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A korábbi évekhez képest egy hónappal korábban, már október 
végén kinyitott a Káposztás utcai stadionnál a műjégpálya. Bárki 
sportolhat, de idén különösen fontos a koronavírus-járvány miatt 
hozott szabályok betartása.

Letették a múzeumnegyed alapkövétLetették a múzeumnegyed alapkövét
(LÁTVÁNYTERV)(LÁTVÁNYTERV)

– Az M85-ös gyorsforgalmi út megépítése a város történetének egyik legjelentősebb fejlesztése  
– hangsúlyozta a bécsi-dombi alagút megáldása előtt dr. Farkas Ciprián polgármester FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS

M85: készül az alagút

Újabb városi Újabb városi 
útfejlesztésekútfejlesztések

A Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitün-
tetést adományozta az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc emlék-
napja alkalmából Kerék 
Imre József Attila-díjas 
költő–műfordító–pe-
dagógusnak Áder Já-
nos köztársasági elnök. 
– Nem tétlenkedem, eb-
ben az évben Mindenek 
szerelme címmel már 
megjelent egy verseskö-
tetem, most pedig írom 
a következőnek az anya-
gát – nyilatkozta a 
soproni költő. 
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Az útfelújítási program keretén belül a Winkler 
út mintegy 500 méteres szakaszát újraaszfal-
tozták, a Kitaibel utcában a járda újult meg 250 
méteren, a Sarudi utca burkolata pedig felület-
zárást kapott.

Kerék Imre 
kitüntetése

Új kazán adja a meleget

Az őszi fűtési szezonban egy korszerűbb, környezetbarátabb 
kondenzációs gázkazánt helyezett üzembe a Sopron Holding Zrt. 
Hőközpont utcai telephelyén. A fejlesztés hatására mintegy húsz 
százalékkal kevesebb káros anyag kerül a levegőbe. 2

A múlt jelen időbenA múlt jelen időben

Nyitva a műjégpálya
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P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

Az őszi fű-
tési sze-
zonban 

egy korszerűbb, kör-
nyezetbarátabb kon-
denzációs gázkazánt 
helyezett üzembe a 
Sopron Holding Zrt. 
Hőközpont utcai te-
lephelyén. Évek óta 
egyre többen csatla-
koznak a rendszerhez, 
és használnak távhőt.

– A kormányzat sikeres gazda-
ságpolitikájának köszönhetően 
a koronavírus-járvány elleni vé-
dekezésre, a gazdaságvédelmi 
alapba, a családtámogatásokra, 
a Modern Városok Programra, 
valamint a környezetvédelmi, 
energiahatékonysági fejlesz-
tésekre is jut forrás – mondta 
dr. Simon István. Az alpolgár-
mester a Sopron Holding Zrt. 
Hőközpont utcai telephelyén ar-
ról tájékoztatta a sajtó képviselő-
it, hogy az idei fűtési szezonban 
egy új, korszerű gázkazán állt 
üzembe. A 400 millió forintos 
beruházást a magyar kormány 
támogatásának köszönhetően 
végezhette el a holding. A fejlesz-
tés után tovább javult az ellátás 
biztonsága, illetve színvonala.

Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester kiemelte: – A korona-

vírus-járvány miatt nehéz 
időket élünk, de ez nem aka-
dályozhatja meg a város fej-
lődését. A Sopron Holding Zrt. 
rendszeréhez 6500 lakás tarto-
zik, emellett pedig a közintéz-
mények, illetve a kórház kiszol-
gálása rajta keresztül történik. 
A város területén egyébként 
még további kettő, kisebb szol-
gáltató állít elő távhőt. Legyen 

bármilyen hideg a tél, az ellá-
tás biztosított lesz – húzta alá 
a polgármester.

Megtudtuk, a Sopron Holding 
Hőközpont utcai telephelyén 
két gázkazán üzemel, ezek kö-
zül most ez egyik, 1983-ban tele-
pített, mára elavulttá vált beren-
dezést cserélték le. – Az új kazán 
17 megawatt teljesítményű, és a 
tervek szerint húsz évig üzemel 

majd – mondta Varga Zoltán, a 
Sopron Holding Zrt. vezérigaz-
gatója. – A készülékhez egy új, 
két különálló járattal rendelkező 
acélkéményt is építettek, ami al-
kalmas egy később beépítendő 
új gázkazán csatlakoztatására is. 
A fejlesztés eredményeképpen 
éves szinten mintegy húsz szá-
zalékkal kevesebb káros anyag 
kerül a levegőbe. 

Panoráma

Tisztelt
Soproniak!

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
figyelemmel a járványhelyzetre

a Nemzeti Gyász
Emléknapján,

2020. november 4-én

csendes főhajtással emlékezik
Jánostelepen, az 1956-os emlékhelynél,

az egykori rabtemetőbe eltemetett
mártírhalált halt kilenc forradalmárra.

Kérjük Önöket, hogy november 4-én
tetszőleges időpontban helyezzék el

a tisztelet virágait a mártírok kopjafáinál vagy
mécses meggyújtásával őrizzék emléküket.

Fejezzük ki tiszteletünket a mártírok előtt!

Hisznek a borvidékben

KÖVES ANDREA

A borkultúra ápolása, a Soproni 
borvidék hírnevének öregbíté-
se: ezek a legfőbb céljai a 3 éve 
alakult Soproni Borlovagok és 
Borbarátok Egyesületének.

– Ez a hangulatos bortre-
zor a legújabb büszkeségünk 
– mutatott körbe az egyesület 
székhelyén dr. Sztancs György 
elnök. – A Soproni borvidék 
felemelkedéséért tevékenyke-
dünk, a jó soproni bor nagy-
követei vagyunk. A Rejpál-
házban találtunk otthonra, az 
elmúlt öt évben folyamatosan 
szépítettük, fejlesztettük szék-
helyünket. Először a romos 
épület udvarát, az udvari hom-
lokzatot, a tér fedett részét és a 

kiszolgálóhelyiségeket tettük 
rendbe, majd kialakítottunk 
egy bortrezort, az emeleten pe-
dig előadótermet, irodát és lo-
vagtermet. Ezt a munkát foly-
tattuk idén: megépítettük ezt az 
új, impozáns bortrezort, illetve 
egy különtermet.

A 66 főből álló egyesület te-
le van tervekkel. 2018-ban nagy 
visszhangot váltott ki a Kékfran-
kos Kerekasztal Konferenciájuk, 
de sokakat vonzott az Európai 
Borlovagrend Hungária Konzu-
látusában először megszerve-
zett lovagi nap is. Molnár Tibor, 
a Sopron Borvidék Hegyközségi 
Tanács egykori elnökének tisz-
teletére borversenyt rendez-
tek tavaly hagyományteremtő 
szándékkal.

– Gyakran találkozunk itt a 
Rejpál-házban – tette hozzá 
dr. Sztancs György. – Ebben az 
épületben van a horvát és a né-
met nemzetiségeknek is a szék-
helye, így közös kulturális ösz-
szejöveteleket is szervezünk. 
Hiszünk abban, hogy a siker tit-
ka egyrészt az, hogy a helyi ter-
melők nyissanak egymás felé, 
másrészt érdemes tanulni a ha-
zai és a határon túli sikeres gaz-
dáktól. Jövőre szeretnénk egy 
nagyszabású nemzetközi kon-
ferenciát is szervezni, amelyben 
a környékbeli borászok mellett 
a turizmus és a gasztronómia 
képviselői is főszerepet kapnak. 
Egymást erősítve lehet Sopron 
hírnevét, vonzerejét még haté-
konyabban növelni.

