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Pályára állítanak
A tervek szerint decemberben kezdik a bécsi-dombi alagút déli járatának betonozását, január végén pedig az északi járat lyukasztása is megtörténhet. Folyamatosan dolgozik 
hatvan szakember a helyszínen, az időjárási körülmények nem befolyásolják a munkavégzést – tájékoztatta lapunkat a kivitelező SDD Konzorcium. FOTÓ: SDD KONZORCIUM 

Alagút: áttörés januárban

Lámpáskiállítás

Könyvekből szobrok

– A kormány a jelenle-
gi helyzetben is védi a 
családokat, és mindent 
megtesz a munkahelyek 
megőrzéséért – jelentet-
te ki Sopronban Kocsis 
Máté. A Fidesz ország-
gyűlési képviselőcso-
portjának vezetője nap-
jaink égető kérdéseinek 
megbeszélése érdeké-
ben tartott lakossági fó-
rumot múlt szerdán a 
Liszt-központban. 
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Óvodás gyerekek lámpásaiból nyílt kiállítás Márton-nap alkalmából a Jereván-lakó-
telepen. Az érdeklődőket Csiszár Szabolcs alpolgármester és Tóth Éva önkormányza-
ti képviselő, a településrészi önkormányzat elnöke köszöntötte. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Az újrahasznosítás számtalan formájával találkozha-
tunk lépten-nyomon. Zsiga Évi például a pandémia első 
hullámakor könyvekből kezdett el szobrokat készíteni. 
Az alkotásainak a száma már a százat is meghaladja.

A családok 
védelméért

Győzelem után vereség

Megszerezte harmadik Euroliga-győzelmét a Sopron Basket. A csapat 
múlt szerdán a DVTK-val játszott és nyert 76–65 arányban (felvételün-
kön). Hétvégén a magyar bajnokságban viszont nem folytatódott a si-
kerszéria, a Szekszárdtól 70–68 arányban kikaptak Fegyvernekyék. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A szakmák délelőttjén bemutatkoztak a Soproni Szakképzési 
Centrum iskolái. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 
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Takács Richárd őrnagy egy speciális képzésen tanulta meg a drón használatát. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

HUSZÁR JUDIT 

A közlekedést ellenőrzik, a terepkutatásban és a 
rendezvények biztosításában is használják az új 
drónt a rendőrök. A Győr–Moson–Sopron megyei 
kapitányság kapott egy eszközt, amelyet ezentúl 
rendszeresen bevetnek Sopronban is. 

Halk zümmögés a levegő-
ben, az út mellett rendőrau-
tók – múlt héten a Pozsonyi 
úton mutatták be a soproni 
rendőrök az új drónt. A kö-
zel 10 millió forint értékű esz-
közt Takács Richárd kezelte 
– az őrnagy korábban egy spe-
ciális, háromhetes képzést is 
elvégzett. Mint megtudtuk: 
a drón akár 120 méteres ma-
gasságba is fel tud szállni, egy 

akkumulátorral 25 percig re-
pül. A kamerája állítható, le-
het vele zoomolni, így az autók 
rendszámát is látják, vala-
mint azt is, hogy például be 
van-e kötve a sofőr. 

– Az eszközt a tisztes több-
ség érdekében használjuk 
– hangsúlyozta dr. Herczeg 
Zoltán rendőr alezredes, a 
Soproni Rendőrkapitányság 
vezetője. – Nem a büntetés a 

célunk, hanem az, hogy a köz-
lekedők betartsák a szabályo-
kat, így a balesetek számát le-
het csökkenteni. 

– Újabb fontos előrelé-
pés ez – mondta a helyszí-
nen dr. Farkas Ciprián pol-
gármester. – Folyamatosak az 
útfejlesztések térségünkben, 
a rendőrség és a katasztrófa-
védelem modern központba 
költözött, a munkájuk során 
is XXI. századi eszközöket 
használnak. 

A drónt a soproni próba-
üzem során a közúti ellenőr-
zések mellett bevetették pél-
dául eltűnt ember keresésénél 
– hőkamera is tartozik a szer-
kezethez, így szükség esetén 
akár éjjel is tudják használni. 

A szerkezet  akár 120 méter magasra is fel tud szállni

Drónnal a biztonságért

(12.) Kasichnitz József (1899–
1982) jelentős szerepet játszott 
abban, hogy már nagyon ko-
rán érdeklődni kezdtem a 
képzőművészet, az egyes al-
kotói folyamatok, a kivitelezés 
eszközei iránt. 

A második világháború 
után a Sörházdombi-kilátó 
alatt szerényen berendezett, 
de szinte meseszerű házacs-
kában lakott feleségével (aki 
anyai ágon nagynéném volt) 
és fiával. A meseszerűség kü-
lönösen télen érvényesült ér-
zékletesen, amikor az akko-
ri nagy havazások a házat és 

a körülötte álló magas fenyő-
fákat csillogó fehérséggel bo-
rították be. A hétvégeken 
anyámmal gyakran meglá-
togattuk őket. Ilyenkor meg-
mutatta, min dolgozik éppen, 
és egyúttal beszélt az alkotói 
folyamat műhelytitkairól is. 
Például nagyon alaposan be-
avatott a rézkarckészítés és a 
nyomtatás folyamatába. A réz-
karc akkoriban fontos szere-
pet játszott a család szerény 
anyagi létének fenntartásá-
ban. Jeles ünnepekre (kará-
csony, új év, húsvét) soproni 
motívumokkal díszített leve-
lezőlapokat készített. Ezeket 
árulta. A bevételből tartották 
fenn magukat. Ehhez tudni 
kell, hogy a háború előtt a pol-
gármesteri hivatalban dolgo-
zott, ami később, ’45 után, az 
új világban nem volt különö-
sebben jó ajánlólevél egyet-
len munkahelyen sem. Sehol 
nem alkalmazták. Így maradt 

létfenntartásnak a rézkarc, 
aminek fogásait korábban a 
helyi mesterektől, mindenek-
előtt Sterbenz Károlytól ta-
nulta meg. Sopronról, szere-
tett szülővárosáról grafikák, 
ceruzarajzok sokaságát készí-
tette el. Ez utóbbiak közül kü-
lönösen jelentős az a 78 rajza, 
ami a bombázások utáni sop-
roni utcákat, tereket örökítet-
te meg az utókornak. Ezzel 
fontos emlékezeti és kultúr-
történeti munkát végzett. 

Kasichnitz József a képző-
művészeten kívül rajongott a 
sportért, a szertornát és a sí-
elést magas szinten művel-
te. Ma is, ha rá gondolok, arra 
a téli pillanatra emlékezem, 
amikor látogatásra érkeztünk 
a meseszerű házba, ő pedig a 
porhóban éppen akkor siklott 
a ház bejárati kerítéséhez, ki-
pirultan, mélyeket lélegezve 
az Alpokalja friss levegőjéből.  
(Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

Visszapillantás alkonyatkor

AKI A MÚLTRÓL MESÉL:  Kloss Andor 1941-
ben született Sopronban. A Széchenyi Ist-
ván reálgimnáziumban 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 főszerkesz-
tője volt. 1985 és 1989 között az újságírói, szerkesztői munká-

ja mellett a győri Műhely című folyóirat főszerkesztőjeként, 
1994 és 1998 között pedig egy budapesti kiadó nyolc me-
gyei napilapjának koordinátoraként dolgozott. 1998 
és 2005 között a Tvr-hét lapcsalád főszerkesz-
tője, 2005 és 2012 között kiadója ta-
nácsadója volt. Válogatott jegy-
zetei, interjúi, tanulmányai 
több kiadásban is meg-
jelentek. 

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… 

A gyermekek érdekében 
CZETIN ZOLTÁN 

A rendőrségi eljárás-
ban mindig különle-
ges bánásmód illeti meg 
a gyermekeket – az új 
soproni kapitányságon 
például speciális, gye-
rekbarát helyiségben 
hallgatják meg őket. 

November 20. a gyermekjo-
gok világnapja – az erről szó-
ló egyezményt 1989. november 
20-án New Yorkban fogadta el 
az ENSZ közgyűlése. Magyar-
országon 1997-ben ünnepel-
ték először a gyermekek jo-
gainak egyetemes napját, az 
Országgyűlés abban az év-
ben szavazott a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló törvényről, 
amelybe mindazok a gyermeki 
jogok bekerültek, amelyeket 
az ENSZ Gyermekjogi Egyez-
ménye rögzít.

– A rendőrségi eljárásokban 
is bizony szerepelnek gyerme-
kek – kezdte Babella-Lukács 
Katalin rendőr őrnagy, a Sopro-

ni Rendőrkapitányság kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadója. 
– Fontos, hogy ők mindig meg-
kapják a különleges bánásmó-
dot. Az egyik fő szempont, 
hogy a 14 év alattiakat minél 
kevesebbszer és csak a spe-
ciális helyiségben hallgassuk 
ki. Ez egy gyerekbarát szoba, 
játékokkal, rajzlappal, kame-
ra készít a beszélgetésről fel-
vételt. Az ilyen feladatot min-
den esetben a képzett, rutinos 
kollégák kapják, akik empati-
kusak is. Ha szükséges, akkor 

azonos nemű szakember hall-
gatja meg a fiatalkorút, illet-
ve külsős szaktanácsadókat 
is felkérünk bizonyos esetek-
ben erre. 

Az őrnagytól megtudtuk: 
ha az eljárásban ellentét van 
a törvényes képviselő és a gye-
rek között, akkor úgynevezett 
ügygondnokot bíznak meg, 
a gyermek jogait pedig kiren-
delt ügyvéd képviseli. Fontos 
szempont, hogy ezeket az el-
járásokat minél gyorsabban 
lebonyolítsák.

RENDŐRSÉGI  sorozat

Világító „Vasútállomás” felirat
Új arculati elemmel fogadják az utazóközönséget 
a GYSEV Zrt. felújított állomásai. Sopron mellett 
Répcelakon és Porpácon már a világító „Vasút-

állomás” felirat díszíti az állomást, de hamaro-
san Kapuváron, Fertőszentmiklóson és Csornán 
is megjelenik a szöveg és a logó.

A 14 év alattiakat Sopronban ebben a speciális helyiségben 
hallgatják ki a rendőrök. 

Sopronról, szeretett szülővárosáról grafikák, ceruza-
rajzok sokaságát készítette el Kasichnitz József.  
FOTÓK: SOPRONI MÚZEUM
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Negyedik alkalommal tartotta meg a szakmák 
délelőttjét a Soproni Szakképzési Centrum. Sop-
ronban négy intézménye öt helyszínén nyerhet-
tek bepillantást a „kulisszák” mögé a pályavá-
lasztás előtt álló általános iskolások.

„A jó szakma a siker titka”, 
„egy jó szakma felér egy diplo-
mával” – e két állítást a Sopro-
ni Szakképzési Centrum két 
mottójának is nevezhetjük. 
Az SSzC vallja, hogy a jövő a 
szakképzésben, a piacképes 
szakmák és a biztos tudás el-
sajátításában van. – Van, akit 
semmiképpen sem beszélnék 
le a gimnáziumról, egysze-
rűen azért, mert olyan céljai 
vannak. Aki szakmát szeret-
ne szerezni vagy akár szakirá-
nyú felsőoktatásban szeretne 

továbbtanulni, annak viszont 
bátran javaslom, hogy válasz-
sza a szakképzést – hangsú-
lyozta Kuntár Csaba, a Sop-
roni Szakképzési Centrum 
főigazgatója. – A pályaválasz-
tás nagyon egyénre szabott: 
mindenki olyan iskolába men-
jen tanulni, ami az érdeklődé-
sének, a belső indíttatásának 
megfelel, ahol a számításait, 
a jövőjét megtalálja!

Az SSzC nyolc szakkép-
ző intézményéből négy Sop-
ronban található: a Fáy- és a 

Handler-iskola, a Vasvilla és 
a vendéglátó összesen 36 féle 
képzést kínál. A főigazgató el-
mondta, a turizmus–vendég-
látás és a szépészeti ágaza-
tok, a közgazdasági területek 
nagyon népszerűek, de pél-
dául a mechatronikaitechni-
kus-képzésre is rendszeres a 
túljelentkezés.

– Szeretném még jobban 
megismerni a lehetőségeimet 
továbbtanulás előtt – mondta 
Pusker Leon pályaválasztás 
előtt álló diák a szakmák dél-
előttjén a Vasvillában. – Ide az 

informatika miatt jöttem, ki-
próbálom például a parkolást 
programozás segítségével. 
A logisztika világa is foglal-
koztat, így a Fáyt is fel fogom 
még keresni.

