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Megnyílt az adventi tárlat

Modern körülmények, újra látogatható emeleti terasz, nagyobb vendéglátóhely várja az utasokat a soproni vasútállomáson – a múlt héten átadták a GYSEV pályaudvar kívül- 
belül felújított várócsarnokát. A vasúttársaság már a korábbi években megkezdte a komplett épületfelújítást. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

 A jövő vasútállomásán

Kezdődik a fenyőszezon

Gömbök birodalma

Ezüst minősítéssel ju-
talmazták a soproni 
Testvériség Néptánc-
együttes koreográfiáját 
a X. Országos Minősí-
tő Fesztiválon Budapes-
ten. Az elismerés azért 
is különleges, mert ez 
volt Kadnár Béla első 
táncműve. A díjról és a 
néptánc komplex szere-
péről is beszélgettünk 
Csoltói József művészeti 
vezetővel. 
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A legtöbb helyen december 1-jén kezdték a fenyőfák árusítását. A legkeresettebbek 
továbbra is a nordmann-, a luc- és az ezüstfenyők. Bármelyik mellett is dön-
tünk, mindnek megvan az előnye, illetve a hátránya. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A karácsonyt ma már el sem tudnánk képzelni a fenyőfát 
díszítő, csillogó gömbök nélkül. Jánostelepen működik a 
nemzetközileg is elismert Pannonia Dekor Kft., ahol már 
25 éve készülnek a csodák. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sokoldalú 
nyelv a tánc 
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Lobog a remény lángja

Meggyújtották a második gyertyát a város adventi koszorúján vasár-
nap. Juhász Adrienn önkormányzati képviselő (felvételünkön) a rászo-
rulók segítéséről, Pelikán András evangélikus lelkész a várakozás je-
lentőségéről szólt. A rendezvényen közreműködtek a Hunyadi-iskola 
művészeti osztályának diákjai. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A jubileumi tárlatot Jakabné Tóth Márta, a Soproni Képző művészeti 
Társaság elnöke nyitotta meg. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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(15.) Házi Jenő (1892–1986) 
Sopron város főlevéltárosa 
volt 1917 és 1950 között. Hosz-
szú pályafutása alatt számos, 
országos viszonylatban is je-
lentős művet írt, 1929-ben le-
véltári kutatás közben fedezte 
fel a Soproni Virágéneket, ami 
a Halotti Beszéd, a Tihanyi 
Apátság Alapítólevele mellett 
a magyar nyelvtörténet egyik 
értékes emléke. Később a vi-
rágének két soráról úgy nyi-
latkozott, hogy az nevét szé-
lesebb körben tette ismertté, 
mint a Sopron szabad királyi 
város története című munká-
jának tizenhárom kötete. 

Élete alkonyán, 1982-ben 
az Akadémiai Kiadó gondozá-
sában jelent meg több évtize-
des kutatómunka eredménye-
ként a Soproni polgárcsaládok 
1535–1848 című, méltán mo-
numentálisnak nevezhető, 
kétkötetes munkája. Erre hi-
vatkozva kerestem fel telefo-
non, hogy a győri Műhely cí-
mű folyóirat számára interjút 
szeretnék vele készíteni. (Az 
interjú szakmai jellege miatt 
végül is a Levéltári Szemle 
1985. évi második számában 
jelent meg.) 

A  me gb e s z élt  idő -
pontban ott ültem némi 

meghatottsággal Házi Jenő 
Zrínyi utcai lakásának szo-
bájában, annak tudatában, 
hogy a magyar történettudo-
mány egyik jelentős alakjával 
hozott össze a jó szerencsém. 
Kissé rekedtes hangján vála-
szolt a már előzetesen meg-
fogalmazott és elküldött kér-
déseimre, felidézve szakmai 
életének jelentős állomásait. 

Pályája kezdeti szakaszában 
történelmi változások helyi 
alakítója, segítője volt (1921-es 
soproni népszavazás), pályá-
ja második szakaszában már 
inkább a történelmi hullám-
verések elszenvedője, meg-
alázottja. Érdekes és egyben 
tanulságos volt számomra, 
minderről milyen hűvös távol-
ságtartással, szinte szenvte-
lenül megfogalmazott monda-
tokban beszélt. Például arról 
a gyalázatos esetről, amikor 
1950-ben, épp születésnapján 
a szokásos napi rutin szerint 
bement dolgozni a levéltárba, 
ahol a kor illetékesei fogadták, 
és közölték vele: megszűnt 
a munkaviszonya. Hasonló 
gyorsasággal szüntették meg 
akadémiai tagságát is. 

Az interjú készítését köve-
tően kapcsolatunk élete végé-
ig rendszeres maradt. Rövi-
debb, szélesebb érdeklődésre 
is számot tartó írásaiból töb-
bet is megjelentettem a Kis-
alföld hasábjain. Ezeket rövid 

levelek kíséretben küldte 
el a szerkesztőség címére. 
Például: „Kedves Barátom! 
Kisalföld számára küldöm 
ezt a kis tanulmányomat. 
Amennyiben az volna a 
véleménye, hogy valame-
lyik pesti lap is leközölné, 
semmi kifogásom nem 
lenne ellene. Szívélyes 
üdvözletét küldi: Dr. Há-
zi Jenő. Sopron 1984. má-
jus 15-én.”. A Képes Kró-
nika festője című írását 
ezekkel a mondatokkal 
ajánlotta a figyelmembe: 
„Kedves Barátom! Kis-
alföld számára küldöm 
a mellékelt tanulmányo-
mat. Én szenzációsnak 
tartom. Azt hiszem, hogy 
Kegyed is annak minősí-
ti. Maradtam kiváló 
tisztelettel: Sopron, 
1984. szeptember 
19-én. Dr. Házi Je-
nő.”. Mint a levelei-
ből kiderül, barát-
ságába fogadott, 
amit én mind a mai 
napig nagy meg-
tiszteltetésnek tar-
tok. (Folytatjuk.)

Soproni évek:  Dr. Kloss Andor önéletrajzi feljegyzései

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

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

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

– A karácsony kiemelhet bennünket az aggodalmakból és a ne-
hézségek közül – mondta dr. Tóth Károly. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Ég a második gyertya az adventi koszorúkon, ün-
nepre várunk. A történelmi egyházak soproni 
képviselőit kértük meg, mondják el hétről hétre, 
miről is szól ez a várakozás. Ezúttal dr. Tóth Ká-
roly, a Soproni Evangélikus Egyházközség igaz-
gató lelkésze osztotta meg gondolatait.
Idén talán különösen is rá-
szorulunk a jó hírekre. A ka-
rácsony kiemelhet bennünket 
az aggodalmakból és a nehéz-
ségek közül, mert a lényege 
nemcsak egy kis ünnepi han-
gulat, hanem az egész sorsun-
kat megváltoztató esemény: 
Isten emberré lett. Ez azt je-
lenti, hogy nem maradunk 
magunkra a bajainkkal, mert 
a világ mindenható Ura eljön 
közénk, vállalja az emberi éle-
tünket, és azért érkezik, hogy 
megmentsen, megszabadítson 
bennünket.

Fontos kincsnek tartom, 
hogy a nagy ünnepeinknek 
többhetes előkészítő és leve-
zető időszaka van, mert ezek 
segítenek bennünket abban, 
hogy felkészüljünk az ünnepek 
üzenetére, és kibontsuk a gaz-
dagságukat. Johann  Hinrich 

Wichern evangélikus lelkész 
szegény sorsú gyerekek szá-
mára készítette el az első ad-
venti koszorút a 19. század-
ban. Ők minden évben nagyon 
várták a karácsonyt, és a ko-
szorú segített nekik számon 
tartani, mennyi idő van még 
hátra az ünnepig. A koszorún 
az egyre több égő gyertya ar-
ról tanúskodik, hogy Krisz-
tus születésével érkezett meg 
az igazi világosság a világba, 
ami a mi életünket is egyre job-
ban bevilágíthatja. 

Nekünk is erre az örömhír-
re érdemes figyelnünk. Nagy 
szerepe van az ünnepi kellé-
kek előkészítésének, és ez a 
külsődleges előkészület is se-
gíthet méltóbbá tenni a kará-
csonyt. Ezeknél viszont még 
jobban felkészíthet bennünket 
az elcsendesedés, az imádság, 

a Biblia-olvasás, az adventi 
énekek éneklése, az istentisz-
teleteken való részvétel. A leg-
fontosabb ugyanis az, hogy a 
lelkünk ráhangolódjon Isten 

közösségvállalást és világos-
ságot közvetítő jó hírére, és ezt 
tudjuk megélni a közelgő ün-
nepen és a hétköznapokban 
egyaránt.

„Krisztus születésével  érkezett meg az igazi világosság a világba”

Lelkünkkel hangolódjunk a jó hírre!
CZETIN ZOLTÁN  

Közeledik karácsony 
– egyre többen vannak 
a boltokban, rendelnek 
az interneten, illetve 
népszerűek az adven-
ti vásárok is. Fontos, 
hogy egyik helyen se 
legyünk áldozatok.

Hétről hétre nő a tömeg – ezt 
tapasztaljuk a bevásárlóköz-
pontokban, belvárosi utcákon 
is. Mindenki készül az ünne-
pekre, igyekszik beszerezni 
az ajándékokat, megvenni a 
szükséges kellékeket. Ilyen-
kor könnyebb dolguk van a 
zsebeseknek, éppen ezért fon-
tos, hogy még figyelmesebbek 
legyünk. 

– A táskánk mindig legyen 
testközelben, az értéktárgya-
kat a belső zsebekbe tegyük, a 
kosárban pedig ne maradjon 
semmi! – kezdte Babella-Lu-
kács Katalin rendőr őrnagy, 
a Soproni Rendőrkapitány-
ság kiemelt bűnmegelőzési 
főelőadója. – Amikor az autó 

csomagtartójába pakolunk, 
akkor ne hagyjuk az anyósülé-
sen a táskát, mert onnan is egy 
mozdulat elvenni. A karácso-
nyi vásárokban gyakran ma-
radnak a pultokon, könyöklő 
asztaloknál az értéktárgyak, 
telefonok – ez szintén veszé-
lyes, pár másodperc alatt el 
tudnak tűnni. 

A szakember szerint nem-
csak a személyes vásárlás-
nál, hanem az internetes ren-
deléseknél is fokozottan kell 
figyelni. 

– Az apró betűs informá-
ciókat mindig olvassuk el! 
– folytatta Babella-Lukács 
Katalin. – Hasznos az is, ha 
megnézzük a vevői visszajel-
zéseket, véleményeket, hogy 
időben szállít-e az adott cég, 
megbízható-e. Soha nem hal-
lott weboldalakról kockáza-
tos lehet rendelni, pláne elő-
re kifizetni a termék árát. Ha 
magánszemélytől rendelünk 
valamit, akkor is legyünk na-
gyon figyelmesek! Érdemes 
közös ismerősöket keresni, 
tőlük érdeklődni, illetve fize-
tés előtt lehetőleg személye-
sen megnézni mindent.

Legyünk figyelmesek 
advent időszakában is!

Házi Jenő emléktáblája a róla 
elnevezett utcában, az Alsólö-
vérekben található.
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KÖVES 
ANDREA

A kará-
csonyt 
ma már el 

sem tudnánk képzel-
ni a fenyőfát díszítő, 
csillogó gömbök nél-
kül. Jánostelepen mű-
ködik a nemzetközileg 
is ismert és elismert 
Pannonia Dekor Kft., 
ahol már 25 éve készül-
nek a csodák.

Igazi mesebirodalom tárul 
a szemünk elé, amikor be-
lépünk a jánostelepi kará-
csonyfadísz-üzletbe, azaz a 
Christmas Village-be. Klasz-
szikus rénszarvasos, havas 
tájjal ékesített óriás gömbök 
mellett a szivárvány ezer szí-
nében pompázó gömböcskék, 
mesefigurás díszek, személy-
re szabott függők fogadják a 
betérőket. A világszerte – így 
Amerikából és számos euró-
pai országból is – keresett dí-
szek a varázsüzlet mögött el-
helyezkedő gyárból kerülnek 
a polcokra. Itt húszan dolgoz-
nak. A gyár története is szívet 
melengető…

 – Férjem nagypapája, Jo-
zef Wratschko akkor alapí-
totta meg Grazban a céget, 
amikor hazatért a második vi-
lágháborús fogságából. Való-
színűleg saját maga sem gon-
dolt arra, hogy milyen virágzó 

üzletet hagy maga után – ava-
tott be a részletekbe Wratsch-
ko Zsófia, aki a férjével, Nor-
bert Wratschkóval együtt 
irányítja az üzemet. – A csa-
ládi vállalkozás 1947-es alapí-
tása óta már a harmadik ge-
neráció dolgozik azon, hogy 
mindenki megtalálja az íz-
lésének leginkább megfele-
lő, kézzel készített, tündöklő 
üvegdíszeket. Az 1997-es nyu-
gati határnyitás után költö-
zött cégünk Sopronba, ahol 
igazi otthonra találtunk.