Legújabb büszkeségüket, a hangulatos bortrezort mutatja dr. Sztancs György, 
a Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesületének elnöke FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Összemosódó 
ünnepnapok

A Sopron Holding Zrt. új kazánja – a szobányi méretű szerkezet 17 megawatt 
teljesítményű, kétszer erősebb, mint a korábbi volt FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

Mindenszentek estéjén és halottak napján 
szinte minden család kilátogat a temetőbe, 
hogy egy-egy mécsessel emlékezzen elhunyt 
szeretteire. Mivel mindkét naphoz a halottak-
ra való emlékezés szokásai, hiedelmei kapcso-
lódnak, sokan már nem is látják a különbséget.  

Mindenszentek napján (novem-
ber 1-jén) a katolikus egyház 
azokra a szentekre emlékezik, 
akik név szerint nem szerepel-
nek a naptárban. A rákövetke-
ző nap, november 2. a halottak 
napja, a katolikus liturgia sze-
rint az összes üdvözült lelkek 
emléknapja.

– Amíg a naptári nap 0-tól 
24 óráig tart, az egyházi ünnep 
(és ez átszűrődött a nép gon-
dolkodásába is) napnyugtával 
kezdődik és a következő nap-
nyugtával végződik – tudtuk 
meg Csiszár Attilától, a Sopro-
ni Múzeum néprajzos–muzeo-
lógusától. –  A halottak napjára 
jellemző szokások tehát már az 
ünnep előestéjével, vigíliájával 
megkezdődtek, majd idővel az 
egész napra áttevődtek, elhomá-
lyosítva a mindenszentek erede-
ti jellegét, amit az egyház termé-
szetesen számon tartott.

Egy érdekes példa erre az ösz-
szemosódásra: a Győr megyei 
Nyúlon, ahol a plébániatemp-
lomot mindenszentek tisztele-
tére szentelték, a búcsút nem 
ezen a napon tartották/ tart-
ják, hanem a szőlőhegyi kápolna 

védőszentje, Szent Donát ün-
nepén (augusztus 7-én), abból 
a megfontolásból, hogy min-
denszentek nem alkalmas nap 
a zajos ünneplésre.

– Azt a hetet, amelybe a ha-
lottak napja esik, halottak he-
tének is nevezik – folytatta Csi-
szár Attila. – Nem tudjuk, hogy 
az ünnep népi szokásai mikor 
alakultak ki. A sírok megtisztí-
tása, virággal díszítése éppúgy 
általánosan elterjedt, mint a ha-
lottak lelki üdvéért való gyertya-
gyújtás. Mindezek mellett helyi 
szokások is kialakultak: a Rába-
közben például a szegényeket 
ajándékozták meg erre az al-
kalomra sütött cipóval, a kol-
dusok pedig a temető kapujá-
ban várták az ilyenkor szokásos 
adományt. 

Az ünnepnek egyfajta „ha-
tárnap” jellege is volt például 
az egykor idénymunkának szá-
mító kőművesmesterségnél. Az 
öreg gartai kőművesek szerint 
húsvét táján kezdődött a mun-
ka, aztán mindenszentekkor „le-
dobták a [kőműves]kanalat”, és 
tavaszig mindenki abból élt, 
amit nyáron keresett.

Mintegy húsz százalékkal csökken a károsanyag-kibocsátás

Új kazán adja a meleget
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December 16-án adják át az M85-ös Csorna–Sopron közötti szakaszát 

Megkezdődött az alagút építése
HORVÁTH FERENC

Az M85-ös ötödik sza-
kaszának része a 780 
méteres bécsi-dombi 
alagútpár megépítése. 
A bányászhagyomá-
nyoknak megfelelően 
a fejtés megkezdése 
előtt megáldották az 
épülő alagutat.

Újabb fontos szakaszához érke-
zett az M85-ös építése. A munká-
latok már a bécsi-dombi alagút 
építésénél tartanak. A kivitelező 
cég nevében Kerékgyártó Attila 
projektvezető elmondta, az ala-
gút terve magyar szakemberek 
munkája – sokukat külföldről 
csábították haza –, s a kivitele-
zést is a hazai munkások végzik 
a legkorszerűbb technikával és 
eszközökkel. Megtudtuk, napi 
24 órás munka mellett 1,5–2 mé-
tert haladnak, így egy alagútjá-
rat kifejtése nagyjából egy évig 
tart majd. 

A beruházó Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) 
vezérigazgatója, Nagy Róbert 
Attila köszöntőjében kiemelte, 
az M85-ös Csorna–Sopron ke-
let csomópont közötti szaka-
szát december 16-án adják át. 
A vezérigazgató emlékeztetett, 
a fertőrákosi csomópont (Po-
zsonyi út) és a Sopron ország-
határ közötti szakaszon – ennek 
része a bécsi-dombi alagútpár 
– 2019 tavaszán kezdődtek meg 

a területelőkészítési munkák. 
A projekt keretében épül meg a 
84. számú főúti, Sopron–Kelén-
patak (Klingenbach) határátke-
lőhelyhez történő 725 méteres, 
2×2 sávos, ideiglenes visszakö-
tés, illetve 3,6 kilométeres 2×1 
sávos Sopron északnyugati 

elkerülőút is. A teljes beruházás 
2024. június végén zárul.

Dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere hangsúlyoz-
ta: az M85-ös gyorsforgalmi 
út megépítése a város törté-
netének egyik legjelentősebb 
fejlesztése, mellyel teljesül a 

soproniak egyik évtizedes ál-
ma. Olyan gazdasági lehetősé-
geket is teremt a város számára, 
amelyekre korábban nem volt 
példa. A polgármester kitért 
a közelmúltban befejeződött 
és a jelenleg is tartó fejleszté-
sekre, és köszönetet mondott 

Magyarország Kormányának, 
hogy ez a beruházás a mi vá-
rosunkban, a mi térségünkben 
valósul meg.

Az alagútjáratokat, a bányá-
szokat, a munkagépeket és a 
Szent Borbála szobrokat, ame-
lyeket majd az alagutakban 

helyeznek el, Ábrahám Béla 
atya, szalézi szerzetes áldotta 
meg. Az ünnepség zárásaként 
egy alagútfejtő kotrógéppel 
megütötték az egyik alagútjá-
rat még betonos támaszfalát, és 
ezzel jelképesen megkezdődött 
az alagútépítés folyamata.

A Winkler út – Lánzséri út kereszteződése – előbbi utca 500 méter hosszan megújult FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Újabb városi útfejlesztések
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az útfelújítási program keretén belül a Wink-
ler út mintegy 500 méteres szakaszát újraasz-
faltozták, a Kitaibel utcában a járda újult meg 
250 méteren, a Sarudi utca burkolata pedig fe-
lületzárást kapott – minderről a városvezetés 
személyesen is megbizonyosodott.

– Hétről hétre városszerte ellá-
togatunk azokra a helyszínekre, 
ahol a közlekedési infrastruktú-
ra fejlesztése történik – mondta 
dr. Simon István alpolgármes-
ter az elmúlt héten tartott saj-
tótájékoztatón. – Ezúttal a Lö-
vérek városrészt kerestük fel, 
ahol több helyszínen is jelen-
tős munkálatokat végzett a kivi-
telező a közelmúltban. Jó látni, 

hogy megújult a város egyet-
len szerpentinje, a Winkler út is.