A városban a szakképzé-
si centrum négy intézményé-
ben öt helyszínen mintegy 
hetvenötféle programon ve-
hettek részt a továbbtanulás 
előtt álló általános iskolás diá-
kok. A 2023/24-es tanév szep-
temberben induló képzései-
re 2023. február 22-ig lehet 
jelentkezni.

A 2023/2024-es tanévre  február 22-ig lehet jelentkezni

Pályára állítanak

NYITOTT KAPUK NAPJA:  Folytatódnak a pályaválasztási rendez-
vények a szakképzési centrum iskoláiban. 
November 16., szerda 15 óra: vendéglátó (SVK), Ferenczy J. u. 1–3.
November 21., 28., hétfő 16.30: Handler, Halász u. 9–15.
December 5., hétfő 17 óra: Fáy, online (fay.sopron.hu/felveteli)
December 7., szerda 16 óra: Vasvilla, Ferenczy J. u. 7.

A vendéglátó iskolában amerikai palacsintát is készítettek az érdeklődő diákok. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A tervek szerint de-
cemberben kezdik a 
bécsi-dombi alagút 
déli járatának beto-
nozását, január vé-
gén pedig az észa-
ki járat lyukasztása is 
megtörténhet. 

– Folyamatosan dolgozik 60 
szakember az M85-ös autóút 
alagútjánál, az időjárási kö-
rülmények nem befolyásolják 
a munkavégzést – tájékoztat-
ta lapunkat a kivitelező SDD 
Konzorcium. Mint arról la-
punkban is beszámoltunk 
(Ez történt nyáron Sopronban, 
Soproni Téma, 2022. augusz-
tus 24.), először az alagút dé-
li járatát törték át július el-
sején – több mint másfél év 
fúrás előzte meg az eseményt. 
A Bécsi-domb alatt átveze-
tő alagút mindkét járata 780 
méter hosszú lesz, a déliben 
jelenleg a belső építést készí-
tik elő, a tervek szerint ebben 
a hónapban megkezdődhet 

a szigetelés. A munkálatok-
hoz szükséges vasszerelő ko-
csit is összeállították, a beto-
nozás december első hetében 
kezdődhet. 

Közben folyamatosan ala-
kítják ki (bányászati módsze-
rekkel) az északi járatot is a 
szakemberek. Két irányból 
haladnak, így körülbelül még 

160 méternyi szakasz van hát-
ra. A keményebb kőzetréte-
geken már túljutottak, a lyu-
kasztás előreláthatólag január 
végén következik. 

Az északi járatban  már túljutottak a keményebb kőzetrétegeken

Alagút: áttörés januárban

Az M85-ös alagútjának déli járatában jelenleg a belső építést készítik elő, felvételünkön a zsa-
luzás látható. FOTÓ: SDD KONZORCIUM

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

SZABÓ PÉTER:  Tulajdon-
képpen szülői ráhatásra vá-
lasztottam az eredeti szak-
mámat, és a reklám területén 
kezdtem el dolgozni. Három 
éve már annak, hogy váltot-
tam, és az IT világában talál-
tam meg a helyemet.

HAJTÓ GYÖRGY:  Testne-
velőtanárként dolgoztam 38 
éven át. A Széchenyi-gimná-
ziumban már diákként is ak-
tívan sportoltam, tornáztam 
az ifi I. osztályban, így szinte 
predesztinálva voltam erre a 
hivatásra. Szerettem a gyere-
kekkel foglalkozni, mert min-
dig visszaadták, amit kaptak.

LACZKÓ NOÉMI:  Tovább-
tanulásomat a szüleim is be-
folyásolták, ezért mérnö-
ki szakmát választottam, és 
földmérőként végeztem. Ké-
sőbb aztán pályát módosítot-
tam: a pénzügyi terület az én 
világom. Befektetéseket kal-
kulálok, és jelenleg is tanu-
lok, hogy a szakmát alaposan 
megismerjem.

BARINÉ STEKOVICS
KLAUDIA:  Női szabóként vé-
geztem, a húgommal gyerek-
ként nagyon szerettünk öltöz-
ködni. Most gyesen vagyok a 
gyerekeimmel, de utána a 
szakmámban szeretnék dol-
gozni, mert a szenvedélyem 
a varrás. Díszpárnákat, ru-
hákat otthon így is szoktam 
készíteni.

Ön hogyan választott 
magának szakmát?

VIRÁGCSOKORRAL KÖSZÖNTÖTTE 95. SZÜLETÉS- 
NAPJA ALKALMÁBÓL Vörös Istvánné Klári nénit Stöckert Ta-
más. Az önkormányzati képviselő átadta Sopron polgármeste-
re, valamint Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét. Klári néni a 
mai napig is aktív, 90 éves koráig biciklivel közlekedett, nyug-
díjas egyetemre jár. Három fia, 7 unokája, tucatnyi dédunokája 
van. A szépkorú asszony a kezdetektől fogva résztvevője a kom-
munista diktatúrák áldozatainak emléknapján tartott megem-
lékezéseknek. Az 1919-ben kivégzett Szántó Róbert főhadnagy 
ugyanis Vörös Istvánné édesanyjának testvére volt. 

95. SZÜLETÉSNAP

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu
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Víz nélkül 
nincs élet 
– ez mind-

annyiunk számára ter-
mészetes, ahogy az is, 
hogy az ivóvíz mindig 
elérhető. Pedig ez nem 
magától értetődő! So-
rozatunkban most an-
nak jártunk utána, ho-
gyan spórolhatunk 
vele, illetve hogy mi-
lyen víz folyik a soproni 
csapokból.

A soproniak vízfogyasztásá-
ban az energiaválság megje-
lenése óta nem vehető észre 
csökkenés, hiszen a vízdíjak 
továbbra is alacsonyak. A la-
kosság számára elegendő víz 
áll rendelkezésre, vízhiány-
tól nem kell tartani, a növek-
vő igények kielégítésén a Sop-
roni Vízmű Zrt. munkatársai 
folyamatosan dolgoznak.

– A soproni ivóvíz kiváló 
minőségű, teljes mértékben 
megfelel a rendeletben előír-
taknak, ezért nincs szükség 
vízkezelésre, a kutakból tá-
rozókon keresztül közvetle-
nül a felhasználókhoz kerül 
a víz – mondta Milic Raffai 
Csilla, a Soproni Vízmű Zrt. 
laboratóriumának vezetője. 
– Vannak helyek, ahol a sop-
roni vízzel megegyező vagy 
nagyon hasonló összetételű 
vizet palackoznak.

Köztudott, hogy a váro-
sunkban elérhető ivóvíz meg-
lehetősen kemény. – Az ás-
ványi anyagok kioldódnak a 
talajrétegekből, amelyeken a 
víz átjut. A soproni víz oldott 
ásványi anyagokban gazdag, 
nagy mennyiségű kalcium- 
és magnéziumsókat tartal-
maz, amelyektől kemény lesz, 
azonban a számok a határér-
tékek alatt vannak – tudtuk 
meg a szakembertől. – A ma-
gas ásványisó-tartalom az 
emberi szervezet működésé-
nek hasznos, mert természe-
tes forrásból jutunk így hoz-
zá. A háztartási gépeknek 
azonban sajnos nem, ugyanis 
a keménységet okozó ásványi 
anyagok melegítés során víz-
kő formájában kiválnak. Ha 

van rá lehetőségünk, akkor 
alkalmazzunk vízlágyítást, de 
az ilyen vizet csak a háztartá-
si gépekben használjuk!

A vízzel egyszerű, környe-
zettudatos praktikákkal, jó-
zan ésszel is tudunk taka-
rékoskodni. Hosnyánszki 
Szilvia, a Soproni Vímű Zrt. 
kommunikációs munkatár-
sa elmondta, alapvető, hogy 
a csapokat ne hagyjuk csö-
pögni, hiszen egy perc alatt 
18 milliliter, egy óra alatt 1,08 
liter víz megy veszendőbe, ez 

egy év alatt már 10 köbmé-
ter. Fürdés helyett jobb ötlet 
a zuhanyzás, hiszen alkal-
manként így húsz–hatvan li-
ter vizet használunk el, míg 
fürdéshez akár száz–százöt-
venet. Víztakarékos WC-tar-
tállyal akár 10 liter vizet is 
megtakaríthatunk lehúzá-
sonként. Egy pohár hideg ví-
zért sem kell a csapot minden 
alkalommal percekig folyat-
nunk: tartsunk inkább egy 
tele üveget a hűtőben, és ab-
ból igyunk!

Így spórolhat:  Fürdés helyett jobb ötlet a zuhanyzás

A csapból ez folyik

A Soproni Vízmű Zrt. laborjában rendszeresen vizsgálják a víz minőségét. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Szukits Rezső előadása 
November 16., szerda 15 óra, Pedagógusok Soproni 
Művelődési Háza 
Téma: Damavand, az 5610 méter magas hegy, melyből füst és 
hamu száll

Könyvbemutató 
November 16. 16 óra, egyetem, Benedek Elek kar 
Süveges Gergő: Apakulcs és Balatoni Kata: Csillagrege című 
kötetének bemutatása – vásárlási és dedikálási lehetőséggel.

Retro Sopron: Csapongó ipartörténet
November 16. 17 óra, Munkácsy terem
Bolodár Zoltán előadása (A Schneider 50 órakiállítás kísérő-
rendezvénye) 

KÉSZ-fórum 
November 16. 18 óra, Szent Orsolya-gimnázium
Keresztény értékek a 21. században. Beszélgetőpartnerek: 
Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke, ifj. Lomnici Zoltán alkotmány-
jogász, Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese. 

Könnyen érthető dzsessz
November 16. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Tóth Viktor szaxofonművész koncertje, majd beszélgetés a 
dzsessz száz évéről

Baba–mama klub
November 17., csütörtök 10 óra, Liszt-központ
Tudatos babavárás: a mozgás és a szülésre való felkészü-
lés fontossága a várandósság alatt, vezeti: Bálintné Halász 
 Dorottya dúla és Fitmummy prenatális tréner.

Forró csoki est & filmvetítés
November 17. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Miért nem marad reggelire? – vígjáték
November 17. 19 óra, Liszt-központ
További időpontok: november 18., november 19., 
november 20. 19 óra, Liszt-központ

Országos rajzfilmünnep
November 18., péntek 10 órától vasárnap estig, Liszt-
központ és Fertőd, Esterházy-kastély
Rajzfilmek kicsiknek és nagyoknak, országszerte

VII. TastevinOpen
November 18. 18 óra, Solo Restaurant
Közel 40 első osztályú borászattal, pálinkával, párlattal, sör-
rel és további minőségi gasztronómiával várnak mindenkit. 

Kiscsillag koncert 
November 18. 21 óra, Hangár Music Garden

I. Hagyományteremtő Disznóvágás
November 19., szombat 7 óra, Harkai Fröccsterasz
Klasszikus disznóvágás a bontástól a pálinkáig

Cukorbetegek összejövetele 
November 19. 15 óra, Pedagógusok Soproni Művelő-
dési Háza 
A Soproni Cukorbetegek Egyesülete rendezvénye

Fidelissima Vegyeskar koncertje
November 19. 18 óra, evangélikus templom

Soproninside fotókiállítás 
November 19. 18 óra, Museum Cafe
Rombai Péter fotográfus munkái

Bohemian Betyars, vendég: Mordái
November 19. 18.30, Búgócsiga Akusztik Garden 

Drum & Bass est 
November 19. 22 óra, Hangár Music Garden 

2000 év nyomában Sopron utcáin
November 20., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda

Ötven év, ötven műremek
A fennállásának 50. jubileumi évfordulóját ünnep-
lő Schneider Óra–Ékszer családi vállalkozás óraki-
állítása november 27-ig, hétfő kivételével naponta 
10 és 18 óra között látható a Liszt-központ Munkácsy 
termében. 

Alkotó diákok tárlata
A tárlat megtekinthető november 23-ig a Handler- 
iskola aulájában. 

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk 
be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből 
felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtet-
tük el. Azok között, akik a helyes megfejtést november 23-ig bekül-
dik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. vagy a szer-
kesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.

Október 26-i rejtvényünk megfejtése: Fuchs  Károly 
emléktáblája, nyertesünk: Kováts Attila, Sopron,  
Táncsics Mihály utca. 

Fuchs Károly emléktáblája az egykori József Attila-iskola folyosóján
A sokrétű, hatalmas tudását sopro-
ni pedagógusként kamatoztató Fuchs 
Károly 1851-ben született Pozsonyban. 
Bécsben tanult matematikát, fizikát, csil-
lagászatot, latin és görög nyelvet, valamint 
optikát, mindemellett, hogy némi pénzhez 
is jusson, egy fényképésznél retusőrként is 
tevékenykedett. 

