagyjainkra. A temetőbe olya-
nokhoz járunk ki, akiket sze-
rettünk. Mi szeretjük az em-
lékét ezeknek az embereknek, 
és amíg menni tudunk, addig 
ilyen módon emlékezünk.

A kezdeményezést az 
egyesület vezetője, Hor-
váth Sándor hívta életre 

körülbelül tíz évvel ezelőtt. 
Dr. Varga Mária szerint a sí-
rok már kevésbé elhanya-
goltak, mint a kezdetekkor, 
ami nemcsak az ő munká-
juknak köszönhető: volt rá 
példa, hogy önkéntes gim-
nazisták jöttek, és dolgoztak 
azon, hogy a sírok környeze-
te megszépüljön. Az egyesü-
let tagjai rendszeresen felke-
resik és karban tartják olyan 
neves soproni kötődésű em-
berek nyughelyét, mint pél-
dául Flandorffer Ignác, Csat-
kai Endre, Faller Jenő, Kánya 
Kálmán, Kárpáti Zoltán vagy 
Bünker János. A szervező ki-
emelte: ezek a nevek Vörös 
Ákos Nemzeti Sírkert – Sop-
ron című kötetében is meg-
találhatók, melyben a szerző 
43 Sopronban nyugvóhelyet 
talált hírességről ír.

Az október 20-i és 25-i al-
kalmakra várják az önkén-
teseket, akiket arra kérnek, 
hogy vigyenek magukkal a 
munkához szükséges eszkö-
zöket (kapát, metszőollót).

Elhagyott, régi 
sírokat gondoznak

Terjesztési reklamáció: 
0699/517–501

HOGYAN LESZ A SZŐLŐBŐL BOR? – BEMUTATÓ DIÁKOKNAK

RENDHAGYÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI BEMUTATÓN vettek rész a soproni Petőfi-iskola nyolcadik osztályos tanulói. A diákok a balfi 
 Hauer pincészetben tettek látogatást, hogy megismerkedjenek a szőlőműveléssel és a borkészítés tudományával. A fiatalok végignéz-
ték a munkafolyamatokat, a gépeket és a berendezéseket, de jártak a pincében is. A tulajdonos, Hauer Erik arról is beszélt a tanulók-
nak, hogy milyen az élete a szőlész–borásznak, milyen kötelezettségekkel és örömökkel jár ez a hivatás. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Az idei csapadékszegény időjárás következ-
ményeit megtapasztalhatták a gazdálkodók. 
A parlagfű fejlődését azonban az aszály sem gá-
tolta jelentősen.

– Az elmúlt években a külte-
rületi mezőgazdasági terüle-
teken jelentős pozitív változás 
volt észrevehető, de sajnos 
idén a gazdálkodók szakmai 
hozzáállása nem minden eset-
ben volt kielégítő – tudtuk meg 

Szemerits Attilától, a Győr–
Moson–Sopron Megyei Kor-
mányhivatal osztályvezetőjé-
től. – Különösen a napraforgó-, 
a szója- és a tarlóterületeket 
nem kezelték megfelelően, 
de a gabona- és repcetarlók 

szintén a szennyezettebb te-
rületek közé tartoznak. Már 
tavaly találkozhattak a szak-
emberek egy új parlagfűvál-
tozattal, mely gyorsan terjed. 
Egyszerű kaszálással sok eset-
ben nem távolítható el a gyom-
növény, így biztonságos meg-
oldás a vegyszeres gyomirtás 
vagy a növények gyökeres el-
távolítása a kiskertekben.

Óriási hangsúlyt kell fek-
tetnünk továbbra is a meg-
előzésre. A fertőzések és az 
allergiás megbetegedések 

csökkentése érdekében a bel-
területi pontszennyeződések 
megszüntetése kulcskérdés. 

– Az életminőségünk javí-
tása szempontjából lényeges 
lenne, hogy mindenki elköte-
lezett legyen a parlagfű irtásá-
ban – folytatta az osztályveze-
tő. – A hatósági eljárások és a 
bírságok kiszabása jelenleg 
is tart. Eddig 1.965.000 forint 
növényvédelmi bírságot sza-
bott ki a hatóság a megyében, 
a legnagyobb bírság összege 
egymillió forint volt.

Van még mit tenni a parlagfű ellen!
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BERTHA ÁGNES

– Minden kisgyermek-
ben ott van a muzsika, 
ha csoportban énekel-
het, zenélhet, később 
is bátran megnyilat-
kozik – vallja Schárfy 
Zoltánné Halmos Eri-
ka zongoratanárnő, aki 
több mint négy évtize-
des zenei munkássága 
elismeréseként érde-
melte ki a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet.
Egy elismerés mindig alkal-
mat teremt a számvetésre, 
vannak azonban olyan hiva-
tások, ahol az „eredmények” 
nem mennyiségben mérhe-
tőek. Schárfy Zoltánné Hal-
mos Erika tanárnő, a Horváth 
József Alapfokú Művésze-
ti Iskola zongoratanára, -kí-
sérője, korrepetítora a zene 
világnapján vette át Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet. 
– A legnagyobb elismerés, ha 
egy növendékem zenei pályán 
tanul tovább – vallotta Erika 
néni. – A saját diákjaimnak te-
kintem mindazokat, akiknek 
zenei pályafutását az indulá-
suktól végigkísérem, akár ta-
nítom, akár kísérem. Büszkén 
figyelem azokat is, akik a ze-
neoviból a zeneiskolába lép-
nek át. Felbecsülni sem tudom 
azok számát, akiket pályám 
alatt tanítottam, kísértem, a 
zenei felvételikre, versenyek-
re felkészítettem. Nagyon sze-
retek tanítani, és bár hivatalo-
san elindult a nyugdíjazásom, 

addig szeretnék oktatni, amíg 
bírom, élvezem, és szükség is 
van rá. Egyelőre mindhárom 
megvan még. Nem vagyok böl-
cselkedő, de Confucius szava-
it idézve – „Válassz olyan fog-
lalkozást, amit szeretsz, és 
akkor soha nem kell dolgoz-
nod!” – vallom: én soha nem 
dolgoztam…

A zeneiskolai szolfézs-, 
majd zongoraórák, zeneovi, 
a csengettyűegyüttes, a Ze-
ne*vár hangszerbemutatói, 
nyári zenei táborok, kórusok, 

kamarazenekarok, színházi 
zenekar – felsorolni is bősé-
ges a zenei foglalkozások szé-
les palettáját, amely Erika néni 
tevékenységéhez kötődött–kö-
tődik. – Hiszem, hogy minden 

kisgyermekben ott van a mu-
zsika; ha korán találkozik a 
zenével, csoportban énekel-
het, zenélhet, később is bátran 
megnyilatkozik, megnyilvá-
nul – az élet minden területén. 

Schárfy Zoltánné Halmos Erika  generációkat tanított

„Soha nem dolgoztam”

ÉLETÚT:  Schárfy Zoltánné Halmos Erika zenei pályafutása a sop-
roni zeneiskolában indult. Már kisgyermekként elvarázsolta a zene 
és a zongora is. Korán elkezdte a társas zenélést, tanárai is felis-
merték tehetségét, így nem is volt kétséges és kérdéses számára a 
pályaválasztás. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola után három 
évet a gödöllői zeneiskolában tanított, majd visszatérhetett sze-
retett városába és zeneiskolájába, ahol idén kezdte a 41. tanévet.