Mint Zsófia mesélte: a 
gömbök egész évben adnak 

feladatot, a decemberi élénk 
időszak után a január és a feb-
ruár az újabb és újabb minták 
tervezésével telik. A folyama-
tos megújulás, új utak kere-
sése mellett a tradíciók meg-
őrzése is nagyon fontos a cég 
számára, a klasszikus göm-
bök mintáit még a nagymama 
rajzolta egykoron. A család 
öt gyermekével együtt na-
gyon várja már az ünnepe-
ket, a karácsony a legszebb 
időszak számukra, fenyőfá-
jukat a féltve őrzött, emlé-
kekkel teli üveggömbök díszí-
tik majd idén is. Gyermekeik 

inspirálták abban Wratsch-
kóékat, hogy idén is vendégül 
látták az igazi lappföldi Miku-
lást sok-sok gyerek nagy-nagy 
örömére.

Már felnövekvőben van a 
negyedik generáció, minden 
remény megvan arra, hogy a 
jövőben ők folytatják a csalá-
di vállalkozást.

Fontos a folyamatos megújulás,  az új utak keresése és a tradíciók

Csodagömbök birodalmában

DÍSZGÖMBÖKKEL SEGÍTENEK:  Névre szóló gömbökkel öltöz-
tették fel a Soproni Széchenyi István Gimnázium karácsonyfáját. 
A fenyőt a szülői munkaközösség állíttatta a Liszt-központ tera-
szán, és múlt csütörtökön el is kezdték feldíszíteni. Az iskola tit-
kárságán kapható üveggömböket akasztották a fenyőre – ezek 
bevételét pedig az intézmény kültéri kosárlabdapályájának fel-
újítására fordítják. Az ünnepélyes faállításon köszöntőt mondott 
dr. Farkas Ciprián polgármester, Farkas Gábor, a gimnázium igaz-
gatója, valamint a szülői munkaközösség tagjai. 

A gömbök egész évben adnak feladatot, a decemberi élénk időszak után a január és a február az újabb minták tervezésével telik.

KÖVES ANDREA

Advent időszakában 
minden nap más-más 
ablakban gyullad ki az 
ünnepi fény a kertváro-
si lakóparkban és kör-
nyékén. A kivilágított 
ablakokat a családok 
játékos keresés útján 
fedezik fel.

A kertvárosi lakparkban élő 
egyik anyuka, Gilicze Mari-
ann tavaly álmodta meg az ad-
venti közösségi élményt. 

– Mind a mai napig élénken 
él bennem, hogy milyen fel-
emelő érzés volt kislányként 
karácsonykor az éjféli misé-
re tartva megcsodálni az ab-
lakokból is jól látszódó ünnepi 
fényeket – mesélte lapunknak 
Mariann. – Egyrészt ez inspi-
rált az adventi ablakos játék 
megszervezésében, másrészt 
a kislányom, aki nagyon sze-
ret séta közben a fényekben 
gyönyörködni. A tavalyi nagy 
sikerű ablakkereső játék után 
idén már maguk a családok 
kerestek meg, hogy örömmel 
csatlakoznának a kezdemé-
nyezéshez. Minden nap meg-
adjuk az adott utcát, de a ház-
számot nem, így válik igazán 
kalandossá a játék. 

December 24-ig tehát min-
den este más ház, intézmény 
vagy üzlet ablaka világít – így 

karácsony közeledtével nap-
ról napra több épület öltözik 
díszbe, míg végül szentes-
tén mind a 24 ablak egyszer-
re ragyog.

Tavaly a 24-es szám kü-
lönleges helyen gyulladt fel: 
a Mária Magdolna-templom 
kapuján, ahol a környéken 
élő gyermekek egy lélekemelő 
betlehemes játékot is előad-
tak. Idén még többen jelezték, 

hogy szeretnének részt ven-
ni a december 24-i délelőtti 
programon. Ezúttal a bánfal-
vi nagytemplomban várják a 
családokat, ahol Németh Atti-
la atya a kicsiknek és nagyok-
nak Jézus születéséről mesél, 
ezt követi a gyerekek betlehe-
mi előadása, majd a szülők ál-
tal felajánlott süteményekkel 
és teával lepik meg az ünnep-
re készülődőket.

Kertvárosi ünnepvárás

Ahogy tavaly, úgy idén is betlehemes játékkal zárul a kertváro-
si adventi program. 

HARMINCÉVES A PERKOVÁTZ-HÁZ

Hivatásuk 
a törődés
A szociális szféra dolgozóinak 
nyújtottak át elismeréseket 
múlt héten a Balfi úti Idősek 
Otthonában. A szociális mun-
ka napja alkalmából rendezett 
programon köszöntőt mon-
dott dr. Farkas Ciprián. A pol-
gármester hangsúlyozta: a ne-
héz időkben is óriási terhet 
cipelnek a vállukon a szociá-
lis munkások, hiszen segíte-
nek azoknak, akik gyámolítás-
ra és támogatásra szorulnak.

Az idei kitüntetettek: Bors 
Adrienn, Pálfi Józsefné, Vá-
mosné Horváth Aranka (Szent 
Benedek Idősek Háza), Tasch-
nerné Szabadvári Helga (pol-
gármesteri hivatal), Kusics-
né Surányi Szabina, Hegedüs 
Kinga, Máthé Tamás (Sopron 
Egyesített Bölcsődéi), Kovács 
Erzsébet, Deák Erzsébet, Hor-
váth Andrea (Nyugdíjas Peda-
gógus Otthon), Kovácsné Éder 
Judit, Fityó Orsolya (Fabricius 
Endre Evangélikus Szeretet-
otthon), Bedekovics József-
né, Katonáné Kovács Ágnes, 
Holpár Gabriella (Sopron és 
Környéke Család és Gyermek-
jóléti Ellátás Intézete), Var-
ga Márta, Csernyák-Sós Do-
rottya, Szolnok Patrícia, Benő 
Krisztina Noémi (Soproni Szo-
ciális Intézmény). A díjakat 
dr. Farkas Ciprián és Péli Ni-
koletta, a SOSZI vezetője ad-
ta át. A városi elismerések 
után Bodáné Gyürü Vanda, 
a Magyar Ápolási Egyesület 
megyei vezetője a szervezet 
díszoklevelét és ezüst kitűző-
jét nyújtotta át Nagy Andreá-
nak és Major Zsoltnénak. 

Ápolók elismerése
A Magyar Tudományos Akadémia kitüntetésében részesült a Sop-
roni Gyógyközpont két vezető ápolója, Kalmárné Köő Julianna és 
Lengyel Katalin – írta honlapján a Soproni Gyógyközpont.

Az MTA azokat az egészségügyi szakdolgozókat díjazta, akik 
a pandémia kezdete óta részt vettek a Covid-ellátásban, az oltási 
kampány szervezésében, és segítették kollégáik szakmai fejlődé-
sét. Az elismerések odaítélésekor fontos kritérium volt a munka-
helyi közösségben végzett szakmai munka és a példaértékű em-
beri magatartás is.

Fertőd: ünnepi 
nyitvatartás
December 17-ig változatos 
programokat kínál a fertő-
di Esterházy-kastély, ezt 
követően viszont 2023. ja-
nuár 9-ig zárva lesznek a 
kiállítóterek. Nyitás: janu-
ár 10-én a téli rend szerint.

RÖVIDEN
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A PERKOVÁTZ-HÁZ ÚJRANYITÁSÁNAK 30. évfordulója alkalmából tartottak jubileumi ünnep-
séget az épület Daruka-termében vasárnap. A rendezvényen dr. Farkas Ciprián polgármester és 
 Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte a Perkovátz-Ház ven-
dégeit, beszédet mondott a házigazda, Perkovátz Tamás (felvételünkön). Az eseményen bemutat-
ták a  Perkovátz Tamás édesapja és barátai által kitalált, most palackozott MOPSI nevű koktéllikőrt. 
Dr. ifj. Sarkady Sándor pedig a baráti kör kiadásában megjelenő A Rittmeister család című köny-
vet ismertette a vendégekkel.

A vendéglő történetéről múlt heti lapunkban számoltunk be részletesen (Az otthonos vendég-
lőért, Soproni Téma, 2022. november 30.). FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Fényfüggöny az abla-
kokban, égősorok a ház 
körül, világító díszek: 
karácsony közeledtével 
kigyúlnak a fények az 
otthonokban. Soroza-
tunkban annak jártunk 
utána, mire figyeljünk, 
amikor dekorációt 
választunk.
– Egészen két héttel ezelőttig 
azt hittük, idén elmarad a ka-
rácsony, de a napokban már 
szinte minden vásárló választ 
valamilyen ünnepi dekorációs 
kelléket – kezdte Rév József, 
a Sop-Vill Kft. cégvezetője. 
– Úgy látjuk, a keresletet nem 
a termékek energiafogyasztá-
sa befolyásolja – mert az álta-
lában igen alacsony –, hanem 
az, hogy minden fogyasztási 
cikknek nagyon felment az 
ára. Az élelmiszerek árának 
drasztikus növekedése miatt 
kevésbé költenek karácsonyi 
világításra.

Egy 700 darab LED-ből ál-
ló égősor fogyasztása 9 Wh 
körüli, ami egy hónapra ve-
títve 250–270 forint költséget 
jelent. A LED-ek minimum 80 
százalékkal takarékosabban 
működnek, mint a hagyomá-
nyos típusú izzók. Emellett 
biztonságosabbak is a veze-
tékek végén található adapte-
rek miatt, amelyeknek az is a 
funkciójuk, hogy kizárják az 
áramütés lehetőségét. A ha-
gyományos izzók energiájá-
nak java hőként szabadul fel, 

ezért könnyen felmelegszenek 
és balesetveszélyesek. – Ezzel 
szemben a LED-ek használata 
biztonságos, nem is találkoz-
tam még olyan esettel, hogy 
kigyulladtak volna – folytat-
ta a szakember. – Ha LED-es 
égősorban egy elem sérül, at-
tól a többi még ugyanúgy vilá-
gít. Maga a dióda tulajdonkép-
pen örök életű, a vezeték és a 

tápegység minősége befolyá-
solja az élettartamát.

Rév József szerint fontos 
vásárlás előtt meggyőződni 
arról, hogy legyen a termék-
nek magyar nyelvű leírása 
és CE jelzése (ez egy jogsza-
bályban meghatározott ta-
núsítvány meglétére utal). 
Ha kültéri dekorációs kel-
léket szeretnénk, legyünk 

körültekintők, és olyan ter-
méket válasszunk, amit di-
rekt ilyen célra terveztek, 
máskülönben a szél, a napsu-
gárzás tönkreteheti azt.

Karácsonyfánk „felöltöz-
tetésekor” vegyük figyelem-
be, hogy egy 2 méteres fához 
körülbelül harmincöt méter 
hosszú (500 darabos) fényfü-
zérre lesz szükségünk!

Így spórolhat:  LED-del a fogyasztás a felére csökken

Ragyogó ünnepek előtt

Egy 700 darab LED-ből álló égősor fogyasztása egy hónap alatt 250–270 forint költséget jelent.

Szívünk legyen most a jászol
December 7., szerda 14.30, Liszt-központ 
A Sopron Balett előadása
További időpontok: december 8. 14.30, december 12. 
14.30 és 17 óra, december 14. 12 óra

Egészséges, emberibb környezetért,  
a Virágos Sopronért
December 7. 17 óra, evangélikus egyházközség gyüle-
kezeti terme 

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

Porka havak
December 7. 17 óra, Liszt-központ 
Táncmű két részben
További időpontok: december 8. 17 óra, december 10. 
19 óra, december 11. 19 óra, december 14. 19 óra 

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

Adventi koncert – Crescendo bérlet
December 7. 18 óra, Szent Imre-templom 
Műsoron: Vivaldi, Mozart és Beethoven művei. 
Közreműködők: Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar, 
Béres Tímea – szoprán. Vezényel: Oberfrank Péter, Liszt-díjas, 
érdemes művész.

Adventi táncház
December 7. 20 óra, KISZÖV Művelődési Ház  
(Petőfi tér 6.)
A táncház elején felcsíki és moldvai táncokat tanít 
Linczenbold Maximilián. A talpalávalót húzza: Korényi Vendel 
(hegedű), Szabó Valter (brácsa), Rákóczi Barnabás (bőgő).