Már Aradon volt tanár, amikor Eötvös 
Loránd felfigyelt a tehetséges fiatalem-

berre, és maga mellé vette. Fuchs Károly 
1877–1886 között tanított Sopronban, elő-
ször a Caesar-ház első emeletén lévő váro-
si leánytanodában, majd a Storno-házban 
működő felsőbb leányiskolában, ami 1886-
ban a Hausmann Alajos által tervezett De-
ák téri épületbe költözött. Igazi polihisztor 
volt, tanított számtant, természetrajzot, 
könyvvitelt, embertant, vegytant, német 
nyelvet, geológiát, egészségtant, törté-

nelmet, csillagászati földrajzot, de mind-
ezek mellett művészettel és irodalommal 
is foglalkozott. 

Soproni lányt vett feleségül, házas-
ságukból négy fiú született, Sopronban 
a Mező utca 6. számú házban laktak. A fo-
togrammetria tárgykörében életében több 
mint 200 tanulmánya jelent meg, rend-
kívül magas szintű elméleti kutatásokat 
végzett, melyek révén a hazai és nemzet-
közi fotogrammetria-kutatás nagyjai között 
tartják számon. Léteznek titkos írású, ed-
dig meg nem fejtett feljegyzései, és nagy 
a valószínűsége, hogy kéziratainak továb-
bi jelentős része valamelyik bécsi padlá-
son vagy pincében még várja felfedezőjét 
és feldolgozóját. 

Munkatársaitól meg nem értve, félreál-
lítva, teljesen magára hagyatva halt meg 
1916-ban Pozsonyban. Tárczy-Hornoch An-
tal akadémikus kezdeményezésére 1966. 
november 10-én helyezték el Fuchs Károly 
emléktábláját az egykori József Attila-isko-
la bejárati folyosóján, amely ma a Szent Or-
solya-iskola Deák téri épülete.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

TOVÁBBI PRAKTIKÁK, HOGY KEVESEBB VÍZ FOGYJON:  
• Fogmosás közben zárjuk el a csapot, és csak öblítéskor 
nyissuk újra! • Csak teli mosó- és mosogatógépet indítsunk el! 
• Kézi mosogatáskor kerüljük a folyó vízben való mosogatást! 
• Öntözzünk összegyűjtött esővízzel!

Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása 
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb kör-
nyezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szere-
tetét, tiszteletét. 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!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
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– A kormány a jelenle-
gi helyzetben is védi 
a családokat, és min-
dent megtesz a munka-
helyek megőrzéséért 
– jelentette ki Sop-
ronban Kocsis Máté, 
a Fidesz országgyűlé-
si képviselőcsoportjá-
nak vezetője.
Napjaink égető kérdéseinek 
megbeszélése érdekében Sop-
ronban a múlt hét szerdáján 
tartott lakossági fórumot Ko-
csis Máté. A „Mondjunk ne-
met a szankciókra” címmel 
meghirdetett találkozón a 
frakcióvezető átfogó képet 
festett a jelenlegi helyzetről, 
az orosz–ukrán háborúról, az 
energiaárak emelkedésének 
okairól és az ezek következ-
tében kialakult inf lációról. 
Elhangzott, az energiaárak 
azt követően emelkedtek lát-
ványosan, amikor az Euró-
pai Bizottság először csak le-
begtette, majd kiterjesztette 
a szankciókat az energiahor-
dozókra is. Kocsis Máté emlé-
keztetett, Brüsszel becsapta 
az embereket, amikor a meg-
állapodások ellenére beve-
zette a szankciókat az orosz 
gázra és olajra, amikor azt 
mondták, hogy ez segít a há-
ború befejezésében, és hogy 

a szankciók hatását nem ér-
zik meg az uniós országok. 
Nos, egy ígéret sem valósult 
meg. Az oroszok a háború el-
ső négy hónapjában 160 mil-
liárd euró bevételre tettek 
szert az energiahordozók ex-
portjából, a háború folytató-
dik, az Európai Unió orszá-
gaiban viszont energiahiány 
van (kivéve Magyarországon), 
a gazdaság teljesítménye visz-
szaesett, az inf láció viszont 
nőtt. A szankciók tehát nem 
váltották be a hozzájuk fűzött 

reményeket. Kocsis Máté el-
ítélte az agressziót, az ener-
giára vonatkozó szankciók 
részbeni visszavonását, illet-
ve átalakítását követelte. Nem 
véletlenül, ugyanis az infláció 
minden magyar családot és 
vállalkozást érint. A kormány 
– mint mondotta – a jelenlegi 
helyzetben is védi a családo-
kat, segíti a vállalkozásokat. 
Az átlagfogyasztásig minden 
család rezsivédelemben ré-
szesül, az üzemanyag- és élel-
miszerárstop a mindennapi 

megélhetést segíti, a kamat-
stop és a gyármentő prog-
ram pedig a kis és nagyobb 
cégeket.

A frakcióvezető kiemel-
te, az Európai Bizottság nem 
söpörheti le több millió em-
ber véleményét, fontos, hogy 
a kormány a magyar embe-
rek támogatásával védhesse 
Brüsszelben az érdekeinket. 
Ezért most mindennél na-
gyobb jelentősége van annak, 
hogy minél többen kitöltsük a 
konzultációs kérdőívet.

– Az átlagfogyasztásig minden család rezsivédelemben részesül, az üzemanyag- és élelmiszer-
ár-stop a mindennapi megélhetést segíti, a kamatstop és a gyármentő program pedig a kis és 
nagyobb cégeket – hangsúlyozta a soproni lakossági fórumon Kocsis Máté. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Otthon maradtak, mert 
nem kértek és kérnek az 
ellenzékből, nem akarták, 
hogy bábuk legyenek a 
sakktáblán, úgy, hogy lé-
péseiket mások irányítsák.”

JEGYZET

A nyugalom csendje

HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Nehéz némi humor nélkül olvasni (hallani) az 
ellenzék kétségbeesett megnyilvánulásait. Pél-
dák sokaságát lehetne felhozni csillapíthatat-
lan hatalomvágyára. Ezzel persze önmagában 
nincs is semmi gond, hiszen milyen ellenzék len-
ne az, amelyik ne szeretné megkaparintani a 

hatalmat?! A demok-
ratikus berendez-
kedés alappillére a 
többpár t rend szer. 
A választók pedig 
választanak a kíná-
latból. Magyaror-
szágon immár 12 éve 
a Fidesznek szavaz-

nak bizalmat az emberek. Ezt a tényt azonban 
az ellenzék nem fogadja el, s minden (csekély) 
erejével a hatalomra tör, akár hazugságok és 
az emberek becsapása árán is. Közöttük van 
olyan párt is, amely magának tulajdonítva a 
vezető szerepet, már árnyékkormányt is alakí-
tott. Az persze más kérdés, hogy ez senkit sem 
érdekel, így aztán csak maguknak kevergetik a 
meglehetősen csikorgós homokkását. Az ellen-
zék abban is lehetőséget látott, hogy „felülve” a 
pedagógus szakszervezetek hátára, általános 
felkelést szítson. Az utcára szólított magyarok 
nagy-nagy többsége azonban otthon maradt, 
annak ellenére, hogy egyetértenek a szorgal-
mazott és a kormány által már eldöntött bér-
emeléssel. Otthon maradtak, mert nem kértek 
és kérnek az ellenzékből, nem akarták, hogy bá-
buk legyenek a sakktáblán, úgy, hogy lépéseiket 
mások irányítsák. És azért is otthon maradtak, 
mert a kormány az elmúlt évtizedben egy őszin-
te világot teremtett. Egy olyan világot, ahol a 
csend a nyugalom csendje, ahol lehet szidni a 
kormányt, lehet tüntetni a törvények betartá-
sával. Egy olyan országot épít, amely gyors lép-
tekkel hagyja maga mögött a múltat, egy olyan 
országot, amelyben egyesítette a nemzet több-
ségét. Egy olyan országot, amelyben kitüntetett 
szerep jut a családoknak, és amelyben a nyug-
díjasok anyagi megbecsülése is erkölcsi kérdés. 
Még ebben a helyzetben is, amikor magasak az 
energiaárak, amikor az infláció mérgezi az éle-
tünket, amikor sokan elbizonytalanodtak, mert 
kétségeik támadtak.

Nekünk azonban ne legyenek kétségeink! 
A kormány túllendíti az országot ezen a válsá-
gon is, éppúgy, mint a korábbiakon. Teszi ezt 
az emberek döntő többségének támogatásával, 
akik értik és érzik, hogy mi, miért történik.

• Általános segélyhívó .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
• Mentők      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104
• Orvosi ügyelet    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   312-010
• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200 

előjegyzés    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  514-205, 514-206
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• Előfizetői tudakozó    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11818
• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
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• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732
• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• 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 elsősegély-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
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KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
KÖVES ANDREA

Az egészséget és jóllétet támogató városi környe-
zet kialakítása a célja az Egészséges Városok Kár-
pát-medencei Egyesülete háromnapos tanácsko-
zásának, amelynek Sopron adott otthont.

A civil szervezet története 
három és fél évtizedre nyúlik 
vissza. Az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) által in-
dított Egészséges Városok 
Programhoz hazánkból el-
sőként Pécs városa csatla-
kozott 1987-ben, ezt köve-
tően jött létre az Egészséges 
Városok magyarországi há-
lózata. A később egyesületté 
alakult 26 fős szervezet ak-
tív tagja Sopron – ezt De Bla-
sio Antonio emelte ki a szim-
pózium sajtótájékoztatóján. 
Az Egészséges Városok Kár-
pát-medencei Egyesületének 
elnöke követendő példaként 
említette a soproni Alzhei-
mer Cafét, melynek a tevé-
kenysége ma már a határa-
inkon is átnyúlik. 

– Sopronnak nagy el-
ismerés, hogy a város ad-
hat otthont az egyesület 

éves tanácskozásának 
– mondta dr. Farkas 
Ciprián polgármes-
ter. – A városban az 
elmúlt időszakban 
sok olyan példaér-
tékű fejlesztés tör-
tént, amelynek a 
középpontjába n 
az egészség meg-
őrzése áll, így az 

új uszoda megépítése, séta-
utak megújulása, közparkok 
létesítése, kerékpárutak épí-
tése is mind ennek jegyében 
valósult meg.

A program első napján 
közgyűlést tartott az egye-

sület a városháza dísz-
termében, ahol egy új 

tag, Mosonmagyar-
óvár felvételéről is 
döntöttek. 

Sopronban az egészséges városért

Az Egészséges Vá-
rosok Kárpát-me-
dencei Egyesülete 
34. szimpóziumá-
nak megnyitóján 
Vitályos Eszter mi-

niszterhelyettes 
tartott előadást. 

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A KORMÁNY ÚGY DÖNTÖTT,  hogy a friss tojásra és az étkezési burgo-
nyára is kiterjeszti az árstopot az év végéig – jelentette be Gulyás Gergely 
a múlt szerdai Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hang-
súlyozta: az intézkedés az M-es méretű tojásra és a kései burgonyára vonat-
kozik, a 2022. szeptember 30-án alkalmazott árat rögzítik. Arról is döntött 
a kormány, hogy a rendszerhasználati díj nem emelkedhet a lakossági fo-
gyasztók számára a jövő évben sem, hogy ez ne jelentsen megfizethetet-
len terhet az ipar számára, extraprofitadót vetnek ki a kiegyenlítő szolgál-
tatást nyújtó erőművekre. 

– MAGYARORSZÁG KORMÁNYA  a 2010 utá-
ni időszakban számos olyan intézkedést kezde-
ményezett, amelyek az egészségmegőrzésre és 
-fejlesztésre fókuszálnak – mondta Vitályos Esz-
ter miniszterhelyettes, a Kulturális és Innovációs 
Minisztérium államtitkára az Egészséges Városok 
Kárpát-medencei Egyesülete 34. szimpóziumán 

pénteken a Hotel Sopronban. – Kiemelt figyel-
met szentelünk a szellemi jólétnek is, amelyet 
elsősorban a kultúra táplál. A GDP 1,3 százalékát 
fordítjuk ennek támogatására, amely európai vi-
szonylatban is az egyik legmagasabb arány. 

Az ülés elnöke dr. Farkas Ciprián, Sopron pol-
gármestere volt.

A LAKOSSÁGI FÓRUM  előtt sajtótájékoztatót tartott Ko-
csis Máté, amelyen jelen volt Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselője és dr. Farkas Ciprián. A pol-
gármester kiemelte, a soproni közgyűlés (kivéve a baloldali 
képviselőket) is támogatta Szita Károly (a Megyei Jogú Vá-
rosok Szövetségének elnöke) levelében foglaltakat, amely-
ben arra kéri az Európai Bizottság elnökét, hogy változtas-
sanak a szankciós politikán, mert az önkormányzatokat is 
súlyosan érinti az elhibázott brüsszeli politika. 