Schárfy Zoltánné Halmos Erika zenei pályafutása a soproni zeneiskolában kezdődött, és itt is 
teljesedett ki, oktatóként idén kezdte a 41. tanévét. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1987
Biztos hazai győzelem
SVSE–OSC: 90–71 NB I-es női 
mérkőzés, Sopron, Egyetemi 
Csarnok, 500 néző. SVSE: Hor-
váth, Zagorska 26/9, Kmeto-
vics 2, Kovács 13, Brand 8. Cse-
re: Dalnoki 32/15, Bencze 5, 
Pósfay 4. Edző: Novák Gábor. 
A fiatal vendégcsapat kezdett 
jobban, de Dalnoki pályára jö-
vetele hatott, a játékrész kö-
zepétől pedig a mind jobban 
belelendülő Zagorska vezérle-
tével az SVSE előnye fokozato-
san növekedett. A fordulás után 
Dalnoki másfél perc alatt szer-
zett tíz pontjával gyorsan eldőlt 
a mérkőzés. (Kisalföld)

1952
Olvasói levél
„Itt nyaralok Sopronban, a Rá-
kosi Mátyás Művek szép üdülő-
jében, ahol nagyon jól érezzük 
magunkat. Azonban úgy érzem, 
egy-két dolgot szóvá kell tenni. 
Nem az üdülőnkkel van baj, ott 
minden a legnagyobb rendben 

megy. Sopron városában van-
nak olyan dolgok, amelyeket 
úgy gondolom, meg kell írni. 
Meglepődtünk azon, hogy he-
tekig nem történik semmilyen 
kulturális esemény. Nemcsak 
mi, nyaralók, hanem a város la-
kói is szívesen néznének meg 
színielőadásokat, vagy hallgat-
nának hangversenyt. Arról nem 
is beszélve, hogy a Vendéglátó-
ipari Vállalat hetekig nem gon-
doskodik feketekávéról. A váro-
si tanács illetékes osztálya jó 
lenne, ha nagyobb gondot for-
dítana az ilyen hibák kiküszö-
bölésére.” (olvasói levél a Köz-
alkalmazott c. lapban)

1917
Tépést a sebesülteknek
Töpler Kálmán dr. polgármester 
a következő felhívást intézi a 
közönséghez: a soproni tar-
talékkórházakban elhelyezett 
sebesült katonák részére nagy 
mennyiségű tépésre van szük-
ség. Felkérem a sebesült ka-
tonáink iránt jóakaró polgár-
ságot, hogy minél több tépést 
szíveskedjék rendelkezésre bo-

csátani és azt a városházán a 
polgármesteri hivatalban lead-
ni. (Soproni Napló)

Sikkasztót keresnek
A soproni rendőrségen ma 
nagy volt az izgalom. A buda-
pesti rendőrkapitányság táv-
iratban kereste meg a soproni 
rendőrfőkapitányságot, hogy 
egy itt bujkáló sikkasztót tar-
tóztasson le. 

A távirat a 108.000 koro-
nát sikkasztott Kristóf József 
búvóhelyét is tudatta. Kristóf 
József ugyanis, aki budapes-
ti lakos, 1888-ban született, 
és rovott múltú egyén, korpa-
központi igazgató, Klauber Sa-
lamon kárára 108.000 koronát 
sikkasztott, és azzal odébb ál-
lott. A budapesti rendőrség azt 
gondolta, hogy a Sopronban la-
kó feleségéhez, Klimes Emíli-
ához jött az igazgató úr, aki 
rejtett útjain a Szekulit József 
vagy Imre álnevet használja. 
A soproni rendőrök el is men-
tek a megjelölt Szent György 
utcai házba, azonban a kor-
paigazgatónak csak a hűlt he-
lyét találták. Felesége, akit ki-
hallgattak, elmondta, hogy két 

héttel ezelőtt járt itt, de ami-
óta elment, semmi hírt nem 
adott magáról, és tartózkodá-
si helyét az asszony sem tud-
ja. Az igazgató úr középterme-
tű, elegánsan öltözködik, azt 
mondják, kemény kalapot vi-
sel, ha csak a nevével együtt 
az öltözékét is meg nem vál-
toztatta. (Soproni Napló)

Hideg lesz a színházban
A tegnapi városi bizottsági 
ülésen tárgyalás alá került Bal-
la Kálmán színházigazgató ké-
relme, amelyben szenet kér a 
színház számára. Természete-
sen a város ezt a kérelmet a leg-
jobb akarat mellett sem telje-
sítheti, sőt örülne, ha a polgári 
szükségletet ki tudja elégíteni. 
Hogy Balla Kálmánnak hogy si-
kerül fűtőanyagot szerezni, ar-
ra ő sem tudna feleletet adni, 
s így az idei színházi évad egy 
kissé hűvös lesz a különben is 
szellős színházban, s félő, hogy 
a közönség nem igen fog bele-
melegedni az előadások láto-
gatásába. (Soproni Napló)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

210 ÉVVEL EZELŐTT,  1812. október 24-én született Marca-
liban Tóth Ágoston Rafael térképész, hadmérnök. Kétévesen 
került Sopronba, ahol a Templom utcai Esterházy-palota szol-
gálati lakásában lakott. Otthon németül beszéltek, magyarul 
Széplakon (ma: Fertőszéplak) tanult. A szabadságharc kitöré-
sekor a honvédség kötelékébe lépett, ezredes lett. A kiegyezés 
után a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium topográfi-
ai osztálya megszervezésére és vezetésére kapott megbízást. 
Minisztériumi munkája mellett több hadtudományi művet írt, 
és a pesti tudományegyetem katonai tanfolyamának előadója 
volt. A magyar tudománytörténet őt tartja a modern magyar ka-
tonai térképészet úttörőjének. Grazban (Ausztria) hunyt el 1889. 
június 9-én. Felesége – kívánsága szerint – a soproni Szent Mi-
hály-temetőben temettette el. Sírkövét három óriási tiszafa 
fogja közre, a háromszögelés szimbólumaként. Sírja a nemze-
ti sírkert része. 

90 ÉVVEL EZELŐTT,  1932. október 22-én született Sopron-
ban Kovács József László tanár, az irodalomtudományok kan-
didátusa, múzeumigazgató, helytörténész, a Soproni Szemle, 
a Soproni Füzetek és a Várhely munkatársa. Kutatási területe a 
várostörténet, a magyar késő reneszánsz és a magyar–német 
irodalomtörténeti kapcsolatok volt. Középiskolai tanulmánya-
it a soproni Szent Asztrik Bencés Gimnáziumban kezdte, álla-
mosítás után a Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett. 
Munkáját 2007-ben Sopron önkormányzata Sopron Kultúrájáért 
díjjal ismerte el. Budaörsön hunyt el 2018 októberében.

85 ÉVVEL EZELŐTT,  1937. október 23-án avatták fel a sopron-
bánfalvi kőfejtő felett épült Cserkészkápolnát.