Adventi koncert Eszterházán
December 9., péntek 18 óra, Esterházy-kastély 
Marionettszínház
MH Légierő Zenekar Veszprém koncertje

Okuláré projekt Sopron
December 9. 18 óra, Cédrus Könyvkereskedés és 
Antikvárium
Tizennyolc – kortárs drámák felolvasóestje

Miért nem marad reggelire?
December 9. 19 óra, Liszt-központ
Gene Stone, Ray Cooney vígjátéka

XII. Hűség Napja
December 9. 19 óra, Hangár Music Garden
Hungarica, Dalriada, RPG, Szergya Akusztik 

Egri Péter és a Mystery Gang
December 9. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

„Magyarok maradtunk!” – séta
December 10., szombat 14 óra, Tourinform iroda 

Advent Eszterházán 2022
December 10. 17 óra, Fertőd, Esterházy-kastély 
díszudvara 
Az Eszterházi Baráti Kör Német Nemzetiségi Kamarakórusa

Paddy and the Rats
December 10. 19 óra, Hangár Music Garden 

2000 év történelem 2000 lépésben
December 11., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 

Gyorstalpaló 5. évad 4.
December 11. 15 óra, Liszt Café 

Advent a múzeumkertben
December 11. 15 óra, Lenck-villa parkja
Zenei műsor, fényjáték, Retro-Sopron előadás, kézművesség, 
ünnepi sütikóstoló, karácsonyfa-díszítés, nyomozós játék, 
karácsonyi kvíz

„Magyar karácsony az éjben”
December 11. 16 óra, Kecske-templom
Jótékonysági rendezvény – Segítség a Mosolyodért 
Közhasznú Alapítvány

„Az Úr már közel van”
December 11. 17 óra, domonkos templom
Adventi hangverseny 

Soproni Advent – gyertyagyújtás
December 11. 18 óra, Várkerület, Mária-szobor

Adventi tárlat a Munkácsy teremben
Megtekinthető december 18-ig, naponta 10 és 12, 
valamint 14 és 17 óra között. 

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasó-
inknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják ne-
künk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik a helyes megfejtést december 14-ig 
beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. vagy a szerkesztoseg@sopro-
nitema.hu e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.

November 9-i rejtvényünk megfejtése: Hunyadi János domborműve, 
nyertesünk: Kováts Attila, Sopron, Táncsics Mihály utca. 

Hunyadi János domborműve az iskola főbejáratánál 
A Hunyadi János Evangélikus Óvoda 
és Általános Iskola főbejárata mellett 
lévő, három méter széles és másfél mé-
ter magas mészkő alkotás Veszprémi Im-
re (1932–2013) szobrászművész alkotása. 
„Szobraim jelek, amelyek harcot és meg-
nyugvást, magányt és szerelmet, elválást 
és összetartozást, termékenységet és áldo-
zatot, de mindig az ember örök győzelmét 
mutatják” – vallotta a Munkácsy Mihály-dí-
jas művész, akinek még egy szobra (Anya-
ság – Jereván-lakótelep, Soproni Horváth 
József utca) található Sopronban. 

A mozgalmas dombormű a csatába in-
duló lovas alak Hunyadi Jánost, az isko-
la névadóját ábrázolja katonáival. 

A főbejárat melletti emléktáblán az 
iskola rövid története is olvasható, mely 
szerint vitéz Magassy Sándor (1897–1971) 
líceumi vallástanár igazgatása alatt 1934 
és 1944 között itt állt az evangélikus líce-
umi diákotthon, ami 1944. december 6-án 
bombatalálatot kapott, majd ezt követő-
en hosszú ideig romos állapotban maradt. 
Csak 1956 szeptemberére állították hely-
re, ekkor nyitotta meg kapuit a Hunyadi 
János utcai Általános Iskola. Az épület-
nek ez a része ma az iskola régi szárnya. 
Veszprémi Imre domborművét 1958-ban 

avatták fel, mely jelenleg a régi és az új 
épületet összekötő üvegezett folyosó 
előtt kialakított téglalap alakú kis térnek 
a belső szegélyén, magasított betontöm-
bön helyezkedik el. Az iskola 1996 szep-
tembere óta működik ismét evangélikus 
intézményként.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény
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ETZL EDGÁR

Modern körülmények, újra látogat-
ható emeleti terasz, nagyobb ven-
déglátóhely várja az utasokat a sop-
roni vasútállomáson – a múlt héten 

átadták a GYSEV pályaudvar kívül-belül felújított 
várócsarnokát.
A külső-belső felújításnak kö-
szönhetően modern, 21. szá-
zadi körülmények fogadják az 
utasokat Sopronban. A GYSEV 
Zrt. már a korábbi években 
megkezdte a komplett épület-
felújítást: kialakították a Kor-
mányablakot, a szolgáltatóhá-
zat, az utascentrumot, és az 
állomási óratorony is megszé-
pült, valamint díszkivilágítást 
kapott. A várócsarnok felújítá-
sa 2022 márciusában kezdő-
dött – erről lapunkban is be-
számoltunk (Kötött pályán a 
jövőbe, Soproni Téma, 2022. 
április 6.).

– Az elmúlt időszakban a 
fejlesztések terén a GYSEV 
ugyanolyan nagy utat járt be, 
mint Sopron – mondta a múlt 
szerdai átadón Barcza Attila, 
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője. 

– Örülünk, hogy elkészült 
a felújítás, hiszen annak, aki 
vasúton érkezik Sopronba, 
az állomás kinézete adja az 
első benyomást városunk-
ról – hangsúlyozta dr. Farkas 
Ciprián. Sopron polgármes-
tere kiemelte: az idén 150 

éves vasúttársaságot Civitas 
Fidelissima díjban részesíti 
a város.

Kövesdi Szilárd, a GYSEV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója rö-
viden bemutatta az épület tör-
ténetét, majd beszámolt a jö-
vőbeli tervekről: a következő 
évben az állomás P+R parkoló-
ját fogják felújítani, és napele-
mekkel lefedni. Beszédében 

megköszönte munkatársai-
nak és a kivitelezőknek a se-
gítséget, valamint az utazók 
türelmét. – Reméljük, a fej-
lesztés után még többeknek 
jön meg a kedve a kötöttpá-
lyás tömegközlekedés igény-
bevételéhez – tette hozzá.

Az 1977-ben emelt épület 
új kerámiaburkolatot kapott, 
az Állomás utcai főbejárat 
homlokzatára világító „Vas-
útállomás, Railway Station” 
feliratot szereltek. Az aluljá-
ró lépcsőjétől korábban bal-
ra található átjárót elbontot-
ták, az eXpresszó területéhez 
hozzáadva tágas vendéglátó 
helyiséggé alakították. Az új 
átjárót az aluljáró lépcsőjétől 
jobbra helyezték el. A csarnok 

modern, kényelmes váróter-
mi bútorokat kapott, valamint 
kialakítottak egy VIP-várót is.

Lépcsővel újra elérhető az 
épület Állomás utcára néző 
erkélye, valamint az oda veze-
tő emeleti galéria, ahol a Céd-
rus Könyvkereskedéssel köz-
reműködve egy Ol-Vasút nevű 
olvasópontot is kialakítottak. 
A polcon lévő könyvek szaba-
don elvihetők, a megunt olvas-
mányokat is ott lehet hagyni. 
A várócsarnok keleti oldalán 
egy kilenc méter széles LED 
képernyőt is elhelyeztek. 

A munkálatok során meg-
őrizték a Szabó Alajos tervező 
és Szántó Gyula építész köz-
reműködésével, 1978-ban ké-
szült színes üvegablakot.

– Annak, aki vasúton érkezik Sopronba, az állomás kinézete adja az első benyomást városunkról 
– mondta a váróterem átadásán dr. Farkas Ciprián polgármester. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Önzetlen hősök ünnepe 
A véradók napja alkalmából köszöntötte a rendszeres véradókat a 
Magyar Vöröskereszt Sopron Területi Szervezete múlt pénteken a 
Corvinus étteremben. 
Az ünnepségen 29 véradónak nyújtották át a 25-szörös segítésért 
járó emlékérmet, 13-an pedig az 50-szeres véradóknak járó érmet 
kapták meg. Köszönetet mondtak Licskai Györgynek és Kőhidi Pé-
ternek, akik több mint 140 alkalommal adtak már vért. 

A város nevében dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere mél-
tatta a véradókat. A rendezvényen részt vett Kun Szilvia, a Győr–
Moson–Sopron Megyei Vöröskereszt igazgatója, dr. Tóth Zsuzsan-
na, a megyei Vöröskereszt elnöke, dr. Molnár Katalin, a Országos 
Vérellátó Szolgálat Győri régióigazgató főorvosa, valamint dr. Őrs 
Judit, a Soproni Területi Vérellátó Intézet vezető főorvosa.

Dr. Őrs Judit a közelmúltban vette át országos elismerését a Vö-
röskereszt budapesti rendezvényén. 

„Egy települést az onnan 
kinőtt vagy ott megtele-
pedett vállalkozások él-
tetik igazán, de persze a 
közfeladatok ellátásához 
nélkülözhetetlen az álla-
mi támogatás is.”

JEGYZET

Életünk részei
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

A Soproni Témában rendre tudósítunk azokról 
a vállalkozásokról, amelyek ebben az évben 
ünneplik megalapításuk több évtizedes fordu-
lóját. Olyan, elsősorban kis és közepes családi 
cégekről van szó, amelyek nélkül ma már elkép-
zelhetetlen lenne Sopron élete. Velünk vannak 

hosszú-hosszú évek 
óta, életünk részé-
vé váltak, olyan pol-
gári hagyományokat 
felelevenítve–őriz-
ve, amelyek nélkül 
Sopron nem lenne 
az, ami. Mert több-
ről van szó, mint egy 
vállalkozásról, sok-

kal inkább egy értékrend vállalásáról, amely-
nek persze természetes és elidegeníthetetlen ré-
sze a jövedelmezőség és a közjó szolgálata.

E kettő együvé tartozik, legalábbis az ese-
tükben. Ettől többek, mint más cégek, amelyek 
ugyan tisztességgel teszik a dolgukat, de nem 
tekintik önként vállalt kötelességüknek a társa-
dalmi felelősségvállalást. És még mielőtt vala-
ki félreértené: szerencsére sokkal több cég se-
gíti a város életét a kötelező adóján kívül, mint 
azok, amelyek idén ünnepelnek, de az ő példá-
juk tisztán mutatja a – szerintem – követendő 
irányt, és ezekben a hetekben, hónapokban ők 
voltak/ vannak a középpontban. Kikről is írok? 
Az ötven éve alapított Schneider cégről, a 40 éve 
életre hívott Csonka és Fiai Kft.-ről, a 30 éves 
Dömötöri cukrászdáról és a Perkovátz-házról. 
Különböző időben és eltérő motivációval szü-
lettek ezek a családi vállalkozások, de mind-
egyikük átélte a nehezebb időket is. Történetük 
szempontjából talán a legizgalmasabb a Perko-
vátz-házé, amelynek létezése egyben történelmi 
igazságtétel is.

Természetesen a sopronisághoz, a város 
gazdaságtörténetéhez és jelenünkhöz nem 
csupán az említettek tartoznak. Mert most 
nem írtam például a Hirschlerek cégeiről, Kiss 
Pistáékról, Egresits Laciékról és a többi kisebb-
nagyobb vállalkozásról, amelyek szintén elide-
geníthetetlen részei a városnak, éppúgy, mint a 
mi méreteinkhez képest olyan nagy cég, mint az 
idén 150 éves GYSEV.

Egy települést az onnan kinőtt vagy ott meg-
telepedett vállalkozások éltetik igazán, de per-
sze a közfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen 
az állami támogatás is. Minél több és jól prospe-
ráló vállalkozás fizet adót, annál több jut a min-
dennapi életünkre. Sopron nincs könnyű hely-
zetben, mert nincsenek igazán nagy cégek a 
városban. A megye húsz legjobb adófizetője kö-
zött talán csak egy soproni van, a Heineken. Ez 
a tény kettős feladatot ró a döntéshozókra: egy-
részt meg kell becsülni a mi kis cégeinket (Sop-
ron ezt meg is teszi), de nem szabad elfeledkez-
ni a „nagyok” idecsábításáról sem. 

CHRISTOPH WEICHSLER:  
Pár nappal ezelőtt jártam itt 
először, így nem tudom, mi-
lyen volt régen az állomás. Azt 
viszont tudom, hogy most na-
gyon tetszik! Modern az épü-
let kinézete, jól mutatnak a 
bútorok, talán az épület az 
ausztriai lakóhelyem állomá-
sánál is szebb. Jól kivilágítot-
ták az egész termet, így biz-
tonsággal közlekedhetünk.