Kocsis Máté:  Mondjunk nemet a szankciós politikára!

A családok védelméért
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MADARÁSZ RÉKA

Az újrahasznosítás számtalan formá-
jával találkozhatunk lépten-nyomon. 
Egyre többen vannak azok, akik a fo-
gyasztói társadalom „használd, majd 

dobd ki” szemléletével szemben a felesleges 
dolgokat a kreativitásuk eszközeinek tekintik.
Zsiga Évi nem csüggedt el a 
pandémia első hullámakor, 
amikor hirtelen rengeteg 
szabadidőhöz jutott, hanem 
új hobbit talált, ami azóta a 
szenvedélyévé vált. Köny-
vekből kezdett el szobrokat 
készíteni, az alkotásainak a 
száma most már a százat is 
meghaladja.

– Angol nyelvű csoportok-
hoz csatlakoztam a Faceboo-
kon, onnan merítettem az öt-
leteket – mesélte Évi. – Azóta 
is naponta gyakorlok, próbál-
kozom, tanulok valami újat. 
A könyvszobrászathoz ren-
geteg türelemre van szükség, 
egy-egy munkán ugyanis he-
tekig dolgozom. Szerencsé-
re nagyon kitartó vagyok: 
addig nem nyugszom, amíg 
meg nem csinálom, amit 
szeretnék.

Évi tevékenységét meg-
nehezíti, hogy a szobrok el-
készítéséhez nem megfele-
lő bármilyen könyv, hanem 
számít a lap minősége, az 

oldalszámozás, a könyv ma-
gassága, és az is lényeges, 
hogy a kötet kemény köté-
sű legyen, illetve a lapokon 
ne legyen színes illusztráció 
vagy írás.

– Az alkotás folyamata az-
zal kezdődik, hogy megszer-
kesztem a mintát, kinyom-
tatom, majd beszerzem a 
könyvet, behajtom a lapok 
széleit, az oldalakon egyesével 
megjelölöm a mintát, aztán 
levágom, behajtom és igény 
szerint színezem – részletez-
te. – Minden egyes darabban 
van valami kihívás, ami miatt 
mindegyik egy külön kaland.

Készített már Évi születés-
napra többemeletes tortát, 
Harry Pottert, zongorát, sü-
nit, a kedvence mégis Gustav 
Klimt A csók című festményé-
nek általa újragondolt változa-
ta, amit huszonnégy karátos 
aranyfóliával ragasztott kör-
be, és púderrel színezett. 

– Sokszor a borító elké-
szítése is több napot vesz 

igénybe, mivel általában fes-
tem azokat, máskor szalvéta-
technikával készítem – a tar-
talmuktól függően –, de olyan 
szobrom is van, amelybe ka-
rácsonyi égőket fúrtam bele 
– tette hozzá.

Zsiga Évi alkotásaiból a 
közelmúltban nyílt kiállítás 
a peresztegi faluházban. Ha 
megfelelő helyszínt talál, Sop-
ronban is szívesen bemutatná 
a nagyközönségnek könyvek-
ből készült szobrait.

Ha valaki olyan felesle-
ges könyvekkel rendelke-
zik, amelyekről úgy gondolja, 
hogy megfelelnek Évi céljai-
nak, örömmel várja a felaján-
lásokat a Facebook közösségi 
oldalon (Zsiga Évi néven).

– Behajtom a lapok széleit, az oldalakon egyesével megjelölöm a mintát, aztán levágom és 
igény szerint színezem – mesélte az alkotás folyamatáról Zsiga Évi. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Egy használt bútor-
darab ezer meg ezer 
módon éledhet új-
ra, csupán a fantázia 
szabhat határt az át-
alakulásnak – ebben 
hisz, és ezzel is foglal-
kozik a soproni Seres 
Krisztina.

Krisztináék bensőséges han-
gulatú erdei házában a bú-
torok, használati tárgyak 
egyediek, mindegyiknek kü-
lön-külön története van, azon-
ban abban hasonlítanak, hogy 
Krisztina munkájának keze 
nyomát viselik, és stílusvilá-
guk egységes. Nem véletlen, 
hogy 6 éve, egy költözés után 
éppen a saját bútorai átalakí-
tása közben szeretett bele eb-
be a tevékenységbe.

– A vendéglátásban dol-
gozom, amit még három év-
tized után is szeretek, ám 
már kislány koromtól fogva 
vonzódom a művészetekhez 
– mesélte Krisztina. – Min-
dig, mindenben kerestem a 
kreativitást, a szépet, a bú-
torok, kisebb-nagyobb hasz-
nálati tárgyak átalakítása so-
rán ezt az érzést átélhetem. 
Autodidakta módon képzem 
magam, az elmúlt években 
nagyon sokat tanultam. Nya-
ranta Kapolcson sajátítottam 
el különböző technikákat egy 
fiatal szakembertől. 

Az alkotó ma már számos 
technikával dolgozik: öröm-
mel lazúrozik, stencilezik, 
krétafestéket és speciális 

bútorfestéket is használ. Ked-
veli az antikolást, azaz a „ré-
giesítést”, amikor egy-egy bú-
tordarabot régi hatásúvá tesz 
különböző alapanyagokkal és 
technikákkal, nem ijed meg 
a flextől, a drótkefétől, sőt a 
kisebb asztalosmunkáktól 
sem. A mívesebb képkeretja-
vítástól, -átalakítástól kezdve 
az újraálmodott hokedliken, 
asztalokon, komódokon át a 
nagyobb méretű bútordara-
bokig sok mindent újravará-
zsolt már. 

– Sok-sok munkával jár 
együtt a megújítás, az átvál-
toztatás, ám ha kötődünk a 
bútorhoz, mert mondjuk, egy 
kedves családi örökségről van 
szó, akkor otthonunk szív-
vel-lélekkel teli ékévé válhat 

a felújított darab – folytatta 
Krisztina. – Most végeztem 
két régi típusú konyhaasztal-
lal, amelyekben még benne 
volt a sodrófa is egyéb kony-
hai eszközökkel. Első lépés-
ben hőpisztollyal égettem le 
róluk a háromrétegű festé-
ket, utána jöhetett a csiszolás, 
majd az alapozás, a javítgatás, 
a sok-sok munkaóra végered-
ménye pedig igazán szívet 
melengető lett.

Krisztinának nagyon fáj, 
hogy a kiváló alapanyagból ké-
szített hetvenes–nyolcvanas 
évekbeli bútorokat sokan ki-
dobják, pedig meglátása sze-
rint csak a fantáziától függ, 
milyen stílusban élhetnék to-
vább az életüket az átalakított 
darabok.

Újraálmodott bútorok

Sok munkával jár a régi bútorok megújítása, de Seres Krisztina 
szerint megéri. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Idén a Várva Várt Ala-
pítvány munkáját tá-
mogatja újborainak be-
vételéből a Vincellér 
Borbirtok. 

A pince már korábban jó-
tékonykodásba kezdett, az 
előző években a Soproni 
Madármentők Alapítványt 
segítette. Az együttműködés 
nagyon sikeres volt, azonban 
olyan sok megkeresést ka-
pott más civil szervezetektől, 
hogy úgy döntött, mostantól 
kétévente új kedvezménye-
zettet választ.

A Várva Várt Alapítvány 
célja, hogy a megfogant gyer-

mekek a saját családjukban 
nőhessenek fel. A nehéz kö-
rülmények között élő édes-
anyákat igyekszik segíteni. 
Amennyiben az édesanya 
nem tudja vállalni a gyermek 
nevelését, a szülő kérésére 
olyan családokhoz adják örök-
be, ahol valóban várva várják 
őket. Az alapítvány harmadik 
fontos feladata pedig a krízis-
helyzetek megelőzése a sze-
xuális felkészítéssel.

– Nekünk, soproniaknak 
a kultúránk része a bor, a he-
lyieknek ez fontos kérdés, 
büszkék vagyunk a borvidé-
künkre. Ezért is tartom nagy 
szónak, hogy egy ilyen ismert 
pince az ügyünk mellé áll 

– mondta Horváth Zsuzsa, az 
alapítvány soproni régiójának 
koordinátora.

Az idei újborok több szem-
pontból is különlegesek a Vin-
cellér Borbirtok számára.

– Jól alakultak a körülmé-
nyek, így háromfajta újbort 
készítettünk a pincénél – me-
sélte Molnár Tibor. – A zenit 
finoman barackos, egzotikus 
gyümölcsökkel, ropogós sa-
vakkal, a rozénk idén vagány 
savú, szamócás, málnás za-
matokkal. A vörös zweigelt 
részben fahordós érlelést ka-
pott, amitől még fűszeresebb, 
a bogyós gyümölcsök mellett 
vanília és karamell színesíti a 
fiatalos vörösbort.

Kétévente  új kezdeményezést támogat a Vincellér Borbirtok

Jótékonyság újborral

Molnár Tibor és a Vincellér Borbirtok idei három újbora. FOTÓK: SZITA MÁRTON

Székfoglaló  
az akadémián
Megtartotta székfoglaló 
előadását prof. dr. Faragó 
Sándor, a Soproni Egyetem 
rector emeritusa a Magyar 
Tudományos Akadémia 
nagytermében. Az MTA kö-
zelmúltban megválasztott 
levelező tagja a tudomá-
nyos eseményen „Szövet-
séget kötök veletek, …, és 
minden élőlénnyel, amely 
veletek van: a madarakkal, 
a háziállatokkal, s az ösz-
szes mezei vaddal” című 
értekezését adta elő. 

Búcsúzik  
a rózsakert 
A szezon utolsó rózsacsok-
rát Cziráky Margit hercegné 
sírjára tették – adta hírül az 
Eszterháza központ. A nép-
szerű fertődi Cziráky Mar-
git Rózsakert idén is bezárt 
a téli szezonra, a tervek sze-
rint 2023 májusában fogad-
ja újra a látogatókat. 

Szünetel  
a vízbekötés 
Fagyveszély miatt 2023. 
február 28-ig vízbekötés-
hez kapcsolódó szakipari 
munkát nem végez a Sop-
roni Vízmű Zrt. A cég ké-
ri, hogy mindenki gondos-
kodjon a téli időszakban a 
vízmérő és a házi (belső) 
vízvezeték-hálózat fagy el-
leni védelméről. 

ZÖLD HÍREK„Minden darabban  van valami kihívás, ami miatt mindegyik egy külön kaland”

Könyvekből komponált szobrok
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Idén is lesz adventi vásár Sop-
ronban. November 25. és de-
cember 24. között a Mária-
szobornál várnak minden 
érdeklődőt a város karácsony-
fája mellett. 

Az energiaválság mi-
att ezúttal a korábbi évek-
hez képest kisebb területet 
foglalnak el az árusok, a vá-
sár kiépítési és működteté-
si költségeit pedig maguk a 

kitelepülő vállalkozások fi-
nanszírozzák. A vásár terüle-
tén ezúttal is energiatakaré-
kos, LED-es világítótesteket 
és ünnepi fényeket használ-
nak. A hagyományoknak meg-
felelően minden adventi va-
sárnap 18 órakor gyújtják meg 
a gyertyát a koszorún, és ezút-
tal is meghirdetik az adventi 
rajzpályázatot. További rész-
letek: www.prokultura.hu 

Soproni advent 

KÖVES ANDREA

A légtánc a mozgáskultúra egyik leg-
látványosabb, legizgalmasabb vál-
faja, amelybe az elmúlt években a 
soproni közönség is bepillantást 

nyerhetett Duics Diána edző, oktató és tanítvá-
nyai produkcióinak köszönhetően. 
Fizikai erőt igénylő, akroba-
tikus elemekkel átszőtt, ele-
gáns, légies sport – röviden 
így lehet jellemezni ezt a cir-
kuszok világából indult, Sop-
ronban is egyre népszerűbb 
mozgásformát. Duics Diána 
közel tíz évvel ezelőtt fedezte 
fel a sportág szépségét, mint 
mesélte, az akkor már évek 
óta testépítő–fitnesz-, aero-
bikedzőként tevékenykedő 
sportszakember f igyelmét  
egy kellemetlen állapot irá-
nyította a légtorna felé.

– Egy szédüléses megbete-
gedéssel küszködtem, és hi-
szek a mozgás gyógyító ere-
jében, ekkor találtam rá az 
aerial jógára, ennek során „se-
lyemhintát”, azaz hammockot 
használunk a test súlyának 
megtámasztására – kezdte 
Duics Diána. – Hihetetlen, de 
segített rajtam, hogy lógtam 
fejjel lefelé. Ez után láttam 
meg az eszközben rejlő lehe-
tőséget, azt, hogy egyre ma-
gasabban lehet vele dolgoz-
ni, így jutottam el a légtáncig. 