25 ÉVVEL EZELŐTT,  1997. október 21-én átadták a 300 millió 
forintból felújított Gárdonyi Géza Általános Iskolát.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

MEGNYÍLT KOVÁCS-GOMBOS GÁBOR KIÁLLÍTÁSA a Fes-
tőteremben. A festőművész alkotásai november 6-ig, hétfő 
kivételével 10 és 18 óra között megtekinthetőek. A tárlathoz 
számos program is kapcsolódik: október 22-én Eperjes Károly 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész verses estjét, októ-
ber 30-án Krizantémok címmel koncertet hallgathatnak meg 
az érdeklődők, november 6-án 17 órakor pedig a finisszázson 
közreműködik dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora, or-
gonán játszik Kuzsner Péter, a látványért pedig Vámos Zoltán 
felel. Kovács-Gombos Gáborról a közelmúltban írtunk lapunk-
ban: A belső csend képei, Soproni Téma, 2022. szeptember 21.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A NAP HEVE NEM ÉGET

SOPRONITEMAHIVATALOSKERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS:

Pro Kultúra: új vezetők
Elfogadták a városi képviselők a múlt heti rendkívüli közgyűlésen 
dr. Ragány Misa, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezető-
jének lemondását. A kulturális intézmény irányításával 2023. ok-
tóber 11-ig Kóczán Pétert, a cég eddigi művészeti igazgatóját, va-
lamint Kuslics Balázs rendezvényszervező igazgatót bízták meg.

… marad reggelire?
Gene Stone és Ray Cooney Miért nem marad reggelire? című víg-
játékával megtartotta első bemutatóját a Soproni Petőfi Színház 
kamaraszínháza is. London egyik előkelő negyedének bérházába 
szabados fiatalok költöznek. Egy fiatal, cserfes lány összevész ve-
lük, a vőlegényét is otthagyja, s hívatlan vendégként költözik be 
 George, a közhivatalnok lakásába – így kezdődik a darab, majd in-
nen torkollik fergeteges vígjátékba. A három főszereplő Molnár 
Anikó, Lux Ádám és Savanyu Gergely, a rendező Kiss József. 

A kamaraszínház eredeti műsortervében Neil Simon Napsugár 
fiúk című dararabja szerepelt, de azt el kellett halasztani Szilágyi 
Tibor betegsége miatt.
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Szép számú közönség 
volt kíváncsi a két leg-
jobb soproni labdarú-
gócsapat presztízsmér-
kőzésére az Anger réti 
sporttelepen – a me-
gyei első osztályban a 
SFAC fogadta a Caola SC 
Sopront. Az eredmény 
2–2-es döntetlen lett.
A derbi emlékezetes csatát 
hozott négy góllal, jó és gyen-
gébb egyéni teljesítmények-
kel, parázs összecsapásokkal 
és egy kiállítással.

– Sportszerű, nagy iramú, 
helyenként élvezetes találko-
zót láthattunk – vélekedett 
 Bősze Gyula, az MLSZ mér-
kőzésellenőre, korábbi játék-
vezető. – A 90 perc jelentős 
részében a SFAC dominált: 
gyorsabban, szervezettebben 
és gördülékenyebben játszott. 
A hazai csapat a második já-
tékrészben emberhátrányba 
került egy jogos kiállítás mi-
att, de ez nem vetette vissza, 
sőt újból megszerezte a ve-
zetést. Mindenki arra számí-
tott, hogy a végére a vendégek 
felülkerekednek, de ez csak 
részben sikerült. A meccs 
utolsó perceiben kétszer is 
nagyot védett a hazai kapus. 
Az egykori válogatott játékos, 
Illés Béla fia (Bence) aztán egy 

remekül eltalált kapáslövéssel 
végül kiegyenlített. Azt gon-
dolom, hogy reális az ered-
mény. A játékvezetői hármas 
fel tudott nőni a feladathoz, és 
remek teljesítményt nyújtott. 
Az ilyen és ehhez hasonló ta-
lálkozók jól szolgálják az ama-
tőr foci népszerűsítését.

A SFAC-nál örültek is az 
egy pontnak, meg nem is. 
– Igazi rangadó volt sok olyan 
összetevővel, amitől izgal-
mas játék a labdarúgás – ér-
tékelt Katona Sándor, a haza-
iak edzője. – A meccs jelentős 
részében mi domináltunk, 

szerintem, ha nincs Gere ki-
állítása, akkor meg is tudjuk 
nyerni. A kiállításról nem tu-
dok véleményt alkotni, mert 
számomra takarásban tör-
tént. Sokak szerint az egyből 
piros erős ítélet volt. Összes-
ségében a döntetlent reá-
lisnak gondolom. Sajnálom, 
hogy a derbi után elmaradt a 
szokásos kézfogás...

Bücs Zsolt nem volt elége-
dett azzal, amit tapasztalt. 
– A SFAC nagyon durván ját-
szott, három futballistánk 
súlyos sérülést szenvedett, 
akadt, amelyikük szándékos 

belépő nyomán – mondta az 
SC Sopron mestere. – Lipcsei 
Petihez hasonlóan úgy gon-
dolom – bár most történt egy 
kiállítás –, nem kapunk ele-
gendő védelmet a játékveze-
tőktől. Jellemző, hogy miután 
a szomszéd kispadról beszól-
tak nekünk, Takács még ne-
kem mutatta fel a sárga lapot. 
A találkozó elején jobban ját-
szott a SFAC, ám miután em-
berelőnybe kerültünk, több 
helyzetet dolgoztunk ki, és 
végül megérdemelten egyen-
lítettünk. Ezek tükrében az 
eredmény reális.

„Az ilyen találkozók  jól szolgálják az amatőr foci népszerűsítését”

Városi derbi döntetlennel

Bár a két edző másként értékelte a mérkőzést, abban mindketten egyetértettek, hogy a 2–2-es 
eredmény reális. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Kispályás 
labdarúgás
Október 19–20., 
október 24. 18 óra, 
Halász Miklós 
sporttelep, tóparti 
sporttelep 

Kosárlabda
Október 19., szerda 19 
óra, Novomatic-aréna 
Sopron KC  
– Falco KC Szombathely
Október 21., péntek 19 
óra, Krasznai-csarnok
SMAFC 1860 
– Bodrogi Bau Vásárhelyi 
Kosársuli 
Október 22., 
szombat 14.30, 
Novomatic-aréna 
Sopron Basket  
– Vasas Akadémia
Október 22., 
szombat 19 óra, 
Novomatic-aréna 
Sopron KC 
– MVM-OSE Lions

Úszás 
Október 22., szombat  
9 óra, Lőver uszoda 
I. Ebihal Kupa
Október 22. 10.30, 
Lőver uszoda
II. Lőver Kupa

Labdarúgás
Október 22., szombat 
16 óra, városi stadion
Caola SC Sopron 
– Győrújbarát SE

LELÁTÓ

KOSÁRLABDA
Sopron Basket – TFSE-MTK

Bajnoki mérkőzés, Sopron, október 11.

90–62  
(26–16, 20–13, 25–24, 19–9)

Sopron Basket:  
Fegyverneky 8/6, Sykes 20, 

Kunek 18/6, Brooks 14,  
Sitku 2 

Csere: Stankovic 14,  
Czukor 2, Varga A. 7/3,  

Böröndy 5, Völgyi

TFSE-MTK:  
Marshall 7/3, Dúl P. 13/3,  

Dúl T. 4, Hillsman 27,  
Hegedűs 6 

Csere: Szeitl 3/3,  
Theodorean 2, Király, 

Burján, Turi
Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Magyar Bianka

Sopron Basket  
– BKG PRIMA NATURA Szigetszentmiklós

Bajnoki mérkőzés, Sopron, október 14.