LEA SCHEUFLER:  Tetszik, 
hogy fényes és tágas a váró-
terem. Csak akkor lehet jó egy 
állomás, ha kényelmesen el-
férnek az utasok, lehet finom 
ételt venni, és rendezett a vi-
zesblokk, azt gondolom, itt 
mindhárom feltétel teljesül. 
Egész más érzés megérkez-
ni egy sötét, régi állomásra, 
mint egy fényes és tágas vá-
róterembe.

MOLNÁR KRISZTINA:  Szép, 
tágas lett az új váróterem. Tet-
szik, hogy a büfé már sokkal 
inkább hasonlít egy modern 
étkezőre, mint egy régi res-
tire, jó, hogy lehet látni on-
nan is a peronokat. Tetszik a 
zárt, szélvédett külön váróte-
rem is. Azt kell, hogy mond-
jam, ez már az a színvonal, 
amit az osztrák határon túl is 
lehet látni.

VARGA LAJOS:  A mostani 
felújításnak köszönhetően 
átláthatóbb lett az egész ál-
lomás, így biztos vagyok ben-
ne, hogy könnyebb lesz taka-
rítani is. Koromnál fogva már 
ingyen utazhatok, ezért gyak-
ran veszem igénybe a vas-
utat. Sok nyugdíjas van ha-
sonló helyzetben, így nekik 
is kedveznek a hasonló fel-
újítások.

Tetszik Önnek a megújult váróterem?
MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

Civitas Fidelissima díj  az idén 150 éves társaságnak

A jövő vasútállomásán

SOPRONITEMA
HIVATALOS
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MADARÁSZ RÉKA

A legtöbb helyen de-
cember 1-jén kezdték 
a fenyőfák árusítását. 
A legkeresettebbek to-
vábbra is a nordmann-, 
a luc- és az ezüstfe-
nyők. Bármelyik mellett 
is döntünk, mindnek 
megvan az előnye, illet-
ve a hátránya.
Szerencsére egyre kevés-
bé él az a tévhit, hogy kará-
csonyfához az erdők kiirtá-
sa árán jutunk, a legtöbben 
ugyanis tudják, hogy ezek a 
fenyők faiskolákból származ-
nak. Magyarországon 3000–
3500 hektáron termeszte-
nek kifejezetten erre a célra 
fenyőt, ez – ideértve a forgal-
mazást is – 600–700 csalá-
di gazdaságnak ad munkát. 
Őket is segíthetjük hazai fe-
nyő vásárlásával.

– A nordmann- és jegenye-
fenyő ára az idén nem emelke-
dik, hiszen – a legnépszerűbb 
fajtákként – túltermesztés 
van belőle – tudtuk meg Kő-
vári Zsolttól, a Kosárház tu-
lajdonosától. – Forma és nagy-
ság alapján határozzuk meg a 
fáink árát, de nagyjából hét–
nyolcezer forint körül alakul 
a nordmann–jegenye méter-
ára. Sok típusa létezik, az vi-
szont mindegyikben közös, 

hogy körkörösen helyezked-
nek el az ágai. Ha gondo-
san ültetik, rendkívül szép 
formájú fa lesz belőle, mely 
azért is annyira közkedvelt, 
mert nem hullatja a levelét 
és tartós.

Azok, akik ragaszkodnak 
a békebeli ünnepek hangu-
latát idéző fenyőillathoz, in-
kább lucfenyőt visznek ha-
za. Annak ellenére, hogy idén 
megemelkedett a beszerzé-
si ára, még mindig majdnem 

fele annyiba kerül, mint a 
nordmann, 4000 forint körül 
van métere. Ideális válasz-
tás azoknak, akik nem szere-
tik sokáig megtartani a fáju-
kat, ugyanis hamar ledobja a 
tűleveleit. 

– Az ezüstfenyő szintén 
1–2 hét után elkezdi potyog-
tatni a tüskéit, melyek rá-
adásul még szúrnak is, ezért 
sem részesítik előnyben ezt a 
fajtát a kisgyermekes csalá-
dok – folytatta Kővári Zsolt. 

– Cserébe viszont többnyi-
re kifejezetten formás fa, mi-
vel lassan növekszik. Ára az 
előző kettő között alakul, kö-
rülbelül 6000 forint méte-
renként. Mielőtt bevisszük 
a majdani karácsonyfát a la-
kásba, azt javaslom, tároljuk 
vízben, hogy üde maradjon. 
A díszítéssel pedig érdemes 
megvárnunk, hogy átvegye a 
fenyő a lakás hőmérsékletét, 
ha nem szeretnénk, hogy lóg-
janak az ágai. 

A luc illatos,  de viszonylag hamar lehullatja a tűleveleit

Kezdődik a fenyőszezon

A szakember szerint mielőtt bevisszük a majdani karácsonyfát a lakásba, érdemes vízben tárol-
ni, hogy a lehető legtovább üde maradjon. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

ETZL EDGÁR

Szent Borbála nap-
ja alkalmából rendez-
vénysorozatot tar-
tott a Brennbergi 
Kulturális Egyesület 
Brennbergbányán.
Szombaton különleges prog-
rammal kezdődött az ünnep-
lés: egy 20 évvel ezelőtt készült 
videót mutattak be, amelyen 
óvodások adtak műsort, amit 
Modrián Lipót brennbergi is-
kolaigazgató tanított be ne-
kik. A vetítés után a videó egy-
kori (immár felnőtt) szereplői 
a tanár úr tiszteletére újra elő-
adták a darabot. A programon 
énekelt a Borbála kórus, vala-
mint bált is tartottak. 

Vasárnap ünnepi szent-
misét celebrált a Szent 

Borbála-templomban Né-
meth Attila plébános, majd a 
Borbála-oszlopnál koszorút 
helyezett el Stöckert Tamás 
önkormányzati képviselő, a 
Brennbergbánya Település-
részi Önkormányzat elnöke.

A mázsaházban új tablóki-
állítás nyílt, amelyet Szemán 
Attila, a Soproni Múzeum fő-
muzeológusa rende-
zett be – a megnyi-
tó viszont a rossz 
idő miatt elma-
radt. A program 
a kultúrház-
ban folytató-
dott, ahol Hofer 
Rezső nyugal-
mazott bánya-
mérnök tartott 
előadást a bécsi 
csatornáról és a 
brennbergi bá-
nyavasútról.

Borbála-napok

Vasárnap ünnepi szentmisét tartottak a Szent 
Borbála-templomban, majd a Borbála-oszlopnál 
koszorút helyeztek el. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban 

szerzett szakképzettség, gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, 
statisztikai vagy mérlegképes könyvelő szakképesítés.

• számítógépes felhasználói ismeretek
(Word, Excel, Internet használat),

• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 

85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:  
• jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi 

iparűzési adó, építményadó, magánszemély kommunális adója 
és talajterhelési díj vonatkozásában és az adó-végrehajtási 
feladatok ellátása során;

• fizetési könnyítés iránti kérelem döntésre történő előkészítése; 
• adóellenőrzés helyszínen vagy a rendelkezésre átadott 

iratanyag összevetése saját nyilvántartással az osztályon; 
helyszíni szemle lefolytatása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot, a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Kabókné Hajdu Anita és Papp Eszter önkormányzati adócsoport-vezetőktől a 99/515–193-as vagy a
99/515–150-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2022. december 20-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron Fő tér 1. 

A borítékra kérjük ráírni: „Adóigazgatási ügyintéző”!

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok 2023. január 15. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallga-
tásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, a sikertelen pályázatokat vissza-
küldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi ren-
delete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük. 

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Az erdőgazdálkodás jelentőségéről 
A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Inté-
zetének főigazgatója volt a Kék Bolygó podcast 
vendége. 

Az erdőgazdálkodás hosszú távú jelentősé-
géről, egy szaporítóanyag-központ létrehozásá-
ról és az agrárerdészetről beszélgetett Áder János 
volt köztársasági elnök Borovics Attilával. A pod-
castban arról is szól a soproni szakember, hogy 
az utolsó jégkorszak utáni intenzív felmelege-
déshez képest jelenleg százszor intenzívebb ha-

tásnak vannak kitéve a fák. A Soproni Egyetemen 
speciális módszerekkel vizsgálják, milyen növé-
nyeket érdemes telepíteni ahhoz, hogy akár a kö-
vetkező száz év klímáját is kibírják. 

Áder János a videóban felhívta a figyelmet, 
hogy a magyarországi erdők szénmegkötő képes-
sége akkora, mint amennyi káros anyagot egyet-
len szénerőmű kibocsát. 

A podcast már megtekinthető a legnépszerűbb 
videomegosztó oldalon is.
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Adventi tárlat

GYŐRI-VARGA 
NÓRA

Ezüst mi-
nősítéssel 
jutalmaz-

ták a soproni Testvéri-
ség Néptáncegyüttes 
koreográfiáját a X. Or-
szágos Minősítő Fesz-
tiválon Budapesten. Az 
elismerésről, a nép-
tánc komplex szere-
péről beszélgettünk 
 Csoltói József művé-
szeti vezetővel.
– Miért fontos a novem-
ber közepén szerzett ezüst 
minősítés?

– Egyrészt azért, mert 
visszaigazolást kaptunk a 
munkánk minőségéről, hi-
szen ez az alapja annak, hogy 
tovább tudjuk fejlődni: a tán-
cosoknak célt, a koreográfus-
nak visszajelzést, elismerést 
és inspirációt ad a további 
munkához. Másrészt nagy 
öröm, hogy Kadnár Béla nép-
táncoktatónk legelső koreog-
ráfiája rögtön ilyen elismerés-
ben részesült.

– Miért jó 2022-ben, 
ha valaki néptáncol? 

– A néptánc egy olyan 
nyelv, melyben a néphagyo-
mányokat, a történelmet, a 
kultúránkat tudjuk közvetíte-
ni, és közben a zene ritmusá-
ra, énekkel, mozgással kísér-
ni. Mindenképp fejlődik tőle 
az ember: gyerekkorban az 
íráskészséget, a térérzékelést 
is javítja. A tánc megnyugtat, 

felszabadít, fegyelmet és fi-
gyelmet fejleszt, segíti az ön-
kifejezést. Egy komplex terá-
pia, amely kisgyermekkortól 
nyugdíjas korig, egy életen át 
művelhető. 

– Nagy gondot fordí-
tanak az utánpótlás ne-
velésére. 

– Így van. Az Ágfalvi Váci 
Mihály Általános Iskolában és 
a Soproni Német Nemzetisé-
gi Általános Iskolában is okta-
tunk, emellett van két gyerek-
csoportunk, a Patakugrók és 
a Kistestvérek, akik a későb-
biek során az ifjúsági, majd 
a felnőtt csoportjainkba lép-
nek tovább. Így a kicsiknek is 
van jövőképük, felmenő rend-
szerben tudják folytatni a 
képzést, átjárják a generáció-
kat, megtanulják, hogyan kell 

a különböző korosztályokhoz 
viszonyulni. Nagyon sok ener-
gia és idő, míg egy néptáncost 
felnevelünk, ezért fokozott fi-
gyelmet kell rájuk fordítani. 
Mi egy többgenerációs cso-
port vagyunk, amire büszkék 
is lehetünk.

– Jövőre 60 éves lesz 
a Testvériség. Hogyan ké-
szülnek a jubileumra?

– Több kiváló minősítést 
elnyert új koreográfiával is 
készülünk, de a jubileumi 

műsort a mesterségtáncok 
köré szervezzük. Az ilyen al-
kalmakon színpadra állnak 
velünk alapító- és régi tag-
jaink, valamint az ifjúsági és 
gyermekcsoportjaink is. Úgy 
ünneplünk együtt, mint egy 
igazi nagy család. Természe-
tesen minden néptáncot sze-
rető gyermeket és felnőttet 
szeretettel várunk baráti kö-
zösségünkbe, hiszen bár-
ki csatlakozhat a Testvériség 
köreihez.

Többgenerációs csoport  a Testvériség Néptáncegyüttes

Sokoldalú nyelv a tánc

A SOPRONI TESTVÉRISÉG NÉMET NEMZETISÉGI NÉP-
TÁNCEGYÜTTES  1963-ban alakult azzal a céllal, hogy Sopron és 
a környékbeli falvak német nemzetiségi, „Hienz” kultúráját gyűjt-
se és átörökítse az utókor számára. Az együttes táncai által meg-
ismerteti a rég elfeledett német nemzetiségi hagyományokat és 
a magyar nyelvterület néptáncdialektusait. Mintegy 40 tagjuk van, 
művészeti vezetőjük 1988 óta Csoltói József.

Kadnár Béla néptáncoktató koreográfiájával nyert ezüst minősítést a Testvériség Néptáncegyüttes.