Dr. Farkas Ciprián polgár-
mester arról számolt be, hogy 
a város talán legszebb útja, a 
kacskaringós Winker út tel-
jes hosszában, mintegy ötszáz 
méteren új aszfaltburkolatot 
kapott, valamint kiépítették 
az útszegélyt is. Emellett a Ki-
taibel utcában kétszázötven 

méteren a járda újult meg, a 
Sarudi utcában pedig elkészült 
a felületzárás.

– Az előző önkormányzati cik-
lusban jómagam voltam ennek 
a körzetnek az önkormányzati 
képviselője – tette hozzá a pol-
gármester. – Egyes útfejleszté-
sek gondolatai már akkor meg-
fogalmazódtak. Most pedig 
öröm azt látni, hogy Abdai Zsolt 
képviselősége idején mindezek 
meg is valósultak. Városunkban 
tovább folytatódik az útfelújítá-
si program. A Lövérek városrész 
mellett jelentős munkálatok 
vannak például a Jereván-lakó-
telepen, a Király Jenő utcában, 
valamint az Ibolya úti lakótele-
pen is. Elsők között a fő közleke-
dési útvonalak kerülnek sorra, 

majd a gyűjtő- és a mellékutak 
következnek. A későbbiekben 
olyan utcákba is eljutunk, ahol a 
lakók még bosszankodnak, hogy 
a házuk előtt nincs sima út.

A polgármester ismételten 
kiemelte: a város erején felül 
biztosít forrást a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésére, a 
parkolási lehetőségek bővítésé-
re. Az útfelújítások egy koncep-
ció szerint történnek, amelyről 
a választások előtt a sopronia-
kat is megkérdezték. A parkolási 
gondokra pedig majd enyhítést 
ad az Árpád utcában épülő par-
kolóház, amelynek kivitelezése 
ősszel kezdődött el. Városszer-
te az utak felújítására 1,5 mil-
liárd forintos keretösszeg áll 
rendelkezésre.

Napi 24 órás munka mellett 1,5–2 métert haladnak, így egy alagútjárat kifejtése nagyjából egy évig tart majd FOTÓ: FILEP ISTVÁN

RÖVIDEN

Vonatpótló buszok 
A Sopron–Szombathely-vasútvonalon végzett pályakar-
bantartási munkálatok miatt november 2-től november 
12-ig éjjelente Sopron és Lövő állomások között vonat-
pótló autóbuszok szállítják az utasokat, illetve a vágány-
zárban érintett vonatok módosított menetrend szerint 
közlekednek Lövő–Szombathely-állomások között – áll 
a GYSEV közleményében. A vonatpótló autóbuszok ki-
jelölt megállási helye esetenként eltér a vasúti megálló-
helytől. A vasúttársaság azt kéri, hogy utazás előtt min-
denki tájékozódjon a változásokról.

Jótékonysági séta
Immár huszonhetedszer tartották meg a jótékonysági Ro-
tary sétát. Október 23-án a Soproni Egyetem botanikus 
kertjét járták be az érdeklődők. Az eseményen részt vett 
Barcza Attila országgyűlési képviselő és dr. Farkas Cipri-
án polgármester is. Varga Gábor, a Rotary Club Sopron 
soros elnöke elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan a 
gyermekotthonoknak ajánlják fel a program bevételét.

›

A járványügyi helyzetre tekintettel a soproni polgár-
mesteri hivatalban az ügyfélfogadás rendje október 
30-tól az alábbiak szerint alakul: 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
ban az ügyek intézésének elsődleges módja a telefonos 
(06–99/515–100) és az elektronikus ügyintézés (honla-
pon elérhető nyomtatványok, e-mail: ugyfelfogadas@ 
sopron-ph.hu). Azon ügyek esetében, ahol az elektroni-
kus ügyintézés nem lehetséges, az ügyeket postai úton, 
papír alapon kell intézni. Kivételes esetben van lehető-
ség személyes ügyintézésre kizárólag ügyfélfogadási na-
pon és csak az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban. 
A polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadás hétfő 13 
órától 17 óráig tart. Mivel a járványügyi helyzet továbbra 
is fennáll, a személyes ügyintézés során kérem a higiéniai 
és járványügyi szabályok betartását. Az ügyintézés teljes 
ideje alatt kötelező az arcmaszk használata.

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Új ügyfélfogadás

LÁTOGATÓKÖZPONT A mintegy 44 milliárd forintból megvalósuló beruházásba a kivitele-
ző időnként betekintést is enged, ugyanis a helyszínen kialakított konténeriroda felső szint-
jén egy alagútépítést bemutató látogatóközpont is működik majd.

A RÉSZTVEVŐK Az alagútpár megáldásán jelen volt dr. Simon 
István és Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint több ön-
kormányzati képviselő is.
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Gerencsér András 1981 óta főállású vállalkozó

Ötven év tapasztalata
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Gerencsér András 
idén ötven éve tag-
ja a soproni ipartes-
tületnek. A víz–gáz–
központifűtés-szerelő 
mester mindig is fon-
tosnak tartotta, hogy 
a napi munkája mel-
lett legyen ideje a ta-
nulók képzésére.

Mint arról lapunk előző szá-
mában beszámoltunk (Ötven 
év a szakmában, Soproni Té-
ma, 2020. október 14.), a sop-
roni ipartestületnek 50 éve lett 
tagja Nagy Sándor, valamint 
Gerencsér András. A mester-
embereknek ezen alkalomból 
aranygyűrűt adományoztak. 
A Soproni Témában ezúttal Ge-
rencsér András víz–gáz–közpon-
tifűtés-szerelőt mutatjuk be.

– Az édesapám is iparos volt, 
ő ácsként dolgozott, ám abban 
az időszakban nem volt egysze-
rű a magánvállalkozók helyze-
te: az iparát visszaadta, és ál-
lami cégeknél helyezkedett el 
– idézte fel Gerencsér András. 
– A bátyám építészként szintén 
Sopronban dolgozott. A kette-
jük hatására lettem víz–gáz–
központifűtés-szerelő. Mindig 

is olyan embernek tartottam 
magam, aki képes önállóan is 
megállni a lábán, így a főállá-
som mellett másodállást is vál-
laltam. Tíz évig tartott ez az 
időszak, az ipartestületbe 1971. 
október 29-én léptem be. A má-
sik fontos dátum 1981. január 
13., ugyanis ekkortól lehettem 
főállású magánvállalkozó.

Gerencsér András elmondta: 
a 80-as években a fő gondot a 
szükséges anyagok beszerzése 
jelentette, sokat kellett utaz-
ni, utánajárni. Ma pedig már 

szinte minden pillanatok alatt 
beszerezhető.

– Az iparosságom alatt tizen-
kilenc diákom volt – folytatta a 
mester. – Mindig is fontosnak 
tartottam a megszerzett tu-
dást továbbadni. A tanítást az 
alapoknál kezdtem, nem ritkán 
a százéves szerszámok is előke-
rültek. Az évek során rengeteg 
eszközt felhalmoztam, ezek pe-
dig jól jönnek akkor, amikor a 
régebbi, de még biztonságosan 
üzemeltethető készülékeket kell 
megjavítani.