Kezdőbb szinten a két pon-
ton felfüggesztett hammo-
ckot ajánlom, majd sok-sok 
gyakorlás után jöhet az aerial 
silk, azaz a felfüggesztett spe-
ciális selyem levegőakrobati-
kai eszköz, melyen a különbö-
ző hajlékonysági és erőelemek 
mellett leforgásokat és zuha-
násokat gyakorlunk.

A különös varázsú légtánc 
világába a soproni nézők már 
több rendezvényen is belekós-
tolhattak, hiszen Dia és tanít-
ványai rendszeres vendégei 
a Tündérfesztiválnak, illetve 
az őszi Kult rendezvénysoro-
zatnak. A magas színvonalon 
összeállított, a programok te-
matikájába illeszkedő pro-
dukciókat hónapok kemény 
munkája és gyakorlása előzi 
meg. A szakember izgalom-
mal keresi, tervezi az adott 
korszakhoz illő zenéket, 

látványelemeket, kosztümö-
ket, koreográfiát. 

Vajon mi minden kell ah-
hoz, hogy valaki sikerélményt 
éljen meg a légtánc terüle-
tén? Mint az edző kiemelte: 
a nyolcéves kortól kezdhető 
mozgásformában az oktatás 
fokozatos, egymásra épülnek 
az egyre nehezebb technikai 
elemek, melyek mellett nagy 
hangsúlyt kap a biztonság, az 
erőnlét és a hajlékonyság fej-
lesztése. A trükkök, a mozdu-
latok nagyon könnyednek és 
légiesnek tűnnek a nézők szá-
mára, ám nagy erőnlétet és 
koncentrációt igényelnek. Bár 
nem a versenyezés motiválja 
elsősorban a Dia Aerial Stúdió 
tagjait, ám büszkék arra, hogy 
az idei nagyszabású légtorna-
fesztiválon a Magyar Nem-
zeti Cirkuszban sikerült két 
bronzérmet kiérdemelniük. 

A trükkök  nagy erőnlétet és koncentrációt igényelnek

A levegő akrobatái

A légtánc világába a soproni nézők már több rendezvényen is belekóstolhattak. FOTÓK: ARCHÍV

2002
Fotókiállítás
Dr. Rados Tamás szerzetes tanár 
fotóhagyatékát a Pannonhalmi 
Bencés Apátság levéltárában 
őrzik. A II. világháború előtt 
készült felvételeiből kiállítást 
rendeztek Pannonhalmán, de a 
képeket ezúttal Sopronban mu-
tatják be. A kiállítás tematikája 
igen gazdag, ugyanis portréké-
peket, családi fotókat, városké-
peket, műemlékfotókat, szer-
tartásokat ábrázoló képeket 
egyaránt láthatnak a látogatók, 
ha felkeresik a Káptalanház Ga-
lériát, Sopron, Szent György u. 
7. (Fotó Mozaik)

1972
Új iskola Sopronban
A soproni belváros utolsó há-
borús romépületét, a Szent 
György utcai egykori káptalan-
házat 1968-ban kezdte újjáépí-

teni és az idén ősszel adta át 
a Győr–Sopron megyei Állami 
Építőipari Vállalat soproni fő-
építésvezetősége. A 312 éves 
barokk ház homlokzatát a Mű-
emléki Felügyelőség sopro-
ni dolgozói hozták rendbe. Az 
Egészségügyi Minisztérium 40 
millió forintért a düledező ro-
mokból a szomszédos Fórum-
ház udvarába nyúló toldalék 
hozzáépítésével korszerű és 
szép iskolát építtetett, amely-
ben jelenleg már száz gyógy-
szertáriasszisztens-hallgató 
tanul. (Kisalföld)

1942
Soproni szokások
Sopronban a helyi szokások kö-
zül legszembetűnőbb az a kis 
négylábú szék, amely már kora 
tavasztól késő őszig, mint kato-
na a vártán, ott áll a széles ka-
pujú parasztházak teltöblű aj-
taja előtt. Nincs odaszegezve, 
sem kötözve egy darabja sem. 

Az idénynek megfelelően kis 
kosárban áll rajta a spenót, a 
cseresznye, a hagyma, zöldség-
féle, burgonya, míg nem egynél 
a szék karfáján üres füles bögre 
díszeleg. Ez a gazda, a földmí-
ves cégére. Itt lehet kapni zöld-
séget s a bögrével ábrázolt tejet. 
A szék magánosan áll hajnaltól 
alkonyatig. A ház népe nem ér 
rá őrizni, nem kereskedő, nincs 
ideje senkinek a vevőlesésre. 
Ha valakinek szüksége van va-
lamire, besétál a tágas, soklaká-
sú udvarra, ott majd helyreiga-
zítják. De talán még jellemzőbb 
a Városi Mozi ruhatára, amely a 
nézőtéren van elhelyezve. Köz-
vetlenül az ülőhelyek mellett, a 
falakon sűrűn sorakoznak egy-
más mellett a fogasok. Min-
denki oda akasztja a kabátját, 
ahol ül. Telt háznál bizony nem 
egyszer kerülnek egymásra a 
bundák és fényes hátú, kopott 
kabátok. Kalapok egymás he-
gyén-hátán. Nincs, aki gondot 
viseljen rájuk, jegyet sem osz-
tanak fejébe, díjat sem szednek 

ellenébe, mégis huszonöt év 
alatt nem fordult elő, hogy va-
lakinek is eltűnt volna, kicserél-
ték volna a kabátját vagy a ka-
lapját. (Nemzeti Újság)

1912
Új kórház Sopronban
Tizenkét esztendő óta vajúdó 
ügyet vitt a soproni törvény-
hatósági bizottság a megvaló-
sulás stádiumába. A múlt esz-
tendő utolsó napjai egyikén 
megtartott városi közgyűlés 
megszavazta az új közkórház 
építéséhez szükséges össze-
get. A régi kórház düledező ál-
lapotban van (…) A kórházat 
megfelelő szabad és jó levegő-
jű térségre építik meg egymil-
lió-háromszázezer korona költ-
séggel. A kórháznak 202 ágya 
lesz majd és az épületnek el-
különített pavilonjai lesznek. 
(Népszava)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

120 ÉVVEL EZELŐTT,  1902. november 13-án született Mühl 
Aladár zenetanár, festőművész, a soproni akvarellfestészet je-
les egyénisége. Halálának huszadik évfordulóján ünnepi meg-
emlékezést tartottak, és ezen a napon vette fel a képgaléria a 
Mühl Aladár Galéria nevet. Emlékét ma emléktábla őrzi egyko-
ri lakóházán, a Bécsi út 20. szám alatt, melyen a következő fel-
irat olvasható: „Ebben a házban élt és alkotott Sopron város 
szerelmese, Mühl Aladár (1902–1981), akinek a zene és a festé-
szet jelentette az életet. Születésének századik évfordulóján, 
megemlékezésül: Mühl Aladár barátai és a Soproni Városszé-
pítő Egyesület.”. 1981. október 19-én hunyt el.
60 ÉVVEL EZELŐTT,  1962. november 12-én hunyt el Bécsben 
báró Lehár Antal vezérőrnagy hadtörténész, Lehár Ferenc zene-
szerző testvére. Sopronban nevelkedett, 1921-ben csatlakozott 
a visszatérő IV. Károlyhoz, aki vezérőrnaggyá és hadügyminisz-
terré nevezte ki. A sikertelen királypuccs után elhagyta az or-
szágot, Ausztriában és Németországban élt. Sopronban szüle-
tett 1876. február 21-én. 
50 ÉVVEL EZELŐTT,  1972. november 12-én hunyt el Budapes-
ten Pálfy Miklós evangélikus lelkész, teológiatanár. Sopronban 
tanult a teológián, majd később segédlelkész volt, és német 
nyelvet tanított a soproni Evangélikus Teológus Otthonban. 
1945–1946-ban a Nemzeti Parasztpárt soproni városi, 1946 és 
1949 között vármegyei titkára, a Sopron vármegyei Szabadelvű 
Művelődési Tanács elnöke volt. Munkatársa, illetve szerkesz-
tője volt az Evangélikus Élet hetilapnak, a Theológiai Szemlé-
nek, a Lelkipásztor című havi folyóiratnak. Beleden született 
1911. november 26-án.
45 ÉVVEL EZELŐTT,  1977. november 11-én hunyt el Stuttgart-
ban Peéry (Limbacher) Rezső gimnáziumi tanár, igazgató, író–
szerkesztő, kritikus és műfordító. 1950-ben került Sopronba, 
előbb a József Attila Gimnáziumba (leánygimnázium), majd a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója lett. Az 1956-os ese-
mények során megválasztották a forradalmi bizottság elnöké-
nek és az önálló soproni lap szerkesztőjének. A megtorlás elől 
Ausztriába menekült, majd Stuttgartban telepedett le, az egyik 
tanítóképző intézet, a reutlingeni pedagógiai könyvtár vezető-
je lett. Pozsonyban született 1910. március 27-én.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES 
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁ-
ZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Tánccal ünnepelnek
Két felvonásos táncművel készül az ünnepekre a Pro Kultúra – a 
Porka havak című darabot hétfőn mutatták be először a Liszt-köz-
pontban. Az előadás első, a Havon delelő szivárvány című felvoná-
sa az elveszett, majd újra megtalált szerelemről szól, a második, 
Szívünk legyen most a jászol című részben egy falusi közösség-
ben születendő gyermek várása fonódik össze a szent család tör-
ténetével. Az első tánc koreográfusa Alexej Batrakov, a zeneszerző 
 Szarka Gyula előadóművész. A második rész koreográfusa Dem-
csák Ottó, a Sopron Balett vezetője, a zenét Varga Gábor dzsessz-
zongorista komponálta.

A darabot bemutató sajtótájékoztatón Kóczán Péter, a Pro Kul-
túra ügyvezetője kiemelte: nagy öröm, hogy a színház bezárása el-
lenére a munkatársak szorgalmának köszönhetően a Liszt-terem 
színpadán be tudják mutatni a táncművet. 

FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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2022-ben már 4. alka-
lommal rendezték meg 
városunkban a három-
napos V4 karate edző-
tábort. A sportszakmai 
találkozót és versenyt a 
Visegrádi Alap támoga-
tásával a hagyományok 
szerint a Shotokan Tig-
risek Sportegyesület 
szervezte. 

Gáncs Krisztián, a Shotokan 
Tigrisek elnöke elmondta: a 
mostani, megújult pályáza-
ti kiírás a korábbiaktól eltérő 
lebonyolítási rendszerre adott 
lehetőséget: két V4-es ország, 
Magyarország és Csehor-
szág látta vendégül egy közös 
szomszédos ország, ez eset-
ben Ausztria fiataljait. 

– Természetesen maga 
az edzőtábor nem kizáró-
lag a karatéról és a sportról 
szólt, hanem kiemelt szerep 
jutott az ismerkedésnek és a 
kulturális programoknak is 
– hangsúlyozta Gáncs Krisz-
tián. – A három országból ér-
kezett fiatalok közösen láto-
gattak el a soproni történelmi 
belvárosba, és megnézték vá-
rosunk jelképét, a Tűztornyot 
is. Emellett megismerhették 
egymás kultúráját, hiszen a 
többi ország táncaiból kaptak 
ízelítőt. Pénteken és szomba-
ton az edzéseké és a barátko-
zásé volt a főszerep, vasárnap 
aztán egy gyakorlóversenyen 
mindenki lemérhette tudását 
a nemzetközi mezőnyben.

A Shotokan Tigrisek Sport-
egyesület elnöke hozzátet-
te: a versenyen lehetőség volt 
a kisebbeknek játékos fel-
adatokkal érmeket szerezni. 
A nagyobbak pedig forma-
gyakorlatban és küzdelem-
ben indultak. 

– A küzdősportban min-
dig fontos lemérni, hogy 
mennyire tudjuk használni 

a megszerzett tudást – erről 
szólt a vasárnapi napon a küz-
delem – folytatta Gáncs Krisz-
tián. – Az ilyen gyakorlóverse-
nyek főleg a kezdők és a kevés 
versenytapasztalattal rendel-
kezők számára biztosítanak 
megfelelő környezetet.

A V4 edzőtáborok nem ér-
tek véget Sopronban. A prog-
ram hétvégi tréningek és 

küzdelmek után a jövő év ta-
vaszán folytatódik. Akkor a 
magyar és az osztrák fiata-
lok látogathatnak el a cseh-
országi Hradec Kralove vá-
rosába egy hétvégére, ahol a 
házigazda cseh karatékákkal 
közösen egy edzőtáborban 
vehetnek részt – mindezt in-
gyenesen, a Visegrádi Alap 
támogatásával.