1992
Nincs Sopronban 
szakmunkás
Rengeteg építőipari szakmun-
kás jár át „svarcolni” Auszt-
riába. Ha ezer főre számoljuk 
az elmaradt adót, akkor csak a 
soproni régió 360 millió forint-
tól fosztja meg a költségvetést. 
Sopronban nem lehet szakmun-
kásokat kapni, helyüket a kör-
nyékbeliek foglalták el. Ameny-
nyiben Ausztria védekezni fog 
az illegális munkavégzők ellen, 
a visszajövők már nem kapnak 
Sopronban munkát. (Kisalföld)

Győzelem, drámai 
végjátékkal
SKC–Nagykőrös: 93–91. Sop-
ron, NB I-es férfi kosárlab-
da-mérkőzés, A csoport, 1300 
néző. SKC: Gál 17/15, Tóth 8, 
Sterbenz T. 4, Molnár 15/6, Le-
karauskas 29. Csere: Szlávik G. 
14/12, Szlávik J. 2, Rakolczai 2, 
Szakáll 2. Edző: ifj. Gyimesi Já-
nos és Sterbenz László. A máso-
dik félidőben fokozódott az iz-
galom, a 24. percben Sterbenz 
Tamás a kipontozódás sorsára 
jutott. Ugyanez lett a sorsa a 
33. percben Szlávik Józsefnek 
is. Az utolsó percben Molnár 
Csaba kosarával szerezték meg 

a győzelmet a soproniak, akik 
különösen az utolsó tíz perc-
ben rendkívüli módon akarták 
a győzelmet. (Kisalföld)

1962
Sikeres volt az őszi tárlat
Kétezer-nyolcszázan tekintet-
ték meg a soproni képzőmű-
vészeti munkacsoport őszi 
tárlatát, amelyen változatos 
anyagot mutattak be az alko-
tók. Mende Gusztáv alkotásai 
bizonyítják, hogy az idősebb 
művészgeneráció tagjai is fia-
talos hévvel kereshetik a tartal-
mat, hasonlóan magas művészi 
célkitűzéssel alkot Gáspárdy 
Sándor is, aki egyike a legelő-
remutatóbb képzőművészek-
nek Sopronban. A fiatalok közül 
Giczy János a legkiemelkedőbb 
egyéniség. Művészetének jel-
lemzője, hogy a színekkel nem-
csak festői hatásokra törekszik, 
hanem konstruktív céllal alkal-
mazza azokat. (Kisalföld)

1932
Fedett uszodát 
Sopronnak!
A Magyar Úszó Szövetség uszo-
dabizottsága tegnap a soproni 
uszodák ügyével foglalkozott. 

Schneider Lipót mérnöknek, a 
PUES (Pannónia Úszó Egyesü-
let Sopron) elnökének előadá-
sából sajátságos kép tárult elő. 
Sopronban egy csomó uszo-
da van. Az úgynevezett nagy-
uszodát az Ikva-patak táplálja 
vízzel. Már amikor táplálja, az 
idén nem táplálta, meleg volt, 
kiszáradt. Meg aztán az oszt-
rákok is lecsíptek az Ikva vizé-
ből. A kisuszoda vízének forrá-
sa egy építkezés folytán szintén 
elapadt. A Lövérekben levő 
uszodákat a nyaralóknak tar-
tották fenn, oda sportolót nem 
engedtek. A Tómalom messze 
van az edzéshez, így tehát az a 
helyzet Sopronban, hogy annyi 
az uszoda, hogy újat kell építe-
ni, ha sportolni akarnak Sop-
ronban. Miután Sopronban az 
év nagyobb részében hideg az 
időjárás, a legcélszerűbb vol-
na fedett uszoda létesítése. 
A tárgyalásokat most ebben az 
irányban folytatják. (Nemze-
ti Sport)

1902
Megalakult az 
ipartestület
A soproni általános ipartes-
tület megalakítása vasárnap 
délután 3 órakor ment vég-
be a Pannónia Szálló üvegter-

mében. Elnöknek Bergmann 
lakatosmestert, az iparosok 
egyletének eddigi elnökét vá-
lasztották meg. Elöljárósági 
rendes tagok lettek: Bernard 
Vencel építész, Braun Miksa 
szabó, Démy Sándor mészá-
ros, Farkas Ferenc szabó, Fü-
löp József cipész, Freiler János 
fodrász, Gerencsér József sza-
bó, Hünner Raimond könyv-
kötő, Hell Antal kefekötő, Kiss 
Mihály csizmadia, Kurzweil Já-
nos cipész, Kheim Tófor hen-
tes, Laschober József pék, La-
bach György kalapos, Peischl 
Ágost lakatos, Rauth Gyula 
bognár, Renner Gyula rézmű-
ves, Steinbach Károly fazekas, 
Schwerák Ferenc órás, Ster-
benz Károly festő, Steiner Já-
nos lakatos, Tóth János szabó, 
Wildzeiss János ács és Wei-
dinger István asztalos. Elöljá-
rósági póttagokká választat-
tak: Hoffmann Rezső lakatos, 
Holzhauer Ferenc kádár, Hu-
ber József cementlapkészítő, 
Kasztner Ignác szíjgyártó, Ma-
yer Frigyes szabó, Müller Jó-
zsef fodrász, Mollay János csiz-
madia, Mattesz János kovács, 
Nagy Imre cipész, Pilcz Károly 
cserépfedő, Weber Vilmos bá-
dogos, Riemer József csizma-
dia. (Sopron)
Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból

125 ÉVVEL EZELŐTT,  1897. december 7-én született Győrben 
Dér Zoltán Sándor matematika–fizika szakos tanár, aki 1929-től 
kezdve harminc tanéven át tanított a Széchenyi (reál) gimná-
ziumban. Tipikus „tudós tanár” volt: több nyelven beszélt, ha-
zai és külföldi szaklapokban publikált, és negyven éven át ját-
szott a Soproni Szimfonikus Zenekarban. Sopronban hunyt el 
1994. október 20-án.

110 ÉVVEL EZELŐTT,  1912. december 2-án született Sólyon 
Kántás Károly egyetemi tanár, Kossuth-díjas geofizikus, az 
MTA levelező tagja. 1951-ben a soproni Bánya- és Földmérő-
mérnöki Kar Geofizikai Tanszékének alapító tanszékvezetője, 
egyetemi tanára lett (a kar 1956 után a miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetemre került). A soproni Geofizikai Kutató Laboratóri-
um igazgatói tisztét is betöltötte (ez az 1972-ben létrejött sop-
roni Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet elődje volt). 1991. 
március 13-án Bécsben hunyt el. 

95 ÉVVEL EZELŐTT,  1927. december 8-án született Sopron-
ban Renner Kálmán éremszobrász, okleveles rézműves, a Nem-
zetközi Éremszövetség tagja, a soproni Országos Érembienná-
lé egyik életre hívója. 1994. április 13-án hunyt el Sopronban. 

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző
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SopronFest 2023
– Jövőre sem marad fesztivál nélkül Sopron 
– jelentette be Facebook-oldalán dr. Farkas 
Ciprián. Mint a polgármester fogalmazott: a 
helyi turizmus és vendéglátás szempontjából 
is fontos, hogy legyen egy olyan esemény a város életében, ami 
vonzó a fiatalok számára is. 

A SopronFest 2023. április utolsó hetében a teljes várost élet-
tel tölti meg: színházi, zenés, irodalmi, képzőművészeti, filmes és 
gasztronómiai programok, túrák váltják egymást sok-sok helyszí-
nen. A fő eseményre április 28–30-án várják a soproniakat és a tu-
ristákat. A tervek szerint három napon át egy minden igényt kielé-
gítő koncertkínálatnak ad otthont a Lövérek.

MADARÁSZ RÉKA

Vasárnap délelőtt meg-
nyílt a Soproni Képző-
művészeti Társaság 
adventi tárlata, az ese-
mény – mint minden 
évben – a Soproni Fü-
zetek éves számának a 
bemutatója is volt. 

Az irodalom és a képzőmű-
vészet ünnepélyes találkozá-
sának második alkalommal 
adott otthont a Liszt-központ 
Munkácsy terme.

A köszöntők sorát a Kul-
turális Egyesületek és Baráti 
Körök Szövetségének elnöke, 
dr. Hegyi Ferenc kezdte, aki 
kiemelte, ezekben az időkben 
felértékelődnek a helyi művé-
szek munkáit bemutató ünne-
pélyes összejövetelek. 

Ezután dr. Farkas Cipri-
án méltatta a soproni szellem 
alkotóelemévé vált kulturá-
lis seregszemlét. – A sopro-
ni adventi tárlat festményei 
új világokat nyitnak meg 
előttünk, az irodalom pedig 
a gondolatok erejébe vezet 

vissza bennünket. Mindket-
tő élmény, mindkettő többé 
teszi az embert – mondta a 
polgármester.

A Soproni Füzetek 2022-
es számát az irodalmi antoló-
gia főszerkesztője, dr. Zentai 
László mutatta be, megemlé-
kezve az alapító főszerkesz-
tőről, Sarkady Sándorról és 
a kiadóról, Bősze Balázsról. 
A Soproni Képzőművésze-
ti Társaság elnöke, Jakabné 
Tóth Márta megnyitó beszé-
dében hangsúlyozta: az idei 
jubileumi tárlat is, ugyanis 125 
évvel ezelőtt éppen december 
5-én nyílt meg a társaság előd-
jének, a frissen alakult Sopro-
ni Képzőművészeti Körnek az  
első kiállítása. 

Az adventi tárlaton Sopron 
egyik legrégibb, aktívan mű-
ködő civil szervezetének 41 
tagja 86 alkotáson keresztül 
mutatja be, mit jelent számá-
ra az ünnep. A 125. évfordu-
ló tiszteletére a tárlat kiegé-
szült a múlt század néhány 
elismert soproni képzőművé-
szének alkotásaival is. 

A kiállítás december 18-ig 
látogatható naponta 10 és 12, 
illetve 14 és 17 óra között.

Prima díjas Horváth Kornél
Átvette Prima díját Horváth Kornél, soproni kötődésű ütőhang-
szeres előadóművész, a SopronDrum  fesztivál alapítója. A mű-
vész Prima Primissima jelöléséről korábban lapunkban is be-
számoltunk (Horváth Kornél Primissima-jelölt, Soproni Téma, 
2022. október 12.). Végül a magyar zeneművészet kategóriában 
Keller András hegedűművész, karmester nyerte el a Prima Pri-
missima díjat.

RÖVIDEN



2022. december 7.8 Soproni Téma SOPRONITEMA
HIVATALOSSport

MUNKATÁRSUNKTÓL

Minősítő lőversenyt 
rendezett múlt va-
sárnap városunk-
ban a Soproni Polgá-
ri Lövész Egyesület. 
A megmérettetésen 
öt egyesület sportolói 
vettek részt: a házigaz-
da soproniak mellett 
érkeztek versenyzők 
Kapuvárról, Sárvárról, 
Budapestről és Zala 
megyéből is.
– Évente három alkalommal 
rendeznek minősítő lőver-
senyt a Magyar Dinamikus 
Lövészsport Szövetség égi-
sze alatt, ennek pedig oka 
van – tudtuk meg Kucsara 
Tamástól, az egyesület tit-
kárától. – Azoknak a spor-
tolóinknak, akik saját sport-
feg y verrel rendelkeznek, 
rendszeresen részt kell ven-
niük versenyeken, minősí-
teniük kell magukat. Évente 
három alkalommal kötelező 
bekapcsolódniuk ilyen verse-
nyekbe, hogy a törvényi elő-
írásban foglaltaknak megfe-
leljenek. Mi azért rendezünk 
évente három minősítő lő-
versenyt, hogy a környékbe-
li lövészek számára elérhető 

legyen a kötelező minősítés 
megszerzésének lehetősé-
ge. Ez azért is fontos, mert 
feltétele annak, hogy a ver-
senyzőink megtarthassák 
és használhassák a saját 
sportfegyvereiket.

A Soproni Polgári Lövész 
Egyesületnek mintegy száz-
harminc tagja van, közülük 
harminc sportoló jár rend-
szeresen versenyekre. Az idei 
évben kiemelkedő eredmény-
nek számít, hogy Neuherz 

János a történelmi fegyveres 
világbajnokságon a 11. helyen 
végzett.