61–41  
(16–7, 14–13, 13–13, 18–8)

Sopron: Fegyverneky 2,  
Sykes 15, Kunek 4, Sitku 4, 

Stankovic 5 Csere: Brooks 16/6, 
Magbegor 12, Böröndy V. 2, 

Czukor 1, Varga A.,  
Erdélyiova, Völgyi L.

Szigetszentmiklós:  
Perez, Katona Sz. 17/3,  
Zsámár 3/3, Jones 5,  

Degbeon 10 
Csere: Szabó II. 3/3, Andi 2, 

Aldazabal 1, Kovács
Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Gedei Tibor

Paksi Atomerőmű SE – SKC
Bajnoki mérkőzés, Paks, október 16. 

75–80  
(22–15, 15–16, 21–22, 17–27)

Paks:  
Edwin 18/6, Pajor, Green 8/6, 
Eilingsfeld 18/3, Atkinson 11

Csere: Frank 3/3,  
Kovács Á. 8/3  

Grubor 9/9, Taiwo

SKC:  
Joseph 19/6, Jones 19/3, 

Valerio-Bodon 9/3,  
Barnett 5/3, Molnár 2

Csere: Shine 10, Durham 14, 
Sitku, Supola 2, Takács

Vezetőedző:  
Csirke Ferenc

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

LABDARÚGÁS
SFAC 1900 – Caola SC Sopron

Duna Takarék megyei I. osztály 
Sopron, október 15.

2–2 (0–0)

MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén is sikeres volt 
az MVM – Sopron fél-
maraton – Európa-fu-
tás. A sporteseményen 
több mint 350-en telje-
sítették a távokat. 
Az időjárás is kegyeibe fogad-
ta a rendezvényt, tökéletes 
futóidőben gyülekezhettek a 
résztvevők a városi stadion-
ban. A Sopron Városi Szabad-
idősport Szövetség által életre 
hívott futóversenyt már ne-
gyedik alkalommal rendez-
ték meg. Korábban az ausztri-
ai Kismarton és Sopron között 
lehetett lefutni a félmaratont, 
ez azonban megváltozott: a 

városi stadionból kiindulva 
egy, a soproni történelmi bel-
városon keresztül vezető út-
vonalon haladhatnak a spor-
tolók, és teljesíthetnek 7, 14 
vagy 21 kilométert. 

A több mint 350 futót Csi-
szár Szabolcs alpolgármester 
köszöntötte. A félmaratonon a 
hölgyek mezőnyében Koroni-
ka Judit végzett az élen, ered-
ménye 01:21:36. A férfiaknál 
Molnár Krisztián teljesítet-
te leggyorsabban a 21 kilomé-
tert 01:21:29-es idővel. A 14 ki-
lométeres versenyszámban a 
nőknél Mészáros Veronika, a 
férfiaknál Trója Tibor lett az 
első. 7 kilométeren a hölgyek-
nél Köcsky Tamara, míg a fér-
fimezőnyben Stöckert Tamás 
futott a leggyorsabban.

Európa-futás

Vasárnap a városi stadionból rajtolt a verseny. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Sorra szer-
zi győzel-
meit a Sop-
ron Basket 

női kosárlabdacsapata. 
Gáspár Dávid együt-
tese bajnokhoz mél-
tóan, veretlenül veze-
ti a tabellát. Legutóbb 
múlt pénteken a Szi-
getszentmiklós ellen 
arattak 20 pontos győ-
zelmet a lányok – igaz, 
a vezetőedző nem volt 
túl elégedett csapata 
játékával.

A győzelmek jönnek, viszont 
jött idén más is, ami a kosár-
labdasportnak sem hiány-
zott: ez pedig az energiavál-
ság. A jelentősen emelkedő 
energiaárak komoly hatással 
vannak a létesítmény-fenn-
tartásra is.

– Elképesztő nyomás alá 
kerültünk a létesítményüze-
meltetés terén az energia-
válság miatt – mondta Török 
Zoltán, a klub ügyvezetője. 
– A Novomatic-aréna üzemel-
tetése nemcsak a Sopron Bas-
ketet, hanem a férfi kosárlab-
da profi szekcióját, valamint 
államilag elismert akadémi-
ánk növendékeinek sportolási 
körülményeit is meghatároz-
za. Azok a számok, melyek-
kel szolgáltatóink szembe-
sítettek bennünket, jelenleg 
olyan áldozatokat kívánnak, 
amelyek a profi csapatunk 

versenyképességét jelentősen 
csökkentik. 

Az ügyvezető hozzátette: 
most is gőzerővel dolgoznak 
a megoldáson, egy olyan cse-
lekvési programon, amellyel 
a kialakult helyzetet hatéko-
nyan tudják kezelni. Ugyan-
akkor felmerült még egy 
probléma, amely sokkal in-
kább szakmai jellegű. A kivá-
ló amerikai–magyar irányí-
tó, Vandersloot Courtney, a 
klubbal kötött szerződés el-
lenére, mégsem érkezett meg 

Sopronba – ennek pedig sze-
mélyes okai vannak.

– Jelen helyzetben ezt a 
hátrányt előnyünkre szeret-
nénk fordítani, egyben példát 
is mutatni, hogy az idei télen 
az eredményesség oltárán is 
készek vagyunk áldozni, ha 
a helyzet úgy kívánja – tette 
hozzá Török Zoltán. – A gaz-
dasági kihívások miatt jelen 
pillanatban nem tervezünk 
további játékosigazolást. Csa-
patunk tervezett kerete így 
jelentősen meggyengül, ami 

szükségszerű lépés a kiala-
kult helyzetben.

A klub minden lehetősé-
get igyekszik megragadni a 
fenntartható gazdálkodásért. 
Nemcsak a bevételek növelése, 
hanem a kiadások drasztikus 
és felelősségteljes csökkenté-
se is fontos. A klubvezetés arra 
kéri a közönséget, játékosokat, 
edzőket, sportszakembereket, 
hogy az intézkedéseket fogad-
ják megértéssel, hiszen vala-
mennyi a működőképesség 
megőrzését szolgálja.

„Jelen helyzetben  nem tervezünk további játékosigazolást”

A válságot is le kell győzni

A Sopron Basket eddig minden mérkőzését megnyerte a hazai bajnokságban, legutóbb a Sziget-
szentmiklós ellen győzött 61–41-re. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ 

Régi (BSZKRT) – Kovács 
(REAC), Berta (Tokodi 
VSC) – Lágler (M. Pa-
mut), Bohus (Attila FC), 
Király (BSZKRT) – Sop-
roni (SFAC), Kiss (FTC), 
Kállai (UTE), Bérczes 
(PVSK), Csutorás (Her-
minamezei AC). Bizo-
nyára kevesen vannak, 
akik ebből az összeál-
lításból kitalálják, me-
lyik labdarúgócsapat-
ról van szó…

Nos, az 1936-os berlini olim-
pián ez a tizenegy képviselte 
a magyar színeket. Igaz, nem 
sok sikerrel, mert a lengyelek-
től elszenvedett 3–0-s vereség 
egyben a búcsút is jelentette 
a számukra. Az újságok ta-
núsága szerint erről a sopro-
ni játékos tehetett a legkevés-
bé: „Egyedül a Soproni-Seidl 
elégített ki a magyar olimpiai 
futballcsapatban.”.

A legendás Scheidl – mert 
valójában így írta a nevét – Jó-
zsef annak idején a Foci7 ha-
sábjain idézte fel nekem az 
emlékeit: „Bizony régen volt, 
amikor elkezdtem a focit. 