Magyar, cseh és osztrák  fiatalok találkoztak Sopronban 

Edzőtábor és küzdelem

TÁJFUTÓ BAJNOKOK:  A közelmúltban rendezték a Vértesben 
a tájfutó országos hosszútávú és országos pontbegyűjtő csapat-
bajnokságot. A megmérettetésen komoly soproni siker született: 
férfi senior F165 kategóriában országos bajnoki címet ért el a Vaj-
da Kolos, Horváth Pál, Margittai Endre trió. Az F165 azt jelenti, 
hogy a csapattagok életkorának összege minimálisan 165 év kell, 
hogy legyen. A SMAFC büszke a három senior sportolóra, akik ke-
mény, technikás terepen szerezték meg a bajnoki címet. 

Az edzőtábor zárónapján a formagyakorlatok és a küzdelem került a középpontba. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Múlt hétvégén ren-
dezték a Soproni Park-
erdőben az Őszi Kupa 
pontbegyűjtő tájéko-
zódási futóversenyt. 
A program ezúttal is 
népszerű volt.

A SMAFC szervezésében ren-
dezték meg a sporteseményt, 
elsősorban demonstrációs cél-
lal: a profibbak mellett akár 
kezdő versenyzőket is vártak. 

– Ezen a versenyen nem 
volt kötelező az összes ellen-
őrző pontot elérni – kezd-
te Molnár Tibor, a szervező 
SMAFC Tájfutó Szakosztályá-
nak vezetője. – Minden ver-
senyző ugyanazt a térképet 
kapta, és ez alapján kellett a 
rendelkezésre álló egy óra 
alatt minél több pontot össze-
gyűjteni. Az egyes ellenőrző 
állomásoknak különböző ér-
tékük volt: a rajthoz közelebb 
esőknek 10, a legbonyolultab-
ban megközelíthetőknek 35 
pont. Összesen 18 ilyen ellen-
őrző helyszínt lehetett megta-
lálni a versenyen.

A sportszakember hoz-
zátette: ha valaki nem tudta 
teljesíteni az egyórás limitet, 

utána már pontlevonással 
büntették. 5 perces késésig 
percenként 5 pontot, afölött 
percenként már 15 pontot 
vontak le az illető teljesítmé-
nyéből. Ezzel együtt az őszi 
kupa célja, hogy minél töb-
ben megismerkedjenek a tá-
jékozódási futással, a sportág 
szépségeivel.

Tájékozódási futás – pontokért

Népszerű volt a hétvégi tájékozódási futóverseny. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1. II. em.

A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató, illetve
további információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán

A részletes licitkiírás a
www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok 

menüpont alatt olvasható. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Lackner Kristóf utca 48.Sopron, Lackner Kristóf utca 48.
fszt. 9. szám alatti üzlethelyiség  fszt. 9. szám alatti üzlethelyiség  
bérbeadás útján történő hasznosítására

A helyiség alapterülete:  33 m2

A bérleti díj alsó határa:  20.005 Ft/ m2/ év + áfa
A licittárgyalás időpontja:  2022. november 29. 9 óra
A megtekintés időpontja:  2022. november 21. 14 óra

KOSÁRLABDA
Sopron Basket – DVTK Hun-Therm

Euroliga mérkőzés,  
Sopron, november 9. 

75–65  
(20–16, 18–17, 24–14, 13–18)

Sopron Basket:  
Fegyverneky 5/3,  

Sykes 16, Kunek 16/12,  
Brooks 13/3, Magbegor 18 

Csere: Czukor 5/3,  
Stankovic 2, Varga A., Böröndy

DVTK Hun-Therm:  
Guirantes 8, Aho N. 13/9, 

Bernáth 14/6,  
Garbin 8/6, Green 5 

Csere: Kiss 12,  
Kányási 5

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Völgyi Péter

Atomerőmű KSC Szekszárd 
– Sopron Basket

Bajnoki mérkőzés,  
Szekszárd, november 12.

70–68  
(24–27, 17–17, 9–13, 20–11)

Szekszárd:  
Studer 13/3, Vivians 15/3, 

Hebard 12, Miklós 4,  
Goree 16/3  

Csere: Wallace 8,  
Mányoky 2, Boros

Sopron Basket:  
Fegyverneky 20/12,  
Sykes 21/6, Sitku 2,  

Brooks 7/3, Magbegor 9 
Csere: Kunek 7/3, Stankovic 2, 

Czukor, Varga A.

Vezetőedző:  
Zeljko Djokic

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

LABDARÚGÁS
Abda SC VVFK BAU – Caola SC Sopron

Duna Takarék megyei I. osztály
Abda, november 12.

0–2
SFAC 1900 SE – DAC Nádorváros 1912

Duna Takarék megyei I. osztály
Sopron, november 12.

1–1

Sportesemények és turizmus  
– Sopron a vb-n jól vizsgázott
A sportturizmus aktuális kérdései címmel szerveztek kerekasz-
tal-beszélgetést múlt szerdán a turizmus klubban, a Soproni 
Egyetem Ligneum Látogatóközpontjában. A rendezvényen részt 
vett Csiszár Szabolcs, Sopron sportért felelős alpolgármestere 
is, aki a női kosárlabda Euroliga és a vizes világbajnokság 2022-
es soproni rendezvényeinek szervezésekor szerzett tanulságok-
ról mesélt a hallgatóságnak.

A beszélgetést Pappné dr. Vancsó Judit vezette, beszélgető-
partner volt még dr. Stocker Miklós, a Budapesti Corvinus Egye-
tem docense, valamint dr. Laczkó Tamás, a Pécsi Tudomány-
egyetem docense.
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Floorball
November 17., 
csütörtök 9 óra, Szent 
Orsolya-iskola
Floorball diákolimpia 
megyei döntő lány és fiú 
V., VI. korcsoport

Túra 
November 19., szombat 
9 óra, Bánfalva, 
Lángos ház 
Keltakvíz-túra

Teke 
November 19., szombat 
14 óra, Győri úti 
tekepálya
Soproni Sörgurítók SE 
– TOPIDO Nagymizdó SE

Labdarúgás
November 19., szombat 
14 óra, városi stadion
Caola SC Sopron – Üstökös 
FC Bácsa

Vízilabda
November 20., 
vasárnap 13 óra, 
Lőver uszoda 
Országos utánpótlás-
bajnokság

Kosárlabda
November 20., 
vasárnap 17 óra, 
Krasznai csarnok 
SMAFC 1860 
– MEAFC-Miskolc

LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Múlt hétvégén tartották a sopro-
ni Lőver uszodában a hagyományos 
dr. Csik Ferenc emlékversenyt. Az 
idei évben több nemzet képviseleté-

ben 280 fiatal úszó ugrott medencébe.

Az emlékverseny megnyitó-
ján dr. Farkas Ciprián polgár-
mester hangsúlyozta: másfél 
év telt el azóta, hogy a sop-
roniak és a környéken élők 
birtokba vehették az új Lő-
ver uszoda épületét, amely 
azóta több rangos hazai és 

nemzetközi versenynek adott 
otthont.

Az idén 41. alkalommal 
megrendezett dr. Csik Fe-
renc emlékversenyre valóban 
nemzetközi mezőny gyűlt 
össze: Magyarország mellett 
Ausztriából, Szlovákiából és 

Csehországból is jöttek fia-
tal úszók városunkba. Össze-
sen huszonkét sportegyesület 
280 úszója mérette meg magát 
a péntektől vasárnapig tartó 
eseményen.

– Nem kevesebb mint 630 
érmet adtunk át, rengeteg ver-
senyszámban indultak a fia-
talok – mondta Gyurátz Edit, 
a Széchy Tamás Sportiskola 
Sopron edzője. – Amire na-
gyon büszkék vagyunk: Sop-
ronból 52 úszó állt rajtkőre. 
Az idei dr. Csik Ferenc emlék-
versenyen minden verseny-
számban bejutottak a döntőbe 

a sportolóink. A fiatalok kitet-
tek magukért, szinte az ösz-
szes korosztályban dobogóra 
állhatott valamelyik verseny-
zőnk. A megmérettetés kivá-
lóan szolgálta a mi fiataljaink 

felkészülését is a szerdán Ka-
posváron kezdődő rövid pá-
lyás felnőtt ob-re, valamint a 
decemberi korosztályos rövid 
pályás magyar bajnokságra, 
amelyet Szegeden rendeznek.

AZ UNOKA IS KOSZORÚZOTT:  Dr. Csik Ferenc az 1936-os ber-
lini olimpián 100 méteres gyorsúszásban szerzett olimpiai arany-
érmet, később városunkban is dolgozott, hivatása teljesítése köz-
ben egy bombatámadás során veszítette életét. Az egykori kiváló 
orvos–sportoló emléke előtt az idei, 41. versenyen is tiszteleg-
tek: emléktáblájánál koszorút helyezett el Csik Ferenc unokája, 
Csik-Bakó Katalin, valamint dr. Farkas Ciprián polgármester, Csi-
szár Szabolcs alpolgármester és Rádonyi László, a Soproni Vízmű 
Zrt. vezérigazgatója.

A 41. Dr. Csik Ferenc Emlékversenyen 52 soproni úszó indult – szinte minden korosztályban sikerült érmet nyerni. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

PAPP GYŐZŐ

A kilencvenes évek 
eleje–közepe is nagy-
szerű időszaka volt a 
soproni kosárlabdázás-
nak: 1993-ban az SVSE–
GYSEV női csapata tör-
ténete során először 
nyerte meg a magyar 
bajnokságot, majd egy 
évvel később az Ászok-
férfiak legjobb négy 
közé jutását ünnepel-
hették a szurkolók. 
Kezdődött azzal, hogy a play 
offban a jóval esélyesebb Szol-
noki Olajbányászt kapták el-
lenfélnek a soproni kék-fehé-
rek, akik a Tisza partján elért 
77–69-es sikerükkel alapoz-
ták meg az elődöntőbe jutást. 
A hazaiaknál többek között 
hiába remekelt a jelenlegi ma-
gyar szövetségi kapitány, Iv-
kovics Sztojan, a remekül tel-
jesítő „sörösök” besöpörték a 
győzelmet.

Az Ászok a siker kapujában 
– írták a lapok, és a következő 
meccsen ez be is következett: 
79–73-ra ismét Sterbenz Lász-
ló tanítványai nyertek. A mes-
ter így nyilatkozott a csata 
után: – Ma a szívünk és a kö-
zönségünk hozta a meccset. 

A harmadik összecsapást 
ugyan elbukta az Ászok, 1994 
áprilisa azonban így is arany-
betűkkel vonult be a soproni 
kosárlabdázás történetébe. 
Rekordközönség: 3000 néző 
előtt fantasztikus hangulat-
ban Karadzic kosarával kez-
dődött meg a negyedik mér-
kőzés, ezt az előnyt az azóta 
ismert sportriporterré avan-
zsált Knézy Jenő révén még 
azonnal egyenlítette a Szol-
nok. A folytatásban azonban 
jobb volt az Ászok, a hazaiak 
a sikerüket a hajrában a szép 
emlékű Molnár Csaba bünte-
tődobásaival biztosították be. 

A találkozó után a hazai 
szurkolók megrohamozták az 
Ászok játékosait, s ereklyéket 
gyűjtve pillanatok alatt egy 
szál fürdőnadrágra vetkőz-
tették őket a pályán. A meccs 
után a környező utcákon tom-
boltak a klub hívei. Az Ászok 
játékosai a Várkerület söröző-
ben ünnepelték legnagyobb 
sikerüket, amelyhez éjfélkor 
Patonay Imre akkori szövet-
ségi kapitány is gratulált.

A döntőbe jutásért a Tungs-
ram–Honvéd következett a 
soproni csapat számára, a fő-
városi Sólymokat erősítette 
többek között a legendává 

vált Dávid Kornél is. Ez a pár-
harc már megoldhatatlan fel-
adatnak bizonyult az Ászok-
nak, miként a bronzcsata is a 
Körmenddel szemben. Érmet 
ugyan nem szereztek a Ster-
benz tanítványok, de ezzel 
együtt is a klub történetének 
napjainkig fennálló legjobb 
bajnoki eredményét érték el.

A negyedik hely is nemzet-
közi kupaszereplést jelentett. 
Arra már csak az idősebbek 
emlékeztek, hogy a SMAFC 
révén kereken negyedszázad-
dal korábban, 1969-ben ját-
szott utoljára soproni férfi-
csapat az európai porondon.