Gerencsér András végül szólt 
arról is, hogy mit jelentett szá-
mára az ipartestületben eltöl-
tött fél évszázad: – A tagság 
ugyan nem kötelező, de tapasz-
talatból azt mondhatom, hogy 
megéri belépni. A szervezet se-
gíti az iparosokat. Rendszeresen 
tartanak előadásokat az új sza-
bályokról. Emellett tanfolyamo-
kat is szerveznek. A rendszeres 
összejöveteleinken pedig talál-
kozhatunk egymással, és a szak-
társak közösen beszélhetik meg 
a felmerülő problémákat.

EZ LESZ…
Liszt- és Chopin-est

Október 28., szerda 19 óra Liszt-központ
Zongoraest a két jó barát nyomdokán, közreműködnek: 
Hegedűs Endre Kossuth-, Liszt- és Cziffra-díjas zongo-
raművész, Hegedűs Katalin zongoraművész, Mezei Pál 
zongoraművész

Retorika klubest
Október 29., csütörtök 18 óra, Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara
További információk: Toastmasters Sopron a 
facebookon

„Szívből szeretni...” Veronában 
Október 29. 19 óra, Pedagógusok Soproni Műve-
lődési Háza 
Útravaló – útmutató sorozat, előadók: Sümeghy Gyön-
gyi és Móritz Adrienn

Térzene – Chet’s Mood Duo
Október 30., péntek 14 óra, Liszt-központ
Fellép: Sebestyén Patrik – ének, trombita, szárnykürt, 
melodika, Stummer Márton – dzsessz- és klasszikus gi-
tár. Patrik és Márton aktív szereplői a magyar klasszi-
kus és könnyűzenei életnek. 2013-tól játszanak együtt 
különféle formációkban. 2015-ben hozták létre lágyan, 
letisztultan szóló duójukat. 

Stabat Mater – táncmű két részben 
Október 30. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Sosztakovics és Pergolesi kristálytisztaságú, a kínok 
kínját is emberi hangon közvetítő zenéje, egy asszony 
fájdalma, háború, az apokalipszis lovasai és a megváltás 
– a Stabat Mater című táncjáték Sopronban több nem-
zet fiatal táncművészeivel, zenekarral, énekesekkel, kü-
lönleges látványvilággal várja a nézőket. 
További időpontok: október 31. 19 óra, november 1. 
15 és 19 óra, Soproni Petőfi Színház 

Dr. Zacher Gábor Sopronban 
November 3., kedd 18 óra, GYIK Rendezvényház

Kérdések és válaszok a 
tejfehérje-érzékenységről 

November 3. 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Nagy Krisztina dietetikus tart előadást Rizstej? Tehén-
tej? II. Kérdések és válaszok a tejfehérje-érzékenységről 
címmel. Az utóbbi időben divatba jöttek a növényi ala-
pú tejféleségek. Testi tüneteink megjelenése után, sok-
szor alapos orvosi kivizsgálás nélkül választjuk ezeket 
az élelmiszereket a tehéntej helyett. Vajon jól tesszük? 
Vajon megfelelő tápanyagot biztosítanak ezek a „tej-
pótlók” nekünk és gyermekeink számára? 

Boszorkánykonyha – Crescendo 
hangversenybérlet

November 4., szerda 18 óra, Liszt-központ
Borzongás, zene, mágia – Ravel, Brahms és John Wil-
liams művei. A bérletsorozat első hangversenyén Bá-
binszki Gergely, a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia 
hallgatója csatlakozik a Wespa Quartett tagjaihoz, és 
közösen Johannes Brahms szenvedélyes g-moll zon-
goranégyesét szólaltatják meg. 

Szényi Péter jubileumi kiállítása
November 5-ig látható a Várkerület Galériában (Vár-
kerület 19.) – hétköznap 16–18 óra között

Zoób Kati: Repertoár 
November 19-ig, naponta 10 és 17 óra között láto-
gatható a fertődi Esterházy-kastély Narancsházá-
ban Zoób Kati „Repertoár – Az ellentétek harmóniá-
ja” című kiállítása

Gerencsér András víz–gáz–központifűtés-szerelő a mai napig aktív  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A kormány múlt csütörtökön közzétett rendelete alapján 
kötelező a maszkviselés a résztvevőknek a szabadtéri ren-
dezvényeken és a sportrendezvényeken is. A sportrendez-
vényeken nem kell maszkot viselniük a sportolóknak, az 
edzőknek, a mérkőzésvezetőnek, a versenybírónak és a se-
gítőinek. Az eseményeken felszólaló maszk nélkül mond-
hatja el beszédét. Azt, aki a sportrendezvény vagy a gyű-
lés szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, 
a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín el-
hagyására. Továbbra is kötelező a maszk használata az üz-
letek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, 
színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egész-
ségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfo-
gadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és 
szórakozóhelyeket be kell zárni.
Fontos, hogy a beteg gyermekeket a szülők ne vigyék a 
nagyszülőkhöz és olyan szabadidős programokra, ahol 
zárt térben sokan vannak. Az őszi szünetben az iskolák-
ban fertőtlenítő nagytakarításokat végeznek.

Kötelező maszkviselés

A Kisvárkerületen, az egykori piactérrel 
szemben már maga a ház is, de külö-
nösen a kapu vonja magára a tekinte-
tet: SCHIFF B. FIAI – B. SCHIFFs SÖHNE. 
A kapu jobb és bal lábán két bronzból 
mintázott arc is látható, mely vélhető-
leg Schiff Henriket és testvérét, Schiff 
Gusztávot ábrázolja. Az épületet Hild 
Ferdinánd építész (1827–1875) tervei 
alapján lovag kőmáli Flandorffer Ignác 
(1816–1891) építtette, egészen ponto-
san építtette át, majd eladta a rendkí-
vül szerteágazó, Sopronkeresztúrból 
(Deutschkreutz) származó Schiff csa-
ládnak, aki ezt az épületet tette meg 
az 1824-ben alapított Bor- és Szesz-

nagykereskedése soproni központjá-
nak. A családi vállalkozás a kereskedés 
mellett később ecet, rum, likőr és gyü-
mölcspálinka előállításával is foglalko-
zott, messze földön híres volt például 
egyik digestivojuk (emésztést elősegítő 
szer – a szerk.), a gyömbéres gyógylikőr. 
Az 1910-es években Schiff Ödön bor- 
és szeszkereskedő tulajdonában volt az 
épület, aki Rosenberger Bélát követően 
a soproni ortodox hitközség elnöki tisz-
tét is betöltötte. 1969 februárjában eb-
ben az épületben nyílt meg az Ínyenc-
kedő nevet viselő bisztró.