1928-ban igazolt le a SFAC, egy 
évvel később, tizenhat évesen 
már az első csapatban ját-
szottam. Az első meccset so-
hasem felejtem el. Pápán 4–2-
re győztünk a Kinizsi ellen, 
én két gólt rúgtam. Nagyon 
örültem, nem így az apám, 
aki tiltotta a játékot, borotva-
szíjjal megvert, egy hétig vi-
seltem a nyomát… Persze, ez 
sem tántorított el a folytatás-
tól. Volt úgy, hogy az NB II-ben 

az addig veretlen ETO-t Győ-
rött 4–2-re győztük le. A sop-
roni szurkolók a vasútállo-
mástól a Pannónia Szállóig a 
vállukon vittek bennünket. 
Cipész volt a szakmám, így a 
saját készítésű csukában lőt-
tem a gólokat.”.

A Hungária körúton 1935-
ben Budapest–Vidék váloga-
tott mérkőzést rendeztek, 
amelyen Zsengellér oldalán 
ő volt a vidékiek jobbszélsője. 

7–2-re megverték a főváro-
siakat, ennek köszönhette, 
hogy bekerült az olimpiai ke-
retbe is. 

Különböző nagycsapatok-
tól csábítóbbnál csábítóbb 
ajánlatokat kapott. Hívta pél-
dául a Ferencváros és az Új-
pest, ám az osztrák Rapid 
anyagiakban még őket is ala-
posan túllicitálta. Ő azonban 
nem akarta feladni a sopro-
ni városházi állását, inkább 
hű maradt a leghűségesebb 
városhoz.

„Ötvenhárom évesen vo-
nultam vissza az aktív já-
téktól. Ezért hívtak soproni 
Matthews-nak” – utalt annak 
idején az angolok szintén idős 
korában is futballozó neves 
jobbszélsőjére.

Kedvenc klubja, a SFAC 
1990-ben ünnepelte fennállá-
sának 90. esztendejét, ebből 
az alkalomból – a városi sport-
vezetés invitálására – május 
27-én az SSE–ZTE NB II-es 
mérkőzésen a legenda végezte 
el a kezdőrúgást. Az 1800 néző 
óriási ovációban részesítette a 
77 éves, egykori kiváló csatárt. 
Az első jó passzal meg is adta 
a kellő lökést a kései utódok-
nak, akik a 4–2-es győzelem-
mel a tavasz legjobb meccsét 
játszották Sopronban. 

Scheidl József 2000-ben 
hunyt el Sopronban. 

Kezdőrúgás „Matthews”-tól

Soproni (Scheidl) József élete összekapcsolódott a SFAC-cal.

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

központi szám  514-200 
előjegyzés  514-205, 514-206

• Soproni Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, Polgári Védelem) 
 105, 510-672,  510-617

• Rendőrség      107, 311-234
• Előfizetői tudakozó  11818
• Belföldi tudakozó  11800
• Polgármesteri hivatal      

 06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr 

Egyesület      06-30/385-5732

• Sopron Holding    514-600 
• Közútkezelés  515-123
• Gyermekjóléti szolgálat      

 524-361

• Soproni Szociális 
Intézmény      506-400

• Támogató szolgálat     
 06-20/395-9040

• Családsegítő szolgálat 
   524-361

• Családok Átmeneti 
Otthona      524-362

• Pártfogó felügyelet      
 508-126, 508-395, 508-392

• Telefonos lelki  
első  segély-szolgálat     
 116-123

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

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

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

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tapasztalt amatőrökből és tehetséges fiatalok-
ból áll az idei évben is a SMAFC 1860 Soproni 
Egyetem férfi kosárlabdacsapata. Az együttes az 
NB I. B zöld csoportjában, 12 csapatos bajnokság-
ban szerepel. 

Kimondottan jól kezdte a sze-
zont a SMAFC, hiszen két 
idegenbeli bravúrgyőzelmet 
szerzett, ugyanakkor a leg-
utóbbi, hazai pályán lejátszott 
mérkőzésen már nem sikerült 
nyernie.

– A célunk az idei évben is 
az, hogy a rutinos játékosa-
ink – itt említhetném Kovács 
Benedeket vagy Bakk Krisz-
tiánt, illetve a sérüléssel baj-
lódó Márkus Tamást – segít-
sék a tehetséges fiataljainkat 
– mondta Horváth József, a 
SMAFC elnöke. – Több olyan 
játékos is van, aki az SKC 
felnőtt keretéhez tartozik: 
Schöll Ricsi, Csátaljay Péter, 
vagy Csendes Péter. Örülünk, 
ha ők a csapat rendelkezésére 
tudnak állni, ugyanakkor ez 
mindig csak az aktuális mér-
kőzés előtt dől el. Hozzá kell 
tennem, hogy eddig rendkí-
vül pozitív volt az SKC hoz-
záállása, elengedték a nálunk 
meghatározó szerepet betöltő 
kosarasokat.

A sportvezető hozzátet-
te: nem egyszerű a csapat fel-
készülése a mérkőzésekre, 

hiszen az SKC játékosai nem 
látogatják a SMAFC edzéseit, 
és hasonló a helyzet azokkal a 
fiatalokkal is, akik a Sportis-
kola U18-as keretéhez tartoz-
nak. Ezzel együtt is bízik ab-
ban a szakmai vezetés, hogy 
a középmezőnyben végez az 
egyetemi csapat.

– Idén egy ambiciózus fi-
atal trénerrel futottunk ne-
ki a bajnokságnak, a sopro-
ni  Farkas Dávid évek óta a 
Sportiskola különböző csa-
patainál dolgozott, most úgy 
gondoltuk, elérkezett az idő 
arra, hogy a felnőtteknél is bi-
zonyítson – tette hozzá Hor-
váth József. – Nagyon komoly 
eredmény volt tavaly, hogy a 
SMAFC U20-as csapatával or-
szágos döntőbe tudott jutni, 
reméljük, hasonlóan sikeres 
lesz a felnőtteknél is a veze-
tőedzőnk. Örülök, hogy olyan 
fiatalok is már a nagycsapat-
ban szerepelhetnek, mint 
például a 2005-ös születésű 
Flasár Botond, nekik a későb-
biekben nagyon sokat ér, hogy 
már a felnőttek mezőnyében 
is szereztek rutint.

SMAFC: cél  
a középmezőny

A SMAFC 1860 Soproni Egyetem férfi kosárlabdacsapata két győ-
zelemmel kezdte a szezont, ugyanakkor az első hazai mérkőzé-
sen, a Pénzügyőr SE ellen 70–77-re kikapott. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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„Komoly mun-
ka megérteni 
és felnevelni a 
bennünk lako-
zó, sérülékeny 
gyereket, de so-
sem késő bol-
dog gyerekkort 
teremteni ma-
gunknak. Leg-
alább utólag.”
Kepes András  
(1948–) író, újságíró, 
televíziós műsorkészítő, 
egyetemi tanár

MOTTÓ

Kepes András: 
Istenek és 
emberek
Három magyar házaspár 
egy svájci luxusvillában 
reked. A természet fenye-
gető árnyékában, a váloga-
tott gasztronómiai finom-
ságok mellett terítékre 
kerül a múltjuk és a jele-
nük, miközben konfliktu-
saikban felsejlik napjaink 
emberének drámája az er-
kölcsi és szellemi kapasz-
kodóit vesztett világban.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Két széchenyis diák 
részösztöndíjat nyert 
egy esszéíró pályáza-
ton. A több mint 5000 
jelentkező csupán hét 
százaléka vehet részt 
kedvezményesen az 
általuk választott té-
mákról szóló külföldi 
tanfolyamokon.
A pályázatra a jelentkezőknek 
egy 500 szóból álló esszét kel-
lett írniuk angol nyelven, me-
lyet a zsűri név nélkül bírált 
el. A 12.D osztályos Habina 
Hanna a mesterséges intelli-
gencia, a 12.B-s Simon Réka a 
fenntarthatóság témáját járta 
körül. Mindkettőjüket angol-
tanáruk, Dakhlaouiné Nagy 
Judit készítette fel.