– Egyre komolyabb hang-
súlyt fektetünk az utánpót-
lásra is, mintegy harminc fi-
atalunk van, akik rendszeres 
résztvevői az utánpótlásme-
zőny számára kiírt versenyek-
nek, legyenek azok megyeiek 
vagy akár országosak – foly-
tatta a szakember. – Két ki-
emelkedő eredmény ünk 
született az idei évben: egy 

speciális versenyszámban, az 
úgynevezett target sprintben 
szerzett diákolimpiai címet 
Juhász Dávid. Ez a verseny 
leginkább a biatlonhoz hason-
lít, hiszen futni kell négyszáz 
métert, majd öt lövést leadni 
a céltáblára, mindezt három 
körön keresztül. A másik ki-
emelkedő fiatalunk Szabó Za-
fira, aki légpisztoly verseny-
számban szerzett országos 
bajnoki elsőséget a serdülők 
mezőnyében.

A Soproni Polgári Lövész Egyesületnek  130 tagja van

Lövészek versenyeztek

Azoknak a sportolóknak, akik saját fegyverrel szeretnének versenyezni, rendszeresen, évente 
három alkalommal részt kell venniük minősítő lőversenyen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

KOSÁRLABDA
Sopron KC – Budapesti Honvéd

Bajnoki mérkőzés,  
Sopron, december 3.

80–61   
(21–16, 15–11, 19–11, 25–24)

Sopron:  
Joseph 7, Jones 11, 

Valerio-Bodon, Barnett 16/9, 
Durham 9

Csere: Csendes 2,  
Shine 13/6, Molnár M. 2,  

Sitku 11/3, Supola 3,  
Takács N. 6/6, Csátaljay

Budapesti Honvéd:  
Simon 9/6, Kopácsi,  

Mijovics 7/3, Demeter 12, 
Peringer 8

Csere: Hajdu 4, Takács D. 11/9, 
Csomós, Tarján 4,  

Reizinger 4, Vámos,  
Cohill 2

Vezetőedző:  
Kostas Flevarakis

Vezetőedző:  
Baksa Szabolcs

Sopron Basket – SERCO UNI Győr
Bajnoki mérkőzés,  

Sopron, december 4.

65–45  
(26–11, 14–14, 13–12, 12–8)

Sopron:  
Böröndy 7/3,  

Fegyverneky 10/3, Sitku, 
Brooks 17/3, Magbegor 13/3 

Csere: Turner 11/3,  
Kunek 4/3, Varga A. 3/3, 

Stankovic, Czukor D., 
Erdélyiova

Győr:  
Ellenberg 12,  

Dombai 5/3, Dubei 9/3,  
Török Á., Mompremier 4 

Csere: Ruff-Nagy 10, 
Orosova 2, Williams 2,  

Bach 1,  
Weninger

Vezetőedző:  
Gáspár Dávid

Vezetőedző:  
Cziczás László

MUNKATÁRSUNKTÓL

Mindenképp a csoport első vagy második helyén 
végezne a Sportdarázs–SMAFC amatőr női NB I-
ben szereplő csapata. 

Kaltenecker András másod-
edző elmondta: az idei sze-
zontól jelentősen változott a 
bajnokság rendje. A Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szö-
vetsége (MKOSZ) területi ala-
pon szervezte meg a másod-
osztály küzdelmeit. Korábban 
volt egy erősebb, piros és egy 
gyengébb, zöld csoport, idén 
viszont már három egyenran-
gú csoportnak írták ki a baj-
nokságot. A Sportdarázs a fe-
hérek között szerepel.

– A bajnokság végén a há-
rom csoport első két helye-
zettje jut a rájátszásba, ahol a 
másik két csoport győztese és 
második helyezettje ellen ját-
szanak még a csapatok két-két 
meccset – hangsúlyozta Kal-
tenecker András. – Egy csapat 
juthat fel az NB I. A csoportba. 
Mi mindenképp szeretnénk a 
play offba kerülni, hiszen az 
alapszakasznak márciusban 
vége, fontos, hogy a rájátszás-
ban is ott legyünk, szezon vé-

gére minél több meccs legyen 
a lábakban. Feljutni nem cé-
lunk, a tapasztalatgyűjtés an-
nál inkább.

A Sportdarázs–SMAFC 
másodedzője kiemelte: még a 
tavalyinál is fiatalabb átlagé-
letkorú együttessel szerepel-
nek a másodosztályban, mind-
össze két felnőtt játékosuk 
van, Szeli Kitti és Bakó Patrí-
cia. A többiek utánpótlásko-
rúak, sőt, több 2006-ban szü-
letett kosaras is a csapat tagja.

– Hidat képezünk az után-
pótlás és a profi felnőttcsapat 
között – tette hozzá a szak-
ember. – Az a célunk, hogy 
minél több játékosnak ad-
junk minőségi képzést, biz-
tosítsuk számukra a megfe-
lelő mennyiségű játékpercet, 
hiszen lehet, hogy egy-két 
kosárlabdázó előbb-utóbb a 
Sopron Basket felnőttcsapa-
tában szerepel majd. Srdan 
Radulovic vezetőedző irá-
nyításával új, az eddigieknél 
gyorsabb szemléletű játék-
stílust tanulunk. Ez a folya-
mat eltart még egy darabig, 
de reményeim szerint janu-
ár–februárban már eljutunk 
oda, ahova a szakmai stábbal 
szeretnénk. Rengeteget dol-
gozunk, a lányok pedig part-
nerek ebben, így bizakodóak 
vagyunk. Hat meccsünkből 
eddig négyet nyertünk, meg-
vertük a tavalyi bajnok Csata 
DSE együttesét is, ami bra-
vúrnak számít. Ugyanakkor 
a két egypontos vereség ki-
csit ront az összképen.

KÖVES ANDREA

Portugália adott ott-
hont a kerekesszé-
kes kézilabda világ- és 
Európa-bajnokság-
nak. A magyar váloga-
tott tagja volt a sop-
roni dr. Bihari Csaba, 
aki sok-sok élmény-
nyel érkezett haza a 
világversenyről.
A magyar válogatott a jár-
ványügyi helyzet okozta két-
éves szünet után nagyon vár-
ta a portugáliai utazást, ám a 
felkészülést számos akadály 
nehezítette, ráadásul kulcs-
fontosságú játékosok estek ki 
az együttesből. Ennek ellené-
re egy összetartó, óriási küz-
dőerővel rendelkező csapat 
utazott a vb-re. Dr. Bihari Csa-
ba számára nagy elismerés, 
hogy a Dunántúlról egyetlen 
kerekesszékes sportolóként 
válogatták be a kiutazó keret-
be. Portugáliában az első na-
pok felkészítőedzéssel teltek, 
amelyet nagyon kemény erő-
próba követett.

– Három napon keresz-
tül napi két meccset játszot-
tunk, ami rendkívüli fizikai 
és mentális megterhelést je-
lentett számunkra, ám any-
nyira inspiráltak minket a 
mérkőzések, a szurkolók biz-
tató üzenetei, a rajtunk lé-
vő magyar mez, hogy az ösz-
szes rejtett tartalékunkat 
mozgósítani tudtuk – mesél-
te a sportember. – Hihetetlen 

csatákat vívtunk, a koráb-
bi Európa-bajnok horvátok-
kal döntetlent játszottunk, 
a legemlékezetesebb mégis 
az volt, amikor egy fordula-
tos mérkőzésen, 6 gólos hát-
rányt ledolgozva, legyőztük 
Romániát. Ez a szív és lélek 
mérkőzése volt, amelyben 
oroszlánrésze volt szövetségi 
kapitányunknak, Takács Gab-
riellának is. Hat mérkőzésből 
csupán kettőt vesztíttünk el, 
így bíztunk a dobogóban, de 
körbeverés miatt nem jut-
hattunk tovább. Hollandia és 
Norvégia végül 3–3 vereség-
gel zárt, és szerzett ezüst- és 
bronzérmet, míg a házigazda 

Portugália nem talált legyő-
zőre, világ- és Európa-bajnok 
lett. Így is azt gondolom, erőn 
felül teljesítettünk. Fontos-
nak tartom kiemelni, hogy 
három hölgy is játszott a vá-
logatottban, és mindegyikük 
lőtt gólt.

Dr. Bihari Csaba igazi 
sportember: a kézilabda mel-
lett teniszezik, kosárlabdá-
zik, íjászkodik, a kerekesszék 
semmiben sem akadályozza. 
Mint mondta: a sport megta-
nít mindenre, az alázatra, a 
küzdeni akarásra, az ellen-
fél és egymás tiszteletére, a 
sport megváltoztatja, jobbá 
teszi az embert.

Sportdarázs–SMAFC:  Hatból 4 meccset megnyertek

Gyorsabb játékkal A sport jobbá tesz

A Sportdarázs–SMAFC hidat képez az utánpótlás és a felnőttcsa-
pat között, az a céljuk, hogy minél több játékos kapjon minősé-
gi képzést. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Hat mérkőzésből csak kettőt veszítettek el dr. Bihari Csabáék. 

Terjesztési reklamáció: 
0699/517–501
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LELÁTÓ

RÁZÓ LÁSZLÓ

Az idei szezonban is kiemelkedően 
teljesít az SKC U20-as csapatában 
Schöll Richárd. Az éppen 20 eszten-
dős fiatalember hosszú távon szeret-

ne kosárlabdázó lenni, több lehetőséghez jutni a 
Sopron KC felnőtt együttesében. 
– Mikor kezdtél el kosár-
labdázni?

– Harmadikas voltam, 
amikor először elkezdtem lá-
togatni a Tigrisek edzéseit. 
Később a Sportiskolához iga-
zoltam, és végigjártam a rang-
létrát az utánpótláscsapatok-
nál. 17 évesen leigazolt az SKC, 
negyedik szezonomat töltöm 
a nagycsapatnál.

– U20-as bajnoki bronz-
érmesnek mondhatod ma-
gad, rendre kiemelkedően 
teljesítesz az utánpótlás-
meccseken, ez minek kö-
szönhető?

– Természetesen örülök, 
ha sok pontot dobok, de a ko-
sárlabda nemcsak erről szól.  
Nagyon fontos, hogy a lepat-
tanókat is gyűjtse egy játé-
kos, mint ahogy az sem mind-
egy, mennyi faultot harcolok 
ki, vagy hány labdát szer-
zek egy meccsen. Ha nem 
megy annyira a dobás, ak-
kor is lehet hasznosan ját-
szani, hiszen összetett sta-
tisztika alapján készülnek a 
teljesítménymutatók.

– A jó U20-as teljesít-
mény ugyanakkor nem je-
lenti azt, hogy a felnőttcsa-
patban is több lehetőséget 
kapsz. Hogy éled meg ezt 
a helyzetet?

– Érdekes, aminek nyilván 
van egy fizikai oka is: 202 cen-
ti magas vagyok, az utánpót-
lásban általában én voltam a 
legmagasabb, így folyama-
tosan klasszikus centert ját-
szottam. Azonban a felnőtt 

mezőnyben ezzel a magas-
sággal jobbára erőcsatárok 
vagy magasbedobók szere-
pelnek, a centerek 5–10 cen-
tivel nagyobbak. Nem vagyok 
elégedett a helyzetemmel, de 
rosszul sem érzem magam: 
a soproni kosárlabda előnye, 
hogy több lehetőségünk is 
van. Nekem például az U20-
as csapat mellett ott a SMAFC, 
ahol ugyan egy osztállyal lej-
jebb, de felnőttek között 
szerezhetek tapasztalatot. 
Ugyanakkor kíváncsi lennék, 
milyen teljesítményre lennék 
képes, ha rendszeres játékle-
hetőséget kapnék az SKC-nál.

– Mennyire készít fel az 
U20-as bajnokság a felnőtt 
kosárlabdára?

– Elég komoly az U20-as 
kiírás, van 5–6 kiemelkedő 
együttes, például a Szombat-
hely, a Körmend, a Budapes-
ti Honvéd vagy a Szolnok, a 
Kecskemét mind nagyon erős 
utánpótláscsapatot indít. So-
kat lehet fejlődni, de látom, 
hogy óriási a különbség az 
U20 és az NB I. A csoport kö-
zött. Elsősorban fizikális elté-
résre gondolok: hiába vagyok 
jó fizikai felépítésű játékos, az 
U20-ban tudom kamatoztatni 
ezt a képességemet, a felnőt-
tek között már kevésbé, na-
gyon erős fizikumú kosarasok 
vannak a palánk alatti küzde-
lemben. Igyekszem minél töb-
bet tanulni a felnőtt kosárlab-
dából, hiszen hosszabb távon 
is ezzel a sportággal szeretnék 
foglalkozni.