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Az egykori Schiff-ház – Várkerület 23.
SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Koszorúzással, virág elhelyezésével és néma főhajtással emlékeztek ’56 hőseire  Sopronban. A Széchenyi 
téri emlékműnél katonai tiszteletadás mellett koszorúzott dr. Farkas Ciprián (b2) polgármester, dr. Simon 
István (b1), Csiszár Szabolcs (j1) alpolgármester és Barcza Attila (j2), városunk országgyűlési képviselője. 
A soproniak és több önkormányzati képviselő is lerótta tiszteletét az emlékműnél. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A hősök tisztelete
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Nem tagadom, az örömöm mellett 
kétségeim is vannak a közelmúltban 
átadott médiaértő-központtal, az úgynevezett Bű-
vösvölggyel kapcsolatban. (Lásd: A látszattól a való-
ságig című írásunkat, Soproni Téma, 2020. október 
21.) Mielőtt bárki is félreértené: nagyon is egyetér-
tek a központ célkitűzéseivel, hogy minél több fiatal 
váljon tudatos médiafogyasztóvá, vagyis hogy minél 
többen tudjanak eligazodni a média egyre szövevé-
nyesebb, sokszor csapdákat is rejtő világában, hogy 

megtanuljanak „olvas-
ni”, hogy különbséget 
tudjanak tenni a virtu-
ális világ tartalmai kö-
zött, hogy kivédhessék 
a manipulációkat, s ne 
váljanak akár tudatta-
lanul is áldozatokká. 
Megismerkedhetnek a 
gyártási folyamatok-
kal, maguk is alkotó 
részeseivé válhatnak 
különböző felületek 
létrehozásának. Ehhez 

megfelelő eszközökkel és stúdiókkal, no meg per-
sze szakemberekkel is rendelkeznek. Akkor hát mi a 
baj? – kérdezhetik okkal-joggal. Semmi, nincs ez-
zel semmi baj. Sőt, egy nagyszerű kezdeményezés, 
bárki is találta ki. 
A kétségeim nem a működéssel és az eredményes-
séggel kapcsolatban ötlöttek fel bennem, hanem 
hogy minden jó szándék ellenére is csak keveset 
tehetnek. Mert gondoljuk csak el: a gyerekek nagy 
többsége valószínű, hogy csak egyszer jut el a köz-
pontba, már aki eljut. Az a néhány óra arra valóban 
elegendő, hogy felkeltsék az érdeklődésüket a média 
iránt, s elgondolkozzanak, hogy mit is fogyasztanak 
napról napra, a különböző felületekről, s hogy mi-
lyen veszélyei lehetnek a netnek. Ez persze nagyok 
sok, de mégis kevés, mert egyszeri alkalom. Ahhoz, 
hogy a fiatalok valóban tudjanak válogatni, hogy ér-
tően olvassanak, tévézzenek, netezzenek, hogy meg-
felelő, átgondolt tartalmakat készítsenek, s töltsenek 
fel a különböző felületekre, összehangolt stratégiá-
ra lenne szükség. Nem lehet kivétel az iskola, a csa-
lád és maga a média sem, a jó oldalát mutatva. (Ezek 
persze csak a legfontosabb szereplők.) Minél több 
egyirányú hatás éri őket, annál jobban bizakodha-
tunk. Ebben a folyamatban lehet kiemelt szerepe a 
médiaértő-központoknak Sopronban, Budapesten, 
Debrecenben, és remélem, hamarosan az ország 
más pontjain is. Mert fontos lenne, hogy minél több 
tizenéves előtt táruljon fel ez a sokszor még titok-
zatos és vonzó világ, éljenek bárhol is az országban.

„Ahhoz, hogy a fiata-
lok valóban tudjanak 
válogatni, hogy értően 
olvassanak, tévézze-
nek, netezzenek, hogy 
megfelelő, átgondolt 
tartalmakat készítse-
nek, s töltsenek fel a 
különböző felületekre, 
összehangolt stratégi-
ára lenne szükség.”

Horváth Ferenc jegyzete
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

A Fabricius-ház, a Tábornok-ház és a Storno-ház (balról jobbra) összekötésével jön létre az új múzeum-
negyed – a mintegy 3,2 milliárd forintos beruházás a nemzeti kastélyprogram része FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Fontosnak tartja a múlt megőrzését?
SZABÓ ATTILA: 
A múltra épül a jövő, ezt jelképezi Széche-
nyi István mondása, mi szerint: „A múlt 
elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai 
vagyunk.”. Építkezni, a jövőt elgondolni hi-
telesen csak akkor lehet, ha az ember is-
meri a múltját, mert azt végső soron nem 
lehet megváltoztatni. Sopronnak szép és 
gazdag történelme van, legyen szó vá-
rospolitikáról, művészetről, építészetről. 
Nincs nemesebb feladat, mint az, hogy a 
régi város hangulatát bármilyen formá-
ban – múzeum, levéltár, könyvtár, kiállí-
tás – közkinccsé tegyük.

NAGYVÁRADI ANDREA: 
Hogy miért fontos a múltat megőrizni? 
Mert a múlt én vagyok. Tudnom kell, hon-
nan jöttem, miért alakult körülöttem a vi-
lág olyanná, amilyen most. Nem csupán 
azt érdekes tudni, hogy az őseim hogyan 
éltek, hanem azt is, hogy az ő döntéseik, 
életstílusuk hogyan alakította a mi sor-
sunkat. Így akár okulhatunk is belőle, hogy 
a jövő nemzedéke egy élhetőbb világba 
érkezzen meg. Számomra fontos, hogy a 
gyerekeim is láthassák, megtapasztalhas-
sák a régmúlt emlékeit, mert segít nekik 
magukban elhelyezni a jelent.

KRISCH ANDRÁS: 
A múlt az emberekről szól, tár-
gyai azok lenyomatai. Egy olyan 
textilként képzelem ezt el, amit 
az őseink kezdtek el szőni, mi 
is tovább készítjük ezt a csoda-
szép szövetet, majd továbbad-
juk a következő generációnak. 
Ha ebből a folyamatból egy lé-
pés kimarad, akkor lesz érvé-
nyes az a mondás, amely sze-
rint, aki a múltat nem ismeri, az 
nem érti a jelent, és a jövőt sem 
tudja alakítani.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ünnepélyes keretek között tették le az elmúlt 
héten a Fabricius-, a Storno- és a Tábornok-ház 
összekötésével létrejövő soproni múzeumne-
gyed alapkövét. A munkálatok már elkezdődtek, 
várhatóan 2022 nyarára készül el a beruházás.

Újabb fontos fejlesztés kezdő-
dött a belvárosban: a nemzeti 
kastélyprogram keretében va-
lósul meg a  múzeumnegyed 
és a romkert turisztikai fejlesz-
tése. Ennek egyik központi ele-
me, hogy összekötik a Fabrici-
us-, a Storno- és a közelmúltig 
lakóházként működő Tábor-
nok-házat. A fejlesztés magá-
ban foglalja Tábornok-ház át-
alakítását, felújítását, valamint 

az udvar üvegkupolával való 
befedését. Megújul továbbá a 
Fabricius-ház és a Storno-ház 
mögötti függőkert is. A múze-
umnegyed kiállításai több pon-
ton kacsolódnak majd egymás-
hoz, láncolatot alkotva mutatják 
be Sopron történetét, városunk 
történelmi szerepét. 

A belvárosi fejlesztés alap-
kövét az elmúlt csütörtökön 
tették le.

– A Nemzeti Kastély- és Vár-
programot nemcsak a kulturális 
örökség gondozása, az eseten-
ként elhanyagolt műemlékek 
felújítása érdekében hívta életre 
a kormány, hanem azért is, hogy 
a turisztikai attrakciók létreho-
zása, fejlesztése révén kézzel-
fogható gazdasági előnyt is te-
remtsen az adott településnek, 
így Sopronnak is – fogalmazott 
köszöntőjében dr. György Ist-
ván, a Miniszterelnökség te-
rületi közigazgatásért felelős 
államtitkára.