– Egy új korszakba léptünk, 
ami nemcsak az életvitelün-
ket, hanem a viselkedésünket 
is befolyásolja – kezdte Han-
na. – A technológiai fejlődés-
nek az emberek egyelőre fő-
ként az előnyeit látják, ezért 
lelkesek, érdeklődőek, ám 
érdemes tisztában lenniük a 
veszélyekkel is. Esszémben 
részletezem a mesterséges 
intelligenciában rejlő lehető-
ségeket, de a munkám végki-
csengése mégiscsak az, hogy 
nem árt óvatosnak lennünk.

Simon Réka még földrajz 
faktosként kezdett el foglal-
kozni a fenntarthatósággal, az 
angol emelt szintű témabank 
összeállításában is részt vett. 
Dolgozatában a globális fel-
melegedéssel, annak hosszú 
távú következményeivel és a 

megfékezési lehetőségeivel 
foglalkozott.

– A részösztöndíjnak kö-
szönhetően mindketten 20 
százalékos támogatást kap-
tunk egy-egy nyári tanfolyam-
hoz az oxfordi, a cambridge-i, 
a londoni egyetemen vagy 

Ausztráliában – folytatták a 
lányok. – A támogatás mér-
téke minden évben a jelent-
kezők számától függ. Mivel 
idén nagyon sokan pályáztak, 
az első tíz helyezetten kívül 
minden más díjazott 10–20 
százalékos támogatást kapott. 

Utánanéztünk, és a fennma-
radó összeg még így is körül-
belül kétmillió forintot tenne 
ki, ezért – bár nagyon szeret-
nénk – nem biztos, hogy élni 
tudunk a lehetőséggel.

A lányok bíznak benne, 
hogy találnak támogatókat. 

Habina Hanna, Simon Réka:  Mesterséges intelligencia és fenntarthatóság

Sikeres széchenyis esszéírók

Habina Hanna és Simon Réka is angol nyelvű esszét írt a pályázatra. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése ér-
dekében hetedik alkalommal hirdeti meg Mester-
ecset pályázatát a Magyar Államkincstár. 

Óvodások, általános és közép-
iskolások is jelentkezhetnek 
a Kincstár idei Mesterecset 
pályázatára, a gyerekeket 
korosztályonként díjazzák. 
A pályázaton a pénzügyi tu-
datosság témakörhöz kapcso-
lódóan két témában és külön-
böző technikával mutathatják 
meg kreativitásukat a f ia-
talok: így rajz, festmény, fo-
tó vagy akár képregény, ma-
kett, digitális rajz és kollázs is 
készülhet.

A Kincstár a követke-
ző témakörökben várja az 
alkotni vágyó fiataloktól a 
pályaműveket: 

„Családom és a Kincstár” 
– Hogyan vesz részt a Kincs-
tár a családod életében? 
Járj utána!

„A megtakarítás a szuper-
erőm” – Hogyan takarékos-
kodik egy szuperhős? Te mi 
mindent tennél, ha a megta-
karítás lenne a szupererőd? 

 A Magyar Államkincstár 
fontos küldetésnek tartja a 
fiatalok pénzügyi kultúrájá-
nak és tudatosságának fejlesz-
tését. A pályázat célja, hogy 
szórakoztató formában járul-
jon hozzá a Kincstár befek-
tetési szolgáltatási tevékeny-
ségeinek megismeréséhez, 
valamint a pénzügyi tudatos-
ság fejlesztéséhez. A beérke-
zett műveket szakmai zsű-
ri értékeli, és kategóriánként 
díjazzák azokat. A legjobb al-
kotások 150.000, a másodi-
kak 100.000, míg a harmadik 
helyezettek 50.000 forint ér-
tékű műszaki cikkre váltha-
tó vásárlási utalványt kapnak.

A pályázatok a www.mes-
terecset-palyazat.hu honla-
pon nyújthatóak be december 
31-ig a pályázati űrlap kitölté-
sével. A nyertes pályaműveket 
a Kincstár a Facebook-oldalán 
és az Instagramon is publi-
kálja majd.

HUSZÁR JUDIT

Faggasd a nagyit, és 
vedd videóra! mottó-
val idén is meghirdet-
te Családi legendárium 
pályázatát a Sopro-
ni Múzeum. Az írásos 
művek mellett ezút-
tal hanganyagokat, vi-
deókat is várnak az 
iskolásoktól.
2018 – ebben az évben írta ki 
először irodalmi pályázatát 
a Soproni Múzeum. A Csalá-
di legendárium célja, hogy a 
gyerekek és szüleik, nagyszü-
leik, dédszüleik között párbe-
széd alakuljon ki, a fiatalok 
így megismerjék a saját csa-
ládjuk történetét. – A múze-
um a hiteles történetmesélés 
helyszíne, ezért is tartjuk kül-
detésünknek ezzel foglalkoz-
ni – mondta Martos Virág, a 
Soproni Múzeum közművelő-
dési munkatársa. – A történe-
tekre, mesékre nagyon nagy 
szükségünk van. Kádár An-
namária pszichológus, mese-
terapeuta szerint a családban 
a szülőktől, nagyszülőktől 
hallott jó és rossz élethelyze-
tek sztorijai éppúgy segítsé-
get nyújtanak az életünkben 

felbukkanó nehéz szituációk-
ban, mint a történelmi múl-
tunk eseményei, történetei. 

A pályázatra idén nemcsak 
írásos alkotásokkal lehet ne-
vezni, várnak hanganyago-
kat, videókat is – a szervezők 
azt szeretnék, ha a fiatalok 
olyan technikával készítenék 
el a pályaműveket, amelyet a 
legszívesebben használnak. 
Formai megkötés nincs, a 
terjedelem hang- és képanyag 
esetében maximum 15 perc. 

A lényeg változatlan: Faggasd 
a nagyit!

– A jó pályamű az, ami sze-
mélyes, bemutatja a családi 
örökséget, átível generáció-
kon – folytatta Martos Virág. 
– Újdonság, hogy a Soproni 
Téma, a Sopronmédia, a Rá-
dió 1 Sopron együttműkö-
désével a legjobb pályáza-
tok elkészítői részt vehetnek 
egy job-shadowing program-
ban, azaz eltölthetnek akár 
egy egész napot egy soproni 

rádió- és tévéstúdióban vagy 
szerkesztőségben. 

Idén is két kategóriában 
(7–12 évesek, 13–18 évesek) ér-
tékeli a szakmai zsűri a be-
küldött pályaműveket. Az al-
kotásokat november 15-ig 
várják a macskako.sopron@
gmail.com-ra vagy a Macska-
kő Gyermekmúzeum, Sopron, 
Szent György utca 12. cím-
re. A díjkiosztó a tervek sze-
rint november 29-én 17 óra-
kor lesz.