Az Ászok férficsapata  1994-ben a negyedik lett a bajnokságban

Kosaras ünnep fürdőnadrágban

A Soproni Ászok sikercsapata. Álló sor balról: Szemző Gábor elnök, Nagy Tamás elnökségi tag, 
Sterbenz Tamás, Molnár Csaba, Tóth Zoltán, Sterbenz László edző, Lekarauskas Mindaugas, 
Bakk Attila, Molnár László, Szakáll Miklós, Bokor Ákos technikai vezető, dr. Zsolnay Miklós el-
nökségi tag. Guggoló sor: Szlávik Gábor, Karadzic Stevan, Gottschling Gábor, Szlávik József, 
Turcsán Zsolt, Kotlik László, Rakolcai Sándor. FOTÓ: KISALFÖLD-ARCHÍVUM
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Fucsovics újra a top 100-ban
Fucsovics Márton nyerte meg a pozsonyi, 68 ezer euró összdí-
jazású kemény pályás challenger tenisztornát, mivel a vasárna-
pi magyar házidöntőben legyőzte Marozsán Fábiánt. Fucsovics 
számára azzal, hogy bejutott a döntőbe, gyakorlatilag biztossá 
vált, hogy főtáblás lesz a januári Australian Openen, a pozsonyi 
tornagyőzelemmel pedig visszakerülhetett a top 100-ba, ahon-
nan október végén csúszott ki.

Negyedik hokisok
A negyedik helyen végzett a magyar jégkorong-válogatott a bu-
dapesti Sárközy Tamás emléktornán, miután a vasárnapi záró-
napon 2–1-re kikapott az ukrán csapattól. A tornát az olaszok 
nyerték, miután büntetőkkel verték a franciákat.

RÖVIDEN

Készül a válogatott 
Sérülés miatt Kleinheisler László (NK Osijek) kikerült a magyarlab-
darúgó-válogatott novemberi keretéből, a Mol Fehérvár középpá-
lyása, Dárdai Pál viszont bemutatkozhat – közölte vasárnap es-
te az MLSZ.

A 23 éves ifjabb Dárdai Pál személyében újoncot avathat a vá-
logatott, ha pályára lép a luxemburgiak vagy a görögök ellen. A fe-
hérvári játékos 12 évvel édesapja, a később szövetségi kapitány-
ként is dolgozó, 61-szeres válogatott Dárdai Pál utolsó válogatott 
meccse után léphetne pályára a nemzeti csapatban.

Ugyancsak vasárnapi változás, hogy Loic Nego (Mol Fehérvár) 
és Bolla Bendegúz (Grasshoppers) is kikerült a keretből sérülés mi-
att, utóbbi helyére a szintén fehérvári Schön Szabolcs került be, 
így Fiola Attilával együtt három fehérvári játékos készülhet a vá-
logatottal az év utolsó két válogatott meccsére. Dzsudzsák Balázs 
a Luxemburg elleni mérkőzés után, a görögök elleni hazai mérkő-
zésre csatlakozik a kerethez. 

Az első felkészülési meccset csütörtökön 20 órától Luxemburg-
ban játssza a magyar csapat, a hazai összecsapás a görögök ellen 
vasárnap 20.15-kor kezdődik.

Terjesztési reklamáció: 0699/517–501

Csik Ferenc emléktáblájánál  koszorút helyeztek el 

Dobogón a soproni úszók
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Galavics Dorina még 2020-ban jutott be a Miss 
Hungary szépségverseny döntőjébe, amit a pan-
démia miatt végül nagyon sokára és akkor is on-
line rendeztek meg. Az ifjú hölgy nem adta fel: 
jelentkezett a Miss Queen Hungary szépségver-
senyre, ahol a második helyen végzett.
A versenyre nyár közepén 
online kellett jelentkezni. 
A fotók alapján 50 lányt hív-
tak be, akik közül a 10 döntőst 
kiválasztották.

– Akkor kezdődött a hó-
napokig tartó felkészülés 
– mesélte vidáman Dorina. 
– Minden szempontból po-
zitív irányba fordult az éle-
tem, ezért felszedtem 5 kilót, 
ami szerintem az előnyömre 
vált. Ezt próbáltam átalakíta-
ni izommá, és az étkezésre is 
odafigyeltem. Mivel egyhetes 
felkészítő táborunk nem volt, 
november 3-án és 4-én tanul-
tuk meg a koreográfiát egy ta-
valyi versenyzőtől.

A döntő a budaörsi  Fashion 
Trend Centerben zajlott. A lá-
nyok először utcai ruhában 
mutatkoztak be, aztán az 
egyik szponzor esküvői ru-
hájában jelentek meg, majd 

ugyanebben a szettben egy 
pomerániai törpespiccel vo-
nultak. Ezután egyesével is 
megszemlélhették őket a né-
zők, majd fürdőruhát, végül 
pedig estélyi ruhát öltöttek 
magukra.

– Egy minden képzeletet 
felülmúlóan szép, rózsaszín 
ruhát kaptam, ami arra em-
lékeztetett, amit kétévesen a 
szüleim esküvőjén viseltem 
– tette hozzá Dorina. – A zsű-
ritagok az eredményhirde-
tés előtt sokáig tanakodtak 
azon, hogy ki legyen a ki-
rálynő. Először kicsit csa-
lódott voltam, hogy nem én 
nyertem meg a versenyt, 
hiszen mindent beleadtam, 
de végül mégis örültem, 
mert egy nagyon aranyos, 
természetes lány lett az el-
ső helyezett, akivel össze is 
barátkoztam.

Dorina boldog, hogy részt 
vett a megmérettetésen, hi-
szen számtalan élménnyel, 
tapasztalattal, kapcsolat-
tal gazdagodott, és új ajtók 
nyíltak meg előtte. Azzal 
pedig, hogy korona ke-
rült a fejére, kiskori álma 
vált valóra.

Soproni fiatalok

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

„Beszélünk és 
elbeszélünk 
egymás mellett, 
csalunk és be-
csapjuk magun-
kat, a mellünket 
verjük és meg-
hunyászkodunk 
– szóval élünk és 
túlélünk, ahogy 
felmenőink is 
tették.”
Nyáry Krisztián  
(1972–) kommunikációs 
szakember, könyvkiadó, 
író, irodalomtörténész

MOTTÓ

Nyári Krisztián: 
Így szerettek ők
Nyáry Krisztián barátai 
szórakoztatására kezdte 
publikálni a Facebookon 
magyar írók és művészek 
szerelemi életéről szó-
ló képes etűdjeit, az volt 
a célja, hogy a tanköny-
vi életrajzok papírmasé fi-
gurái helyett a valós, iz-
galmas, de kevesek által 
ismert párkapcsolati tör-
ténetek felidézésével sze-
rethető, hús-vér embere-
ket mutasson be, és ezzel 
kedvet csináljon a művek 
olvasásához. 40 történet 
Petőfitől Vas Istvánig, Be-
nedek Elektől Szabó Mag-
dáig, múzsákról, megcsalt 
szeretőkről, örök hűség-
ről és a szerelem sokféle 
arcáról.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ RÉKA

Hosszú hetek aprólékos munkájával készült 
alkotásait licitre bocsátotta Ambrus Júlia. 
A halmozottan sérült lány a befolyt összeget két 
napközis társa életkörülményeinek javítására 
ajánlotta fel.

Ambrus Júlia halmozottan 
sérült: látásában akadályo-
zott és siketnéma. Amióta 27 
évvel ezelőtt a világra jött, fo-
lyamatosan csak árasztja ma-
gából a szeretetet: mindenkit 
megölel, mintha tudná, hogy 
az ölelés gyógyító erővel bír, 
és mindig mosolyog. Koráb-
ban a Kozmutza Flóra EGY-
MI-ben tanult, akkor gyönyö-
rű szőtteseket készített, most 
pedig a Soproni Szociális In-
tézmény „Virágfüzér” Sérül-
tek Napközi Otthonába jár. 
Nem egyszerű az élete, hi-
szen a társai sokszor nem ér-
tik meg vagy félreértik, a gon-
dozói viszont, akikhez nagyon 
kötődik, mindent megtesz-
nek azért, hogy megszépítsék 
a mindennapjait. Akárcsak a 
szülei, akik mindeddig óriási 
erőről, kitartásról, elfogadás-
ról tettek tanúbizonyságot. 

Julcsi a napköziben subázik: 
egy méretes szőnyeget már 
el is készített úgy, hogy hor-
golótűvel egyenként csomóz-
za a fonalat. Mivel nem lát jól, 
nagyon közel kell hajolnia a 
munkájához, ezért az évek 
alatt a gerince már deformá-
lódott. Gyémántkirakóval ké-
szült képein ugyancsak hete-
kig dolgozik.

– Julika körülbelül egy éve 
talált rá a gyémántkirakó-
ra, amihez az alapanyagokat 
meg lehet vásárolni: a meg-
számozott ragasztófelületet 
és az apró köveket, amiket ar-
ra egyenként kell ráhelyez-
ni – mesélte Ambrusné Gálos 
Éva, a lány anyukája. – A na-
gyobbak 10–30 ezer gyémánt-
ból is állnak, így három–négy 
hétig dolgozik egy-egy képen. 
Mivel már rengeteg munká-
ja összegyűlt, felmerült az 

ötlet, hogy jó lenne elárverez-
ni a képeit.

Az édesanya ötletét Kiss-
né Mayer Mária, a „Virágfü-
zér” Sérültek Napközi Ottho-
nának vezetője vitte tovább, 
a Rotary Club Pannonia Sop-
ron és a Hova Tovább Alapít-
vány múlt szombati közös 
jótékonysági libavacsoráján 

pedig megvalósult az álom: 
Julcsi képeire lehetett lici-
tálni. Végül 270 ezer forint 
gyűlt össze, ráadásul Jul-
csi még egy megrendelést is 
kapott. A befolyt összeget a 
lány két napközis társának 
ajánlják fel, akiknek az életét 
az adomány talán egy kicsit 
megkönnyíti.

A gyémántkirakóval készült  képek akár 30 ezer darabból is állhatnak

Julcsi nagylelkű adománya

Ambrus Júlia gyémántkirakóval készült képein hetekig dolgozik. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Galavics Dorina  boldog, hogy részt vett a szépségversenyen

Az első udvarhölgy

MEGNYITOTTÁK AZ IDÉN TIZENÖTÖDIK ALKALOMMAL 
MEGRENDEZETT Alkotó diákok tárlatát a Soproni Szakkép-
zési Centrum Handler Nándor Technikum aulájában. 

A kiállítás alapgondolata, hogy bármely szakma gyakorlá-
sa alkotótevékenységet jelent, a tárlat célja pedig, hogy a pá-
lyaválasztó általános iskolások és szüleik láthassák, hogy mi-
lyen munka zajlik az iskolában.

A művészeti osztályok mellett a fodrászok, kozmetikusok, 
kéz- és lábápolók, informatikusok, divatszabók, a faipari és épí-
tőipari szakmát gyakorlók is bemutatkoznak ezen a kiállításon.

A megnyitón köszöntőt mondott Poórné Maksa Anna, az in-
tézmény oktatási igazgatóhelyettese, dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, a tárlatot Jakabné Tóth Márta, a Soproni Képzőművé-
szeti Társaság elnöke nyitotta meg, a rendezvényen részt vett 
Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója, va-
lamint Mágel Ágost önkormányzati képviselő. A tárlat novem-
ber 23-ig látható. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ALKOTÓ DIÁKOK TÁRLATA

Videopályázat
Átadták a Soproni Gyógy-
központ szív világnapja 
kapcsán meghirdetett vi-
deopályázatának díjait. 
Egyéni kategóriában Szta-
hovszky Dániel: Kardio 
maci válaszúton című kis-
filmje, csapatkategóriá-
ban Dongó Petra és Bátyi 
Dorka kisfilmje nyerte el a 
szakmai zsűri tetszését. Az 
átadón dr. Molnár Sándor, 
a kórház főigazgatója, vala-
mint dr. Komornoki László, 
a Soproni Erzsébet Kórhá-
zért Alapítvány kuratóriumi 
elnöke, a pályázat zsűriel-
nöke köszönte meg a fia-
talok munkáját. A nyertes 
pályázók videotechnikai 
kellékeket kaptak ajándék-
ba. A díjazottak munkáit 
megnézhetik a Soproni Té-
ma Facebook-oldalán. 

Szóbeli 
érettségi 
A középszintű szóbe-
li érettségikkel folytató-
dik az őszi vizsgák sora. 
November 10. és 14. kö-
zött 96 helyszínen több 
mint 9800 diák vett részt 
az emelt szintű vizsgá-
kon, a középszintű szóbe-
liket november 21. és 25. 
között tartják. Bár októ-
ber–novemberben hagyo-
mányosan jóval keveseb-
ben érettségiznek, mint a 
tavaszi időszakban, így is 
több ezer diák jelentkezett 
a megmérettetésre. Köz-
ben lezárult a felsőfokú ke-
resztféléves képzésekre is 
a jelentkezés – november 
15-ig lehetett elektroniku-
san beadni az űrlapokat. 