Dr. Virág Zsolt miniszteri biz-
tos kiemelte: a soproni fejlesztés 
különleges helyszíne a program-
nak. – Az épületeknek, azon belül 
a szobáknak is érdekes történe-
tük van. A magyar királyok szá-
mos alkalommal kerültek kap-
csolatba Sopronnal, ennek állít 
emléket a „Sopron és a korona” 
című új kiállítás. Helyet kap egy 
újkori kőtár is, amely a város mű-
vészetének és történetének kő-
be faragott lenyomata. A Fabri-
cius-házban a mostani (a 17–18. 
századi tehetős polgárság lakás-
kultúráját bemutató tárlat) meg-
újul, a Tábornok-házban pedig 
egy 19. századi egységgel bővül. 

A Storno-műemlékkönyvtárban 
pedagógiai foglalkozásokat is le-
het majd tartani.

– A múzeumnegyedben a 
munkálatok elkezdődtek, a ter-
vek szerint 2022 nyarán már a 
nagyközönség is megtekinthe-
ti az új létesítményt – közölte 
Glázer Tamás, a Nemzeti Örök-
ségvédelmi Fejlesztési Kft. ügy-
vezető igazgatója. Tőle megtud-
tuk azt is, hogy a beruházásra a 
magyar kormány 3,26 milliárd 
forintot biztosít.

Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselő-
je beszédében aláhúzta: a mú-
zeumnegyed megkoronázza a 
belváros turisztikai fejlesztése-
it. – Sopronnak és vonzáskörze-
tének fő hívószava a kulturális 
érték. Most egy olyan épület-
együttessel gyarapodik váro-
sunk, amelyre mindannyian 
büszkék lehetünk. 

– A Magyar Városok Prog-
ram keretében nemrégiben 
megújult Lenck-villa mellett 
az új múzeumnegyed Sopron 
egyik legfontosabb kulturális 
és turisztikai célpontjává válik 
– emelte ki dr. Farkas Ciprián, 
Sopron polgármestere.

ÚJ FOGADÓTÉR: A múzeumnegyed kiinduló pontja a Tá-
bornok-ház fogadótere lesz. Itt kap helyet a jegypénztár, az 
akadálymentes mosdó, a babaszoba, a ruhatár, az ajándék-
bolt és a kávézó. A múzeumi terekben infokummunikációs 
eszközökkel lehet egyénileg végigkövetni a kiállításokat. A 
függőkert pedig elvezet majd a Tűztoronyhoz is. 

AZ ALAPKŐLETÉTEL RÉSZTVEVŐI: Az ünnepélyes alapkő-
letételen jelen volt dr. Simon István, Csiszár Szabolcs alpol-
gármester, Széles Sándor megyei kormánymegbízott, vala-
mint a kivitelező cégek vezetői is.

A múzeumnegyed megkoronázza a belvárosi fejlesztéseket

A múlt jelen időben

A fejlesztés fontos eleme a Tábornok-ház átalakítá-
sa, felújítása, valamint az udvar üvegkupolával való 
befedése LÁTVÁNYTERV
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Kirándulás közben számtalan emlékkövet, kopjafát, táblát láthatunk

Parkerdei emlékhelyek

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Parkerdőben számos történelmi és 
kultúrtörténeti emlékkel találkozhatnak a ki-
rándulók. Sorozatunkat három emlékhely be-
mutatásával zárjuk.

A Récényi és a Brennbergvöl-
gyi utakat összekötő Ultrai úton 
kiemelkedő szépségű idős er-
dőállományok között sétálva 
láthatjuk az Egyetemi emlékkö-
vet, s vele szemben az elhunyt 

természetjáróknak emléket ál-
lító kopjafát. Hermes alatt em-
lékoszlop hirdeti a hajdan szebb 
napokat megélt brennbergi 
szénbányászatot. A Szent Ist-
ván akna, mely az éles határtól 

mindössze 190 méterre találha-
tó, összeköttetésben volt a határ 
túloldalára került Ilona aknával. 
A bányát 1951-ben, egy vízbetö-
rés után bezárták, a föld alatti 
átjárást és az Ilona akna bejára-
tát betömték. A 630 méter mély 
akna lenti oldaljáratait még a 
bányászok zárták le, de az ak-
na lefedését már a határőrség 
végezte. Ez volt az utolsó akna, 
amit betöltéssel megszüntet-
tek a bányászok a brennbergi 
szénmezőn. 

Roth Gyula elsősorban az er-
dőművelés kérdéseivel foglalko-
zott, számos fafajt honosított 
meg hazánkban. Új faosztályo-
zási, állományfelújítási és szá-
lalási eljárásokat dolgozott ki. 
200-nál több tanulmánya je-
lent meg tudományos folyóira-
tokban. Sopronban iskola, utca, 
emléktábla őrzi emlékét. A sop-
roni iparoscsaládba született 
Roth Gyula már Selmecbányán 
tanulmányozta az erdőállomá-
nyok ápolását, a természetes és 

mesterséges felújítás különböző 
rendszereit. Megírta fő művét, 
a háromkötetes Erdőművelés-
tant. A nevéhez fűződő kötetek 
a mai napig naprakészek, kor-
szerűek. Foglalkozott vetőmag-
vizsgálattal, vadtenyésztéssel és 
a vadkárok elleni védekezéssel. 
Kísérletképpen az európai muf-
lon soproni-hegységi megtele-
pítésével is kísérletezett.

Forrás: a Tanulmányi Erdő-
gazdaság gondozásában megje-
lent Emlékhelyek című kiadvány

Vásároljunk tudatosan!
MADARÁSZ RÉKA

Ha a környezettudatos szemlélet jegyé-
ben szeretnénk vásárolni, Sopronban és kör-
nyékén is szerteágazó lehetőségek állnak a 
rendelkezésünkre.

Falusi környezetben nőtt fel Al-
mási-Thomka Orsi, ahol ahhoz 
szokott hozzá, hogy alig keletke-
zett hulladék. A kétgyermekes 
anyuka azóta Sopronba költö-
zött, próbálja a tudatos hozzá-
állást városi környezetbe átül-
tetni, és minél szélesebb körben 
elterjeszteni.

– Az ökotudatos vásárlás leg-
fontosabb alappillére a tervezés 
– osztotta meg velünk tapaszta-
latait Orsi. – Érdemes listát ké-
szítenünk arról, hogy egy adott 
helyen mit, mennyiért tudunk 
beszerezni, és hogy a környéken 

van-e egyéb elintéznivalónk. 
Sopronban két csomagolás-
mentes bolt is található, ahol az 
alapélelmiszerektől a kozmeti-
kumokon át a háztartási kelléke-
kig szinte minden beszerezhető. 

Ezekben az üzletekben hazai 
termékekhez juthatunk hozzá. 
A tervezés azért is elengedhetet-
len, mert ide tárolóedényekkel 
és textilszatyrokkal felszerelve 
érdemes betérnünk. 

Nagy segítséget nyújthat a 
tudatosvasarlo.hu internetes 
oldal, ahol számos bolti forga-
lomban kapható háztartási gép, 

termék összehasonlító tesztjét 
elolvashatjuk. Ha valaki a ne-
tes vásárlás mellett dönt, érde-
mes odafigyelnie arra is, hogy 
– az ökolábnyom csökkentése 
érdekében – lehetőleg hazai, 
de legalább európai gyártótól 
rendeljen.