Schöll Richárd:  Nagy a különbség az utánpótlás- és a felnőttbajnokság között

„Igyekszem többet tanulni”

MAGABIZTOS GYŐZELEM: 
 Végig kézben tartva a mér-
kőzést, magabiztosan nyert 
a Sopron KC hétvégén a Bu-
dapesti Honvéd ellen (SKC–
Budapesti Honvéd: 80–61). 
– A játékosaim ma negyven 
percen keresztül küzdöttek, 
ezért megérdemelten győz-
tek – értékelt Kostas Fleva-
rakis vezetőedző. – Dicséret 
illeti a csapatot és a szurko-
lókat is a nagyszerű hangu-
latért. Fontos győzelem volt 
ez, csakúgy, mint minden si-
ker, én személy szerint pedig 
nagyon örültem, hogy hosszú 
idő után ismét hazai pályán 
játszhattunk.– A soproni kosárlabda előnye, hogy több lehetőségünk is van 

– nyilatkozta lapunknak Schöll Richárd. FOTÓK: NÉMETH PÉTER

A licittárgyalás helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-nél,
a 99/514–607-es telefonszámon tájékozódhat.

A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán 

ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-es telefonszámon, illetve
a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.

A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvashatók. 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

Sopron–Balf, 10344 hrsz.-ú,Sopron–Balf, 10344 hrsz.-ú,
5342 m5342 m22 alapterületű alapterületű
beépítetlen terület beépítetlen terület 
Az ingatlan megtekinthető: 2022. december 13. (kedd) 9 óra
A licit időpontja: 2022. december 20. (kedd) 8.30
(induló licitár: 15.604.000 Ft)

Sopron, Baross út 20. szám alatti, Sopron, Baross út 20. szám alatti, 
17 m17 m22 alapterületű garázs  alapterületű garázs 
Az ingatlan megtekinthető: 2022. december 13. (kedd) 10 óra
A licit időpontja: 2022. december 20. (kedd) 10.30
(induló licitár: 4.514.000 Ft)

Sopron, Újteleki u. 52. fszt. 1. Sopron, Újteleki u. 52. fszt. 1. 
szám alatti, 229 mszám alatti, 229 m22 alapterületű  alapterületű 
üzlethelyiség üzlethelyiség 
Az ingatlan megtekinthető: 2022. december 13. (kedd) 10.30
A licit időpontja: 2022. december 20. (kedd) 11.30
(induló licitár: 44.000.000 Ft)

SOPRONITEMAHIVATALOS

Röplabda 
December 7., szerda 9 
óra, Berzsenyi-líceum
Városi alapfokú fiú és lány 
röplabdatorna – döntő 

Sakk 
December 7., szerda 
13.30, Roth-kollégium
Városi általános és 
középiskolai alapfokú sakk 
egyéni torna – I., II., III., IV. 
korcsoport 

Kosárlabda
December 8., 
csütörtök 18 óra, 
Novomatic-aréna 
Sopron Basket 
– Parfumerias Avenida

December 11., 
vasárnap 18 óra, 
Novomatic-aréna 
Sopron Basket 
– NKA Universitas PEAC

December 13., kedd 19 
óra, Novomatic-aréna 
Sopron KC – EGIS Körmend

Túra 
December 10., szombat 
9 óra, Tercia Hubertusz
Hűség napi túra

Futás 
December 10., szombat 
10 óra, Mária-szobor
Hűség napi futás

Vízilabda 
December 11., vasárnap 
13 óra, Lőver uszoda 
DVL baby I. bajnokság

SC Sopron évzáró
– Kiemelt célunk a minősé-
gi soproni labdarúgás új-
bóli megteremtése mind 
utánpótlás, mind felnőtt 
szinten – hangsúlyozta a 
Caola SC Sopron felnőtt 
férfi labdarúgócsapatá-
nak évzáró rendezvényén 
Csiszár Szabolcs alpol-
gármester. A múlt pénteki 
eseményen elhangzott: fe-
lemás év volt a 2022-es, hi-
szen a csapat tavasszal ki-
esett az NB III-ból, viszont 
kialakult egy új tulajdono-
si szerkezet, amely a fejlő-
dést tűzte ki célul. 

– A csapat alázattal 
dolgozott tovább, aminek 
meg is lett az eredménye. 
Jelenleg a megyei első 
osztály tabelláján a harma-
dik helyen állunk – mond-
ta Holpár Péter klubigaz-
gató. 

Ezüstös kardozók 
A második helyen végzett 
az 50–59 évesek kategó-
riában a veterán országos 
kardbajnokságon Bolodár 
Zoltán. A Soproni Líceumi 
Vívóegylet edzője a 14 fős 
mezőnyben szerezte meg 
az ezüstérmet. 

Nemcsak egyéniben 
hozott sikert a budapesti 
megmérettetés – a veterán 
férfi kardcsapatok verse-
nyében szintén a soproni 
sportolók nyakába került 
az ezüstérem. A Bolodár 
Zoltán, Nagy András, Ta-
kácsy László összeállítású 
csapat állhatott fel a dobo-
gó második fokára. 

RÖVIDEN
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„Élni annyi, 
mint töreked-
ni előre, maga-
sabbra, a tökéle-
tesség felé, és el 
is érni.”
Borisz Leonyidovics 
Paszternak (1890–1960) 
Nobel-díjas orosz költő, 
esszéíró, műfordító, író

MOTTÓ

Borisz Paszter-
nak: Zsivago 
doktor
A Zsivago doktor 1903-tól 
közel három évtizeden ke-
resztül követi hősei sor-
sát. Jelképes sors, annak 
a generációnak az élete, 
amely két forradalom után 
a szovjethatalom rendezői 
színpadán találta magát 
– történelmi fordulatok, 
családi események, sze-
relmek. Mérhetetlen szen-
vedések és a lélek függet-
len örömei.

KÖNYVAJÁNLÓ

MADARÁSZ 
RÉKA

Száz éve 
vette fel 
a leg-

nagyobb magyar ne-
vét a Soproni Széche-
nyi István Gimnázium. 
A centenáriumi prog-
ramsorozat részeként a 
diákok nyolc kisfilmet 
készítenek.
A jövő tudósai című filmsoro-
zatban a széchenyis diákok 
valamely tudományterület-
hez kapcsolódó témát dol-
goznak fel teljesen új szem-
szögből. Eddig négy kisfilm 
készült el, melyek a kiberbiz-
tonságról, a környezetvéde-
lemről, a mai kornak megfe-
lelő oktatási módszerekről, 
illetve a természettudomá-
nyok új megközelítéseiről 
szólnak. A videók egy részét 
a tanulók egyénileg, a többit 
csoportosan állították össze.

– A mag yartanárom, 
Szentpáli Ágnes kért meg, 
hogy foglalkozzam egy on-
line programmal, melynek 
segítségével kiselőadásokat, 
játékokat lehet létrehozni 
– mesélte  Brieber Enikő 11.D 
osztályos tanuló. – Elkezdtem 
feszegetni a program határa-
it. Kezdetben papíralapú sza-
badulószobák online verzióját 

készítettem el, majd önállóa-
kat a saját ötleteim alapján. 
Ezeket magyarórán az osztály-
lyal végigjátszottuk.

Enikő utolsó, a tavalyi tan-
év végén készült szabaduló-
szobája az iskolában játszódik 
és a 10.-es tananyagot dolgoz-
za fel. Minden egyes feladat 
versben van megfogalmazva, 
a kijutó kód pedig az a dátum, 
amikor az iskola felvette Szé-
chenyi nevét: 1922. 05. 22.

– Innen jött az ötlet, hogy 
a tananyag egy részét is fel 
lehetne dolgozni ehhez ha-
sonló, játékos formában, il-
letve a dolgozatok egy részét 
is ki lehetne váltani ezzel. 
A kisfilmemben ezzel a té-
mával foglalkoztam – folytat-
ta  Enikő. – A másik ötletem, 
amellyel szintén élvezeteseb-
bé lehetne tenni az oktatást, 
az a tantárgyak összevoná-
sa: több tantárgy keretében 

munkálkodnánk egy-egy kö-
zös projekten. Ilyen lehetne 
például a filmkészítés kötele-
ző olvasmány alapján, mely-
nek megvalósítása során bő-
vítenénk irodalmi, történelmi 
ismereteinket, de a jelmezter-
vezés során a rajzkészségün-
ket is fejlesztenénk.

A kisfilmeket az iskola 
You tube-csatornáján és Face-
book-oldalán lehet figyelem-
mel kísérni.

A jövő tudósai  című sorozatban már négy alkotás elkészült

Centenáriumi kisfilmek

Brieber Enikő papíralapú szabadulószobák online verzióját is elkészítette. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

K i h irdették a Macska kő 
Gyermekmúzeum Családi 
legendárium pályázatának 
nyerteseit múlt héten. A 7–12 
évesek kategóriájában az első 
helyet Biczó Flórián, a Hunya-
di-iskola 3.b osztályos tanuló-
ja, a második helyet holtver-
senyben Sánczi Olivér, a Deák 
téri iskola negyedikese, vala-
mint Szilágyi Dávid, a Berzse-
nyi líceum 6.a osztályos diák-
ja, a harmadik helyet pedig 

Simon Petra, a Berzsenyi lí-
ceum 6.a osztályos nebulója 
szerezte meg. Dicséretben ré-
szesült a Deák téri iskola má-
sodikosa, Rozsonits Szonja, 
valamint a hatodikos berzse-
nyista Uzonyi Dávid.

A 13–18 évesek kategóriá-
jában mindkét dobogós ber-
zsenyis volt, első a hetedikes 
Sztahovszky Dániel, a máso-
dik Módos-Soós Lola 7.a osz-
tályos tanuló lett. Dicséretben 

részesült két hetedikes, Tóth 
Liliána és Guszter Panka, a 
Széchenyi-gimnázium, va-
lamint a Deák téri iskola 
tanulói.

A dobogósok videoké-
szítéshez kapcsolódó elekt-
ronikai eszközöket kaptak 
ajándékba. A nyertes pálya-
munkákat hamarosan meg-
tekinthetik az érdeklődők a 
Macskakő Gyermekmúzeum 
különböző online-oldalain.

A dobogósok  videózáshoz szükséges eszközöket nyertek

Kifaggatták a nagyit

A Családi legendárium pályázat idei díjazottjai és családtagjaik. FOTÓ: ETZL EDGÁR

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

Ünnepi 
gyermek-
rajzok
Rekordszámú, több 
mint 430 alkotás érke-
zett be az idei soproni 
adventi rajzpályázatra. 
A szervezők ezúttal is kisor-
solták, hogy melyik 24 pályá-
zó alkotása kerül be a Liszt-
központnál lévő adventi 
kalendáriumba. A szerencsés 
pályázók: Fajka Olívia Mercé-
desz, Makai Máté, Csapó Jáz-
min, Farkas Blanka, Molnár 
Rozi, Prorok Patrik, Bodnár 
Luca, Horváth Márton Ákos, 
Varga Mátyás, Papellas Ti-
mothy, Egresits Péter, Stréhn 
Bence, Schmidt Vanda, Rákó-
czy Rozália, Kádár Lőrinc, Pin-
tér Kamilla, Benedek Helga, 
Salfer Bálint, Varga-Berke So-
ma, Nyírő Hanna, Orbán Márk, 
Lengyel Viola, Berki Boldizsár, 
Csepeli Mária.

Újdonság, hogy ezúttal azt 
is kisorsolták, hogy melyik 
gyermek rajza díszítse a vá-
ros képeslapját. Itt Medgyesi 
Zalánnak kedvezett Fortuna. 

A Soproni Advent Face-
book-oldalán valamennyi be-
érkezett pályaművet (ABC-
sorrendben) közzéteszik. 

SOPRONITEMAHIVATALOS
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Vezetni vagy megvezetni
Első hallásra is világos e két szó döbbenetes különbsége. 
Ugyanakkor egy gyógyulni vágyó vagy egészségét megőrizni 
akaró ember roppant nehezen tudja megkülönböztetni a két 
nagyon különböző egészségügyi hozzáállást. Megvezetés ese-
tén ugyanis általában pont az a becsapós, hogy mindig és min-
den úgy történik, ahogy azt a gyógyulni vágyó akarja. Ez amo-
lyan igénykiszolgáló „ellátás”. Persze egyesek ezt fűszerezik 
azzal is, hogy ilyen-olyan „csomagot” ajánlva pusztán javasla-
tot tesznek erre vagy arra… Na, de hogy a manóba tudja valaki 
(akinek nem ez a tanult szakmája) kiválasztani, hogy egyes ér-
zései, panaszai hátterét milyen „csomaggal” kellene megfejte-
ni? Sehonnan! Persze jó érzés, hogy választhat, de ezzel gyak-
ran pont megvezetik, sőt kimondom: kihasználják, becsapják, 
átverik! Akkor is, ha ez kezdetben (akár nagyon sokáig) jólesik.  

Ha vezetik, akkor nem fog ugyan mindig csupa kellemeset, 
szépet hallani, de a szakszerű irányítással, támogatással az 
akadályokat leküzdve célhoz ér. 