Takarékoskodjunk!Családi legendárium pályázat:  November 15-ig várják a műveket

Bennünk élő történelem

Idén ötödik alkalommal hirdette meg a pályázatot a Soproni Múzeum – felvételünkön a tavalyi 
díjazottak és családtagjaik. FOTÓ: SZALAY KÁROLY

SOPRONITEMAHIVATALOS

MEGHOSSZABBÍTOTTA a Fertő-táj határok nélkül fotópályá-
zat leadási határidejét a Fertő-táj Világörökség Egyesület. Ok-
tóber 23-ig várják azokat a digitális fényképezőgéppel, mobil-
telefonnal vagy drónnal készült fotós pályaműveket, melyek a 
helyi közösség számára fontos értékeket, a természetet, az épí-
tett környezetet, az ember és természet harmóniáját mutatják 
be a Fertő-tájon. A legjobb alkotásokat díjazzák, és a beküldött 
felvételekből kiállítást rendeznek.

FOTÓPÁLYÁZAT

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a  
szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!
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Az eredményes recept
Amikor problémánk adódik (legyen az például egy egészség-
ügyi gond), az első lépés, hogy megfejtsük annak az okát. 
Ugyanis a pontos és tényleges ok ismerete nélkül nem tudunk 
rá jó megoldást javasolni. Vagyis ha nincs meg az ok, akkor 
lényegében csak a tüneteket befolyásolhatjuk (az se semmi, 
de mégsem az igazi!). Amikor pedig megoldottuk a problémát, 
nos, akkor… Akkor sokszor elfeledkezünk arról, hogy az elért 
eredményt meg is kell őriznünk, fenn is kell tartanunk. Leg-
többször ugyanis nem marad úgy magától. Tartós, tehát úgy-
nevezett krónikus betegségek esetén ez roppant fontos. Hiszen 
hiába fogyunk, ha visszahízunk, hiába rendezzük a vérnyomá-
sunk, ha később nem vesszük észre, hogy már nem is jó, hiába 
„csinálunk” jó cukrot, ha aztán…

A fontos lépések tehát: 1. megfejteni, 2. megoldani, 3. fenn-
tartani. Ez a jó, a hosszú távon eredményes recept alapja. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 26-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.).

Október 5-i rejtvényünk megfejtése: „Semmi sem korlátozza úgy az egyéni szabadságot, mint az egyéni gyön-
geség.”. Szerencsés megfejtőnk: Nagy Róbert, Sopron, Ady Endre út.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 19-től október 25-ig. Az ügyeleti idő este 8 órától 
másnap reggel 8 óráig tart.

Október 19.,  
szerda 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505-469 

Október 20., 
csütörtök 

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

Október 21.,  
péntek 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 1., AlphaPark 99/505–472 

Október 22., 
szombat 

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

Október 23., 
vasárnap 

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

Október 24.,  
hétfő 

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

Október 25.,  
kedd 

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

Őszinte szeretetben
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

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

– Egy kedves soproni barátnőm-
mel együtt mindketten szigor-
ló orvostanhallgatók voltunk, 
én ezt az időszakot Szegeden, 
ő pedig Hódmezővásárhelyen 
töltötte – kezdte a több mint 
fél évszázadra visszanyúló tör-
ténetet dr. Patzer Mária. – Egy 
alkalommal meglátogattam a 
barátnőmet a vásárhelyi kór-
ház nővérszállásán, ahol éppen 
ott volt az udvarlója és annak 
egy barátja is. „Máté Árpád va-
gyok”, mondta a bemutatkozás-
kor a fiatalember, és megfog-
ta a kezem. Szinte filmszerűen 
pereg előttem ma is a jelenet, 
1970. november 6-a volt.

– Én akkor már Vásárhelyen 
tanítottam, és ez a találkozás 
Marikával megváltoztatta az 
életemet, ahogy szokták mon-
dani, szerelem első látásra – fo-
galmazott Máté Árpád. – Ettől 
fogva hol én mentem Szegedre, 
ahol a Virág cukrászdában volt 

a randevúnk, hol Marika jött át 
Vásárhelyre, ahol pedig a Tisza-
virágban ültünk le, és hamaro-
san elkezdtük tervezgetni a kö-
zös jövőnket is. 

Marika hamarosan befejezte 
az egyetemet, a szombathelyi 
kórház tüdő- és belgyógyászati 
osztályán kezdte el orvosi pra-
xisát, úgyhogy Árpádnak nagy 
utakat kellett megtennie a kis 
Volkswagen Bogárral, majd ké-
sőbb egy Trabanttal.

– Az esküvőnkre 1972. au-
gusztus 19-én került sor 
a soproni városházán – foly-
tatta Marika. – A szűk körű csa-
ládi lakodalom szüleim Patak 
utcai lakásában volt, majd ha-
marosan elfoglaltam új álláso-
mat Mártélyon, ahol a kiterjedt 
tanyavilágnak lettem a körze-
ti orvosa, Árpád pedig a szi-
káncsi iskolában kapott állást. 
Egy kis falusi ház pici szobával, 
két sezlon, két rozoga szekrény 

és egy sparhelt, ez volt az első 
otthonunk.

A fiatalok első gyermeke, 
Árpád 1974-ben még ide szü-
letett, de amikor Marika a kis-
lányukkal várandós lett, már 
nem tudta vállalni a gyakorlati-
lag 24 órás szolgálatot a tanya-
világban, ezért hazaköltöztek 
Sopronba, Marika szüleihez. 
Később a Jerevánon vettek la-
kást. Ágnes így már Sopronban 
született, Marika a pamutipar-
nak lett az üzemorvosa, Árpád 
pedig az Orsolya téri iskolában 
tanított.

– A közelmúltban volt az 
aranylakodalmunk, és mindket-
ten megállapítottuk, hogy van 
mire emlékeznünk. Néhány hét 
múlva lesz 52 éve, hogy Árpád 
a vásárhelyi nővérszálláson be-
mutatkozott, és megfogta a ke-
zem. Akkor, ott is éreztem, hogy 
ez több mint egy kézfogás…

– Igen – tette hozzá Árpád –, 
amikor találkoztunk, mindket-
ten éreztük, hogy nem tudunk 
és nem is akarunk tenni sem-
mit az ellen, ami velünk törté-
nik. Azóta fogjuk egymás kezét, 
őszinte szeretetben. 

Dr. Patzer Mária és Máté Árpád 1972-ben kötötte össze az életét, a közelmúltban ünnepel-
ték aranylakodalmukat. FOTÓK: A HÁZASPÁR CSALÁDI ARCHÍVUMÁBÓL

DR. PATZER MÁRIA  1947-ben született Sopronban. 1971-ben 
diplomázott a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Ka-
rán. Változatos szakmai pályafutását követően az OEP ellenőr-
ző főorvosaként ment nyugdíjba.
MÁTÉ ÁRPÁD  1947-ben született Hódmezővásárhelyen. Test-
nevelés–biológia szakos tanári diplomáját a Pécsi Tanárkép-
ző Főiskolán szerezte 1971-ben. A Fenyő téri általános iskolá-
ból ment nyugdíjba.
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KÓCZÁN 
BÁLINT

Karácsony-
kor érkezik 
Váradi Al-

bert új dala, amelyben 
Takács Nikolas is éne-
kel. A soproni zenész, 
zenei producer az or-
szág ismert művészei-
vel dolgozik együtt, 
és fiatal tehetségek 
felkarolásával foglal-
kozik. Váradi Albival 
beszélgettünk. 
– Nagy dobásra készülsz az 
év végén. Mesélj!