– A mosószereim és kozmeti-
kumaim egy részét online ren-
delem – folytatta a Zöld Sop-
ron Instagram-oldal kezelője. 
– Hosszú távon rengeteg időt 
és energiát lehetne megtakarí-
tani azzal, ha a közösségi olda-
lakon működő csoportok tagjai 
összefognának, és közösen ren-
delnének. Ez megint csak terve-
zést, átgondolást és sok-sok be-
szélgetést igényel. A környéken 
élő őstermelőktől is lehet szezo-
nális zöldségeket és gyümölcsö-
ket vásárolni. A kiváló minőség-
re garancia maga az eladó.

ZÖLD HÍREK›

Az Egyetemi emlékkő az Ultrai úton, a Szent István akna a határtól egy hajításnyira, Roth Gyula emléktáblája a Vörös-bérc közelé-
ben található – mindháromról olvashatunk a TAEG Zrt. Emlékhelyek című kiadványában FOTÓK: NÉMETH PÉTER

Ilyenkor ősszel különösen idő-
szerű a felvetés: az ingatlanok, 
a családi házak előtt, de már 
közterületen lévő árkokat, fü-
ves területeket kinek a feladata 
gondozni. 

Az elmúlt hetekben olvasónk több – közér-
dekűnek számító – témában is megkereste 
szerkesztőségünket. Ebben a sorban az utol-
só kérdéskör az ingatlan előtti árkok, járda-
szakaszok gondozásával, rendbetételével volt 
kapcsolatos.
A válaszadáshoz ismét dr. Sávári Szabolcsot, 
városunk jegyzőjét kereste fel lapunk.
Megtudtuk, az önkormányzat vonatkozó ren-
delete szerint az ingatlan előtti árkok és füves 

területek gondozása a tulajdonos vagy az in-
gatlan használójának a feladata. Az ő köte-
lessége a lehullott falevelek összegyűjtése és 
elszállítása is. Fontos elvárás, hogy a növé-
nyek – fű – magassága ne haladja meg a 15 
centimétert. Ugyancsak feladat, hogy az in-
gatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló 
faágakat és bokrokat úgy nyessék meg, hogy 
azok ne akadályozzák a gépjármű- és a gya-
logos közlekedést, illetve ne takarják ki a köz-
úti forgalomjelző táblákat, lámpát.
A jegyző kitért arra is, hogy az ingatlan előtt 
mekkora területet kell gondozni. Ide tartozik 
többek között a telekhatár, valamint a burkolt 
úttest közötti rész, szilárd burkolatú út hiányá-
ban a telekhatártól a forgalom által kialakított 
forgalmi sáv széle, illetve a járdaszakasz mel-
letti nyílt árok is.

Legyen rendben az árok is!

Kampány a levegőért
MUNKATÁRSUNKTÓL

A fűtési szezon kezdetén ismét a helyes fű-
tési technikákra és ezáltal a levegő minősé-
gének megóvására hívja fel a figyelmet az 
Agrárminisztérium. 

A Fűts okosan! tájékoztató kam-
pány rávilágít a szilárd tüzelő-
anyagok veszélyeire és káros 
hatásaira, emellett minden szük-
séges információt biztosít a he-
lyes lakossági fűtéssel kapcsolat-
ban. A megfelelő tüzelőanyagok 
használatával nemcsak a levegő 
minősége javítható jelentősen 
a településeken, de az ott élők 
egészségének megőrzéséért is 
sokat tehetünk. A statisztikák 
szerint évente 8–12 ezer ember 
idő előtti halála hozható össze-
függésbe a levegőminőséggel.

Jelentős lépések történtek 
az elmúlt 10 évben a levegő 

minőségének javítása érdeké-
ben, ezek közül is kiemelkedik 
a kisméretűrészecske-kibocsá-
tás csökkentésére vonatkozó 
ágazatközi program. A kormány 
idén fogadta el az Országos Le-
vegőterhelés-csökkentési Prog-
ramot, amely a következő idő-
szakra vonatkozó legfontosabb 
levegőtisztaság-védelmi intéz-
kedéseket, fejlesztéseket tartal-
mazza, valamint kitűzi a levegő-
védelmi szakpolitika új irányait.

A hulladékok elégetésére a 
háztartási tüzelőberendezések 
alkalmatlanok, ezt jogszabály 
is tiltja. 

A kezeletlen fa és a papír ki-
vételével tilos minden hulladék 
elégetése, beleértve például az 
alábbiakat is: „kezelt” fa, tehát 
festett, lakkozott (például régi 
ablakkeret, ajtók, raklapok), réte-
gelt lemez, bútorlap, építési fa-
hulladék, színes, „fényes” papír-
hulladék, petpalack, műanyag 
hulladék, autógumi, használt 
ruha, rongy, fáradt olaj, üzem-
anyag. A felsorolt anyagok el-
égetésekor a bennük található 
mérgező vegyületek a levegő-
be és a hamuba kerülnek, ez-
által szennyezve a környezetet, 
közvetlenül károsítva az egész-
ségünket. Ezen túl, a nem ren-
deltetésszerű használat miatt a 
fűtőkészülék garanciáját is el-
veszíthetjük. A megfelelő fű-
tési módokról minden szüksé-
ges információ megtalálható 
a  futsokosankampany.hu 
internetes oldalon.

Zenélő  
vidrarajzok 

„Zenélő vidrarajzok” 
címmel dalillusztráci-
ós rajzpályázatot hir-
det általános iskola alsó 
tagozatos diákjainak a 
Herman Ottó Intézet 
Nonprofit Kft. A Vadon-
leső Program keretében 
2020-ban vizeink csúcs-
ragadozóját, a vidrát vá-
lasztották Az év emlő-
sének. Ennek a kedves, 
játékos állatnak a min-
dennapjairól született 
két vidradal, Gryllus Vil-
mostól és Tamás Évától. 
Ezek közül választhat-
ják ki a jelentkezők azt, 
amelyik nekik jobban 
tetszik, és elkészíthetik 
hozzá az egyedi illuszt-
rációt. A legjobb rajzok 
alkotói természetvé-
delemmel kapcsolatos 
ajándékokat kapnak. 
A beküldési határidő no-
vember 15., www.her-
manottointezet.hu

Faültetés
A Földünkért világnap 
alkalmából múlt szerdán 
egy kidőlt hársfa helyé-
re újat ültettek az Er-
zsébet-kertben. A Lady 
Lions Club Sopron ha-
gyományteremtő szán-
dékkal szervezte meg az 
eseményt. A következő 
években mindig ugyan-
ezen a napon különbö-
ző helyszíneken egy-
egy fát ültetnek majd. 
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1996
Orbán Viktor Sopronban
– Közöttünk élnek még a sor-
tüzeket vezénylők és azok, 
akiket akkor elkerült a golyó. 
Közöttünk élnek a forradal-
márok, az áldozatok szerettei. 
A magyarok lázadása évszáza-
dokig példája lesz az emberi-
ségnek – mondta kedden dél-
után Orbán Viktor, a Fidesz – 
Magyar Polgári Párt elnöke a 
soproni Fő téren rendezett em-
lékgyűlésen, amelyre a Soproni 
Polgári Szövetség meghívására 
érkezett. A megemlékező sop-
roniak a Fő téri nagygyűlésről 
a Széchenyi térre vonultak át, 
ahol a Hűségzászlónál harang-
szó jelezte a városi ünnepség 
kezdetét. A Himnusz közös el-
éneklése, majd a hűen, s meg-
hatóan tolmácsolt szavalatok 
után dr. Gimesi Szabolcs polgár-
mester mondta el ünnepi beszé-
dét. „Sopron nem a nagy hőstet-
tek és a nagy tragédiák színhe-

lye volt 1956-ban, mindenki a 
maga kis hőstettét és tragédi-
áját élte meg. De magyarság-
tudatában egységes volt a hű-
ség városa” – emlékezett és em-
lékeztetett dr. Gimesi Szabolcs. 
(Kisalföld)