„Salus aegroti suprema lex esto.” Azaz: „A beteg üdve a leg-
főbb törvény!”. Legyen ez, mint rég, mindannyiunknak törvény!
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen könyvet a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 14-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 23-i rejtvényünk megfejtése: „Előbb magunkra kell vigyáznunk, utána másokra”. Szerencsés meg-
fejtőnk: Török László, Sopron, Kertesi utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 7-től december 13-ig. Az ügyeleti idő este 8 órá-
tól másnap reggel 8 óráig tart.

December 7.,  
szerda 

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

December 8., 
csütörtök 

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

December 9.,  
péntek 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

December 10., 
szombat 

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

December 11., 
vasárnap 

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 2., Alphapark 99/505–220

December 12.,  
hétfő 

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

December 13.,  
kedd 

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

Motiváló felmenők útján
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Dr. Halmai Vilmos 

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.
Dr. Halmai Vilmos 1989-ben 
érettségizett a Széchenyi-gim-
náziumban. Dr. Balogh Mihály-
né osztályfőnöküknek köszön-
hetően az osztályból többen 
is orvosok lettek. A Pécsi Tu-
dományegyetem Általános Or-
vostudományi Karán 1995-ben 
diplomázott. 2002-ben orto-
pédia, 2013-ban traumatológia 
szakvizsgát tett. 2005-ben PhD 
fokozatot szerzett, 2012-ben a 
Nyugat-magyarországi Egye-
tem címzetes egyetemi docen-
si címet adományozott számá-
ra. A pécsi időszakot követően 
évekig dolgozott, illetve tanult 
Belgiumban és az Egyesült Ki-
rályságban. Elkötelezett lokál-
patrióta, tagja többek között a 
Sopron Anno és a Soproni Vá-
rosszépítő Egyesületnek. Több 
soproni jelentőségű könyv ki-
adásának aktív közreműködője. 

– Hiller Ignác apai ükapám 
mint vasúti pályaőr sok gye-
rekével és a feleségével egy 
kis őrházban lakott Nagycen-
ken – kezdte dr. Halmai Vil-
mos. – Hiller Imre dédapám az 
1921-es népszavazást követő-
en magyarosította a családne-
vünket. Három generáció után 
lépett ki édesapám a „vasutas 
vonalból”, köszönhetően első-
sorban az általa nagyon tisz-

telt nevelőapjának, Szekér La-
josnak. Édesapám 1968-ban 
vette át erdőmérnöki diplomá-
ját, és ezt követően elsősorban 
út- és mélyépítéssel foglal-
kozott. Apai dédapám, Ferenc 
szabómester volt, Fertőszent-
miklóson a községi elöljáróság 
és a katolikus iskolaszék tagja, 
a helyi sportklub megalapító-
ja és első elnöke is volt. 

– Édesanyám felmenői sop-
roniak, illetve Sopron várme-
gyeiek – folytatta dr. Halmai 
Vilmos. – Töpfel Antal dédapám 
Darufalván (Draßburg) született 
1879-ben, de életpályája né-
metországi és gráci tanulmá-
nyokat követően mint szoba- és 
díszítőfestő Sopronban telje-
sedett ki. Többször is dolgo-
zott együtt a Storno családdal. 
Az 1938-as soproni kézműipa-
ri kiállításon nagy aranyérem-
mel honorálták a munkássá-
gát, mindezek mellett aktív 
közösségi életet is élt. Hat lá-
nyuk született, mindegyikőjü-

ket tisztességgel kiházasítot-
ta, így Terézia nagyanyámat is, 
akit Horváth Vilmos vett felesé-
gül. Ő a háború előtt tisztvise-
lőként, majd utána raktárveze-
tőként a soproni selyemiparban 
dolgozott. Neki nemcsak a ke-
resztnevemet, hanem közvet-
ve azt is köszönhetem, hogy 
orvos lettem, hisz rajta keresz-
tül édesanyám első unokatest-

vére volt dr. Pálfy Aladár, a sop-
roni kórház laboratóriumának 
egykori főorvosa. Ő orientált 
engem és nővéremet is az or-
vosi hivatás felé. Felmenőim 
életútja, értékválasztásuk mo-
tivációt és biztos kapaszkodót 
jelent a magánéletben és a hi-
vatásom gyakorlása során egy-
aránt, amiért örök hálával tar-
tozom nekik.

– A szülőföldet elhagyni, majd új ismeretekkel visszatérve a 
közösség hasznára válni, családom generációkon átívelő at-
titűdje – vallja dr. Halmai Vilmos. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1970-ben született Sopronban. Édesapja okleveles erdőmérnök, mélyépí-
tő szakmérnök, a volt Győri KÉV és utódvállalatai Sopronban dolgozó főépítésvezetője, majd te-
rületi igazgatója volt. Édesanyja óvónő, az egykori soproni Állami Gyermek Szívszanatóriumból 
ment nyugdíjba. Felesége, Cserháti Eszter a Széchenyi-gimnázium magyar–angol szakos tanára. 
Erna lányuk a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen animáció szakon tanul, kisebbik lá-
nyuk, Rozália pedig a Pécsi Tudományegyetemen pszichológiát hallgat.
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KÓCZÁN BÁLINT

Dj Borgulya neve sokak számára is-
merős lehet a helyi diszkóéletből, 
hiszen generációk jártak telt házas 
bulijaira. A soproni Borgulya Zsolttal 

felelevenítettük az elmúlt évtizedeket.

– Hogyan kezdődött a dj-
pályád?

– 1979 és 1980 között még 
a Pesti Barnabás Ipari Iskolá-
ból indult. A zene szeretete, a 
zenetanulás nagy lökést adott 
nekem, no meg az, hogy apu-
kám zongoratanár volt, nagy-
bátyám pedig zeneszerző. 
Már fiatalon zongorázni, har-
sonázni kezdtem, szolfézsra 
jártam, zeneelméletet, zene-
irodalmat és összhangzattant 
tanultam. Játszottam a Sopro-
ni Szimfonikus Zenekarban 
és a fúvós zenekarban is.

– A Liszt dj is meghatá-
rozó volt az életedben…

– Igen… Kezdődtek a su-
lirendezvények, iskolabálok, 
és az egyik legsikeresebb öt–
hat év volt a Liszt dj. Erre sze-
rintem egy korosztály emlék-
szik. Ott a hőskorban kétezer 
ember is megfordult. Érdekes, 
mert nem volt nagy fénytech-
nika, egy-egy UV-lámpa, tü-
körgömb szpotlámpákkal, sőt 
a füstgépet is babahintőporral 

helyettesítettük. A plafonra 
gyufásskatulyát raktunk, ab-
ba a hintőport, és egy damillal 
rángattuk a táncolók nyaká-
ba. Ez a nyolcvanas évek ele-
jén történt, és odáig volt érte 
a közönség. 

– Sikeres pálya a tiéd. 
Milyen helyeken fordul-
tál meg? 

– A Liszt Ferenc Művelő-
dési Ház hosszú évekig telt 
házzal futott, aztán Pápai 
Aréna Dj, Rock Papa,  Oldies, 
Dancing Cafe, Future  Cafe, 
Zanza, Dáridózó, Sky Bár & 
Lounge, Bowling, szóval jó 
hosszú a sor. Itt megemlítem 
még a Tropikál bárt, ami bru-
tál jól ment, de a Piano bár 
is sikeres volt. Tehát tényleg 
elmondhatom, hogy a hul-
lám tetején szörföztem. Dü-
börögtek azok a helyek, ahol 
dolgoztam.

– Jelenleg mi tölti ki 
az idődet?

– Most az esküvői dj sze-
repre koncentrálok, és már 

készülök az új szezonra, fut-
nak be a megrendelések. 
Emellett pedig a Bowlingban 
és a Deák étteremben felvált-
va dolgozom. 

– Mi a siker titka?
– Az, hogy az új zenék mel-

lett mindig játszottam retrót. 
Most, ahova megy az ember 
dolgozni, mindenhol a ret-
rót is keresik. Nagyon 
népszerű ez az irány. 

– Mennyit vál-
tozott a diszkóvi-
lág az évek alatt?

– Talán ma már 
sokkal kevesebben 
indulnak meg az 
éjszakába, megvál-
toztak a szórako-
zási szokások. Ké-
sőbb indul be a buli, 
és hamarabb ér 
véget. A fo-
g yasztá-
si szo-
k á s o k 

is megváltoztak. Nem mind-
egyik szórakozóhely dübörög. 
Van, ahol sokkal kevesebb em-
ber fordul meg, mint mondjuk 
a Covid előtt. Sokat kell foglal-
kozni a marketinggel, saját 
magunk menedzselésével. De 
én addig csinálom, amíg élve-

zem, és még min-
dig nagyon 

jó érzés 
d j -n e k 

lenni.

Sztárok itt és ott

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

Dj Borgulya  évtizedek óta pörgeti a lemezeket a szórakozóhelyeken

A retró korszak diszkósa
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A DIETETIKUS VÁLASZOL

Karácsonykor cukorbetegen
NÉMETH KINGA

Gyermekkori elhízás, cukorbeteg-
ség, szív- és érrendszeri gondok – nap-
jainkban mindegyik népbetegségnek 
számít. De mit tehetünk a megelőzé-

sükért, hogy minél tovább, egészségesen éljünk? 
Rovatunkban a dietetikus ad hasznos tippeket. 
A karácsony ténylegesen az év 
azon időszaka, amikor a leg-
több finomság kerül az asz-
talra. Mit tehetünk, ha cu-
korbetegek vagyunk, hogyan 
illesszük be az ünnepi menüt 
az étrendünkbe? 

– Továbbra is ügyeljünk az 
alapanyagokra, az összetett 
szénhidrátokat részesítsük 
előnyben, melyeknek lassabb 
a felszívódása, így a gyors és 
nagymértékű vércukor-emelke-
dést elkerülhetjük.

– Utóbbira ügyelve válasz-
szunk basmati rizst vagy bar-
na rizst, bulgurt köretnek, 
próbáljunk ki alternatív ga-
bonákat, hajdinát, készíthe-
tünk hüvelyesekből salátát, 
a töltött káposztát főzhetjük 
gerslivel.

– Csempésszünk az éte-
lekbe egy kis rostot: az ünne-
pi vagdaltba elfér a zabpehely, 
a reszelt répa, a zsemlegom-
bócot készíthetjük fele-fele 
arányban tönköly/ zab/ teljes 

kiőrlésű lisztből, a süteménye-
ket feldobhatjuk olajos magok-
kal, zabpehellyel.

– A süteményeket édesít-
sük édesítőszerrel! A legprakti-
kusabb talán a „negyadannyi” 
fajta, ami eritrit és stevia ke-
veréke, nincs erős mellékíze és 
hőstabil.

– Készítsünk gyümölcsös, 
tejes desszerteket túrós, mas-
carponés alappal!

– Nem győzöm elégszer 
elmondani a pácienseimnek, 
hogy a mértékre és az arányok-
ra fektessenek nagy hangsúlyt. 
Az ünnepi tányér felén is elfér 
a zöldségféle, saláta, párolt 
vagy grillzöldség.

– A vércukor-önellenőrzést 
ilyenkor se feledjük! 

– A kiadós vacsora után sé-
táljunk egyet!

TIRAMISU POHARAS DESSZERT CUKORMENTE-
SEN, 4 FŐRE:  4 darab tojássárgája, 500 gramm mas-
carpone, 60 g „negyadannyi” édesítő, 3 teáskanál bar-
na rum vagy rumaroma, vaníliakaparék, 300 gramm 
cukormentes keksz. Kávékrémhez: frissen lefőzött 
kávé (espresso) körülbelül 1–1,5 deciliter, 200 gramm 
mascarpone, 40 gramm „negyadannyi édesítő”.

A krémhez a tojássárgáját, az édesítővel, a rum-
mal, mascarponével és vaníliával kihabosítjuk. A cu-
kormentes kekszet darabokra törjük, ha szeretnénk, 
ezt is beleforgathatjuk kávéba. A kávékrémhez a kávét 
az édesítővel kikeverjük, mascarponéval habverővel 
kihabosítjuk. Összeállítás: keksz–alapkrém–keksz–
kávékrém–keksz–alapkrém, kakaószórás és egy ke-
vés morzsolt keksz. Hűtve tálaljuk! 

BULI VAN!  – zenei ajánló

Rockest: XII. Hűség Napja
December 9., péntek, Hangár Music Garden 
A pandémia miatti kihagyások után idén újra lesz rockest a 
Hangár Music Gardenben. Az eseményen fellép a Hungarica, 
a Dalriada, az RPG és egy új formáció, a Szergya Akusztik is. 
A szervezők ezzel a programmal az 1921-es soproni népsza-
vazásra emlékeznek.