– A tervek szerint decem-
ber 24-re készül el egy külön-
leges szerzemény, amelyben 
országosan ismert művészek 
is közreműködnek. A számot 
Lombos Márton dalszöveg-
író barátommal karöltve ír-
tunk, és olyan zenészekkel 
dolgozunk együtt, mint pél-
dául Takács Nikolas (ének), 
Temesi Bertalan (basszus-
gitár), Havas Lajos (vokál), 
Csörsz Zoltán (dob), Nagy La-
ci Gitano. Ők szerintem az or-
szág legjobb muzsikusainak 
és előadóinak számítanak a 
popzenében. Élő, vonós nagy-
zenekar, amelynek vezetője 
Németh Csaba, a Győri Nem-
zeti Színház koncertmestere.

– Takács Nikolas egy iga-
zi sztár. Milyen vele együtt 
dolgozni?

– Igazi profi, maximalis-
ta művészről van szó, aki egy 
nagyon jó ember és muzsikus 
ízig-vérig. Óriási öröm a kö-
zös munka vele és az egész 
csapattal.

– Hogy éled meg, hogy or-
szágosan ismert művészek-
kel hoz össze az élet?  

– Talán elmondhatom, 
hogy akivel szerettem volna 
muzsikálni vagy együtt dol-
gozni gyerekként, kamasz-
ként, velük mind sikerült, 
és velük már mind baráti vi-
szonyt ápolunk. Elsősorban 
Kökény Attilával született 
több közös dalunk, de a Vára-
di Roma Caféval, Nagy Laci Gi-
tanóval, Csonka Andreasszal, 
Horváth Sándor „Noel”-lel is 
összehozott a munka. És még 
sorolhatnám. Mindez meg-
tisztelő és inspiráló.

– Mire vagy most a leg-
büszkébb? 

– Nem emelek ki külön 
senkit a munka kapcsán, ez 
önmagában hatalmas öröm 
számomra, de a legbüszkébb 
a gyermekeimre és a csalá-
domra vagyok, akiket Istentől 
kaptam. 

– Hogy telnek a napjaid? 
– Elsősorban hangszere-

léssel, valódi tehetségek fel-
kutatásával és segítségével 
telnek a mindennapok. Ren-
geteget muzsikálok. Hetente 
legalább négy–öt napon fellé-
pünk szállodákban, éttermek-
ben. Emellett zeneszerzéssel 
foglalkozom, szerencsére sok 
a megkeresés itthonról és kül-
földről is. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy folyamatosan 

képezzem magamat, ezért 
igyekszem szorgalmasan ta-
nulni, és próbálom magamat 
olyan fiatal, tüzes muzsiku-
sokkal körbevenni, akik tart-
ják bennem is a tüzet, amit 
folyamatosan táplálni kell a 
fejlődéshez. De ez az élet min-
den területére érvényes. 

– Mik a terveid?
– Szeretnék értéket lét-

rehozni és hátrahagyni. El-
engedhetetlennek tartom, 
hogy amit mint muzsikus ér-
zek, azt zenélés közben át-
adhassam a közönségnek. 
Fontos, hogy mindenki érez-
hesse, mi az igazi zene nem-
zetiségtől, nemtől, mindentől 
függetlenül. 

Sztárok itt és ott

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

Váradi Albert:  Szeretnék értéket létrehozni és hátrahagyni 

Inspiráló közös munka

Váradi Albert rengeteget muzsikál, emellett zeneszerzéssel is foglalkozik.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Lélekből horgolt alkotások
MADARÁSZ RÉKA

Heizer Kata munkái szinte hívo-
gatnak, hogy a kezünkbe vegyük 
őket, hiszen mindegyiken akad 
olyan megkapó részlet, ami a hor-
golt darabokat teljesen egyedi-
vé teszi.
Olyan magától értetődő természetesség-
gel beszél Kata a kötésről és a horgolásról, 
mintha egyáltalán nem lenne nagy telje-
sítmény a legapróbb részletességgel meg-
álmodott munkái létrehozása. És valóban: 
az olyan bonyolult technikákat, mint pél-
dául az ír csipke- vagy a tunéziai horgolás 
is olyan gyorsan sajátította el, mintha egy-
szer régen valahol már alaposan megtanul-
ta és begyakorolta volna.

– A kardigánt, amit viselek, én alakí-
tottam át: az aljára tettem egy saját ke-
zűleg horgolt betétet – mesélte. – Tizen-
kilenc éves koromtól kezdve rengeteget 
kötöttem. Horgolni csak néhány éve kezd-
tem, de úgy érzem, mintha mindig is tud-
tam volna. Készítek többek között tás-
kákat, tárcákat, felnőtt és babaruhákat, 

babákat – némelyiknek még a haját is úgy 
horgolom. 

Kata csak alkotott és alkotott, a szebb-
nél szebb darabok pedig csak gyűltek és 
gyűltek. A családja javaslatára hozta lét-
re a saját márkáját KathyCreates (Kata al-
kot) néven, melyhez a logót is ő tervezte. 
A KathyCreates új irányzata a „Nem kidob-
ni, hanem egyedit alkotni belőle”, mai ne-
vén a redesign – a környezetvédelem, a kék 
bolygó védelme jegyében.

– Nincsenek kedvenceim, mert mind-
egyik alkotásomat ugyanúgy szeretem 
– folytatta mosolyogva. – Voltak olyan da-
rabjaim, amelyeket szívesen megtartot-
tam volna, de tudom, hogy olyanoknak 
készült, akik értékelik a kézműves termé-
keket, viszont maguk nem tudják elkészí-
teni azokat. Az alkotás jelenti számomra a 
kiteljesedést, egyfajta meditáció. Tudom, 
hogy mindegyik munkámat valakinek ké-
szítem, csak meg kell találnia a gazdáját. 
Éppen ezért a szívemet-lelkemet belete-
szem mindegyikbe.

Korábban Kata többnyire vezető beosz-
tásban dolgozott, de az alkotásra mindig 
szánt időt. Ő nyitotta az első kreatívhob-

bi-boltot Sopronban, később biomosósze-
reket forgalmazó webáruházat alapított. 
Nyolc év után a közelmúltban költözött 
vissza városunkba Győrből, hogy a munká-
ival itt is bemutatkozzon.

Heizer Kata táskákat, tárcákat, felnőtt 
és babaruhákat, babákat is horgol.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

BULI VAN!  – zenei ajánló
Ismét Sopronban az Aurora és a Junkies
Október 21., péntek 19 óra, Hangár Music Garden
A sikeres tavaszi turnét követően az Aurora és a Junkies le-
génysége ismét felkerekedik, hogy országszerte koncerteket 
adjanak együtt: október 21-én a Hangár Music Gardenben is 
fellépnek.

Az Aurora egy 1983-ban alakult győri punkegyüttes. Az első 
koncertjüket Terrorists-ként adták, többet azonban nem játsz-
hattak ezen a néven. Ekkor jött a képbe az Auróra Cirkáló név, 
amellyel már a hatalomnak sem volt baja, és amely az első de-
mók megjelenésekor rövidült le Aurórára. 
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