RÖVIDEN

Galavics Dorina kis-
kori álma vált va-
lóra azzal, hogy 
korona került 
a fejére. 
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... a jót is észrevenni
Manapság (is) sok szó esik arról, hogy valami miért jó, vagy ép-
pen miért nem jó. Mitől működik vagy mitől nem. Örök igazság 
viszont, hogy semmi sem magától működik, tehát nem úgy ma-
gában lesz jó vagy rossz, hanem… Mi, emberek működtetjük, 
és tesszük a munkánkkal jóvá vagy éppen használhatatlanná. 
Persze van olyan környezet, ami inkább segíti és van olyan, ami 
hátráltatja, akadályozza az emberi alkotó munkát, de… Végső 
soron a környezetünk milyensége is az emberek gondolkodá-
sának és cselekedeteinek összességétől lesz jó, vagy romlik el. 

A legszörnyűbb, amikor korábbi csalódásainkat kivetítjük 
a következő embertársunkra, akivel találkozunk. Ez olyan, mint 
amikor a nyuszika elmegy a rókához kölcsönkérni a porszívót, 
és mire odaér, már el is dönti, hogy a róka „rossz”, és úgysem 
adja oda a porszívót. Aztán a mosolyogva ajtót nyitó rókát még 
jól le is teremti.

Kérem, mindig egyénileg mérlegeljen, és próbálja a jót is 
észrevenni!
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 23-ig várjuk a Soproni Téma, 9400 Sop-
ron, Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a népszavazással foglalkozó 
kiadványt sorsolunk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

November 2-i rejtvényünk megfejtése: „Minden volt szeretőmnek adok egy második esélyt, de valaki mással”. 
Szerencsés megfejtőnk: Zsuppánné Schvarcz Sarolta, Sopron, Margitbányai utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 16-tól november 22-ig. Az ügyeleti idő este 8 
órától másnap reggel 8 óráig tart.

November 16.,  
szerda 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

November 17., 
csütörtök 

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

November 18.,  
péntek 

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

November 19., 
szombat 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

November 20.,  
vasárnap 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–232

November 21.,  
hétfő 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

November 22.,  
kedd 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 99/505–469

Az év mérnöke mesélt
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Koch Péter

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.
Koch Péter okleveles erdő-
mérnök a diploma megszerzé-
sét követően először útépítési 
és csatornázási kivitelezések-
ben vett részt. 1971-től kü-
lönböző tervezőintézetekben 
dolgozott. Mint a SMAFC egy-
kori kosárlabda-játékosa kivá-
ló utánpótlás-nevelő edzőként 
is letette névjegyét. Sopron 
város közgyűlése a víziköz-
mű-rendszerek fejlesztésében 
végzett szakmai tevékenysé-
géért 2007-ben Civitas Fidelis-
sima díjat adományozott neki, 
majd megkapta a Győr–Mo-
son–Sopron Megyei Mérnöki 
Kamara „Az év mérnöke” élet-
műdíját is. 

– Koch felmenőim a 19. 
században Rohoncon (Rech-
nitz) éltek – mesélte Koch Pé-
ter. – Koch Samuel ükapám és 
Koch Ferdinánd dédapám csiz-
madia volt a trianoni békeszer-
ződésig. Koch Gyula nagyapám 
szakított a családi hagyomány-
nyal, ő pincérnek tanult, az el-
ső világháború után előbb Ala-
gon, majd több mint negyven 
évig a nagyhírű győri Fehér Ha-
jó étteremben volt főpincér. 
Nagyapám mesélte, hogy egy 
alkalommal Horthy Miklós ült 
be szűk körű kíséretével egy 
borjúpörköltre. – „Természe-

tesen udvarias voltam vele, de 
semmi alázatoskodás, hisz ő is 
olyan vendég, mint a többi, az-
zal a különbséggel, hogy életé-
ben esetleg csak egyszer tér be, 
a törzsvendégek pedig minden 
nap” – idézte nagyapja szavait 
Koch Péter. 

– Édesapám, Koch Gyula is 
még Rohoncon született 1916-
ban. Középiskolai tanulmánya-
it a győri Révai Miklós reális-
kolában végezte, ahol nemcsak 
a nyelvek iránti fogékonyságá-
val tűnt ki, hanem kiváló vívó-
ként is, később nagy csatákat 
vívott a hatszoros olimpiai baj-
nok Kárpáti Rudolffal is. Fran-
cia–német szakos középis-
kolai tanári oklevelét a pécsi 
tudományegyetemen szerezte 
1939-ben, majd a második vi-
lágháború küszöbén behívták 
katonának. Részt vett a Don-
kanyarban vívott harcokban, 
ahonnan ugyan súlyos fagyási 
sérülésekkel, de szerencsésen 
hazatért. Tanári pályáját a győ-
ri kereskedelmi leány középis-

kolában kezdte, ahol 1957 októ-
beréig tanított. Ekkor az egész 
család Sopronba költözött, 
ugyanis édesapám elnyerte az 
akkori Erdőmérnöki Főiskolán 
a megüresedett vezető lekto-
ri állást, így lettünk soproniak. 

– Anyai felmenőim ge-
nerációkra visszamenőleg 
veszkényiek voltak – folytat-
ta Koch Péter. – Németh Szar-
ka Béla nagyapám kántorta-

nítói végzettsége a hatóság 
szemében nem volt jó pont az 
1950-es években, a rendőrség 
állandóan vegzálta, majd elbo-
csátották, és annak is örülnie 
kellett, hogy volt iskolaigazga-
tóként a révfalui csónakházban 
gondnokként alkalmazták. Mi 
gyerekként ebben is csak a jót 
láttuk, hisz a Duna-parti csó-
nakházaknak különleges, érde-
kes világuk volt…

Koch Péter nemcsak szakmájában, de kosárlabda-játékos-
ként és -edzőként is letette névjegyét. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1947-ben született Győrben. Édesapja a Soproni Egyetem idegen nyelvi lek-
torátusának volt a vezetője, édesanyja az első magyar forgácslapgyártással foglalkozó cégnek, 
az egykori soproni Forfának volt a főkönyvelője. Felesége Rétfalvi Ágnes épületgépész. Mindhá-
rom gyermekük kiváló síelő volt, Ágnes jelenleg a Salzburgi Idegenforgalmi Hivatalban dolgo-
zik, Éva Svájcban él, egy sportbolt üzletvezetője, Péter pedig élelmiszer-csomagoló gépek for-
galmazásával foglalkozik.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A bizonytalan gazdasági helyzet miatt 2023-ban 
nem tudják megtartani a VOLT-ot – jelentették be 
a szervezők. Idén közel 100 koncertet rendeztek a 
Lövérekben, ez volt a 28. fesztivál. 

„A pénteki és a szombati nap 
volt ezúttal a legnépszerűbb 
– közel 20 ezren tomboltak a 
SUM 41, a Pendulum, a Halott 
Pénz és Majka & Curtis kon-
certjein” – így kezdtük június 
29-i számunkban a tudósítást 
az idei VOLT-ról. Ami úgy tű-
nik, egy darabig az utolsó is... 

– A Telekom VOLT Feszti-
vál egy igazi „love brand”, a 
hazai fesztiválpiac jelentős 
rendezvénye, nekünk is szív-
ügyünk, azonban már az idei 
soproni fesztivál is csak je-
lentős költségmegszorítások-
kal tudott létrejönni – mond-
ta Kádár Tamás, a Sziget 

Szervezőiroda cégvezetője. 
– Sajnos a bizonytalan gazda-
sági helyzetben jelenleg nincs 
lehetőségünk a VOLT-ot olyan 
színvonalon megszervezni, 
ahogy azt a közönség koráb-
ban megszokta. 

A szervezők kiemelték: 
bíznak abban, hogy a gazda-
sági környezet javulásával 
újra megtölthetik a soproni 
Lövéreket. 

Dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere hangsúlyozta: 
tudomásul veszik a szerve-
zők döntését, Sopron mindig 
is szeretettel és támogatóan 

fogadta be a rendezvényt, és 
bíznak abban, hogy a nehe-
zebb időszak elmúltával is-
mét otthont adhatnak ennek 
a nagy múltú, sokak által várt 
fesztiválnak.

Kétévnyi szünet után tar-
tották meg idén június 21. és 
25. között a VOLT-ot a Lövérek-
ben – az idei volt a 28. feszti-
vál. Közel 100 koncert mellett 
számtalan színes programon 
is részt vehettek a fesztiválo-
zók. A szervezők már akkor 
jelezték: a vírushelyzet miatti 
kétéves szünet után nem volt 
egyszerű az újrakezdés. 

Sztárok itt és ott

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

„Sopron  mindig szeretettel fogadta a rendezvényt”

Jövőre nem lesz VOLT

Két év szünet után idén ismét több tízezer fiatal szórakozott a Lövérekben. FOTÓ: ROMBAI PÉTER – REPESZTECH
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

Természetesen göndören
MADARÁSZ RÉKA

A göndör haj ápolása nem egyszerű feladat. Sokat 
tudnának mesélni erről azok, akiket természetes 
hullámokkal áldott meg a sors, és fodrászról fod-
rászra járnak, hogy végre olyan legyen a frizurájuk, 
amilyet szeretnének.

Ha valaki belemélyed a gön-
dör haj ápolásának témaköré-
be, egy sajátos kifejezéssel fog 
találkozni, aminek még ma-
gyar megfelelője sincs: CGM, 
vagyis Curly Girl Method (gön-
dör lány módszer). Találni fog 
olyan teszteket is, amelyek se-
gítségével meg tudja állapíta-
ni, hogy milyen a hajtípusa.

– A göndör haj nem megfe-
lelő ápolás mellett rugalmat-
lan, és hajlamos arra, hogy szá-
raz, sprőd legyen, éppen ezért 
oda kell figyelni az ápolására 
– tudtuk meg Horváth Gabriel-
la fodrászmestertől. – A gön-
dör hajon belül is több típus 
van: a porózusabbnak protein-
re, a kevésbé porózusnak hid-
ratálásra van szüksége ahhoz, 
hogy szebben göndörödjön, és 
a hullámok tartósan megma-

radjanak. Mivel az én profilom 
a növényi hajfestés és a termé-
szetes hajápolás, csak vegyi 
anyagoktól mentes készítmé-
nyeket használok.

A göndör hajúaknak először 
is szulfátmentes, alkalmanként 
enyhén szulfátos samponnal 
ajánlott megmosni a hajukat. 
Ezután következik a hajtípus-
nak megfelelő balzsam, majd 
a zselé és egy kis hab. Fokozott 
törődést igénylő haj esetén haj-
ban maradó balzsam használa-
ta javasolt. Ha valaki már meg-
tanulta, hogyan tudja otthon 
kezelni, beszárítani a haját, és 
megszereti a göndör fürtjeit, 
akkor érdemes a saját hulláma-
ira szabottan levágatnia, mert 
a göndörségre szabott fazon 
nem biztos, hogy akkor is jól 
mutat majd, ha kivasalja a haját.

– Eddig is fontosnak tartot-
tam, hogy az általam vágott 
frizurák személyre szabottak 
legyenek, de a göndör hajúak-
nál ennél még többre van szük-
ség: az ő frizurájukat ugyanis 
a göndörségükhöz mérten kell 
kialakítani – folytatta Gabi, aki 
a közelmúltban vett részt egy 
göndörhaj-workshopon. – Fi-
gyelembe kell venni először 
is azt, hogy a fej különböző te-
rületein eltérő lehet a göndö-

rödés mértéke. A másik, hogy 
a fodrásznak nagyon ügyel-
nie kell arra, mennyit vág le, 
ugyanis a göndör hajúaknak 
összeugrik a hajuk, ezért úgy 
tűnik, mintha sokkal lassab-
ban nőne. Éppen ezért alapo-
san kikérdezem a vendéget, 
hogyan szereti viselni a haját, 
hogyan szokta otthon formáz-
ni. Ezután következhet csak az 
igényeinek megfelelő fazon 
kialakítása.

A göndör haj vágása, formázása sok szakértelmet igényel. 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN
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BULI VAN!  – zenei ajánló

Sopronba jönnek a betyárok!
November 19., szombat 17.30, Búgócsiga Akusztik 
Garden, vendég: Mordái 
A Bohemian Betyars idén is ellátogat Sopron szívébe, hogy 
elhozza a hamisítatlan betyárhangulatot helyi rajongóinak. 
A népszerű banda őrületes tempóval és forró balkáni melódi-
ákkal készül megtölteni a Búgócsigát november 19-én.