1956
Nemzeti 
Tanács Sopronban
Sopronban a munkástanácsok 
kiküldöttei megválasztották a 
Nemzeti Tanácsot és ennek tíz-
tagú intézőbizottságát. Az in-
tézőbizottság elnöke dr. Takács 
Endre, az Állami Levéltár igaz-
gatója. Tagjai között van két 
egyetemi professzor is, Gyulai 
Zoltán és Sébor János. Az in-
tézőbizottság a MEFESZ-szel 
együttműködve dolgozik, s 
tagjai közül közellátási, szállí-
tási és egészségügyi megbízot-
takat nevezett ki. Dr. Takács 
Endre arra kérte a szerkesztő-
séget, hogy cáfoljuk meg azt a 

hírt, hogy náluk valamiféle el-
lenforradalom volt, mert már 
Kecskemétről is felhívták őket 
emiatt. Egyébként a soproni 
üzemekben azonnal megindul 
a munka, ha, amint ők mond-
ják, megbízható forrásból érte-
sülnek arról, hogy a tűzszünet 
a gyakorlatban is megvalósul. 
Sopronban katonatanács is ala-
kult, melynek feladata a határ-
védelem és a belbiztonság meg-
valósítása. (Szabad Nép)

1916
Magyar honvédek 
lelkesedése
Sopronban történt, hogy az 
egyik honvédszázad zászlósa a 
század élén megjelent, és tudat-
ta a legénységgel, hogy nekik 
az erdélyi frontra kell menniök, 
de mivel itt 120 ember van és 
csupán 100 emberre van szük-
ség, azért fölhívta a legénységet, 
hogy aki itthon akar maradni, 
az lépjen ki a sorból. Senki sem 

mozdult a helyéről. Na, jól van, 
mondta a zászlós, ha senki sem 
akar itthon maradni, majd ma-
gam jelölöm ki az itthon mara-
dó húsz embert, és a legkisebb 
honvéd előtt megállva monda: 
Fiam, te vagy a legalacsonyabb 
termetű, tehát te itthon ma-
radsz. Jelentem alássan a zász-
lós úrnak, így a derék honvéd, 
igaz, hogy én kicsiny vagyok, de 
azért elmegyek az oláhok ellen, 
hiszen a bors is kicsiny, de erős. 
Mikor aztán a zászlós a másikat 
akarta itthon marasztalni, az 
is erősködött, hogy ő bizony el 
akar menni. Végre is magának 
a zászlósnak kellett kijelölni pa-
rancsszóval, hogy ki marad itt-
hon. A többi elment, azóta vité-
zül harcol, és Erdély kincses bér-
ceiről már el is űzték a gonosz 
ellenséget, sőt azt immár saját 
hazájában büntetik a hitszegés 
és orvtámadás miatt. (Az Újság)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

„Nyugalomban telnek napjaim, nem háborgat semmi…”

Kerék Imre kitüntetése
PLUZSIK TAMÁS

A Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitün-
tetést adományozta 
az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 
emléknapja alkalmá-
ból Kerék Imre József 
Attila-díjas költő–mű-
fordító–pedagógus-
nak Áder János köz-
társasági elnök. Ennek 
apropóján beszél-
gettünk a soproni 
költővel. 

– Gratulálunk, tanár úr ehhez 
a rangos kitüntetéshez!

– Köszönöm szépen, bár a Vaj-
dahunyadvárban rendezett díj-
átadó ünnepségen nem tudtam 
részt venni, így magát a kitün-
tetést még nem kaptam kézhez. 
Sajnos a feleségem már hetek 
óta kórházban van, és én sem 
vagyok olyan jól, hogy ebben a 
vírusos időszakban vállalkozni 
mertem volna a budapesti útra. 
Váratlanul ért és talán monda-
nom sem kell, hogy milyen nagy 
örömöt okozott ez az elismerés.

– Hogyan telnek a napjaid, 
mivel foglalkozol mostanság?

– Egyedül vagyok itthon, 
vannak segítőim, akik ellátnak 
mindennel, ki sem mozdulok 
a lakásból. Nem tétlenkedem, 

ebben az évben Mindenek sze-
relme címmel már megjelent 
egy verseskötetem, most pedig 
írom a következőnek az anya-
gát. Éppen most fejeztem be egy 
Berzsenyi Dániel versre írt para-
frázist, melynek egyik verssza-
kát megosztanám az olvasókkal: 

„Most már mondhatom meg-
elégedetten:/ van szőlőm, kicsi 
házam, s nyugalomban/ telnek 
napjaim, nem háborgat sem-
mi,/ ha eltűnődöm.”.

– Látom, zöld golyóstollal 
írod legújabb verseidet, nyil-
ván nem véletlenül…

– Az is lehet, hogy éppen ilyen 
toll akadt a kezem ügyébe, ami-
kor ezt a füzetet megnyitottam, 
aztán ennél maradtam, nem tu-
dom. „És akarok még sok más-
színű tintát, bronzot, ezüstöt, 
zöldet, aranyat...” – írta Kosz-
tolányi, akit a XX. századi ma-
gyar széppróza és líra egyik leg-
nagyobb alakjának tartok. Lehet, 
hogy az ő keze is benne van a 
dologban… 

– Az írás mellett mivel oldod 
a magányod?

– A zene megnyugtat és ins-
pirál, különösen Bartók egy-egy 
műve. Édesapám kiváló zenész 
volt, a frontra is magával vitte 
a hegedűjét, hogy muzsikájá-
val felvidítsa a bajtársait. Saj-
nos a Don-kanyarból nem jött 
haza, mindmáig nehezen te-
szem túl magam azon, hogy lé-
nyegében semmi emlékképem 
nincs az apámról. De visszatér-
ve a kérdésre: sokat olvasok, na-
gyon szeretem Márai Sándort. 
„Őszül, hűvösödik. Szerelmeid 
mind elhamvadtak lassan. Ma-
gad maradtál…” A napokban ve-
tettem papírra ezeket a soro-
kat, melyek ihletője éppen egy 
Márai-vers.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni Kocsis-Holper Zoltán lett a debre-
ceni Kodály-kórus vezető karnagya. Az el-
ső közös koncertjüket jól fogadta a hajdúsá-
gi közönség.

– 2001-től vezetek kórusokat, és 
folyamatosan többet is egyszer-
re. Ugyanebben az évben a ba-
rátaimmal együtt alapítottuk 
meg Sopronban a Kórus Spon-
tánuszt – idézte fel a pályája 
kezdetét Kocsis-Holper Zoltán. 
– A debreceni Kodály-kórus az 
elmúlt években kétszer már fel-
kért, hogy az újévi koncertjén le-
gyek a vendégkarnagya. Innen 
ered – a reményem szerint hosz-
szú távra szóló – szakmai kap-
csolat. Jólesett, amikor az elő-
döm helyére dirigenst kerestek, 
a negyvenfős kórustagság, vala-
mint a vezetőség egyöntetűen 
engem választott. Nagy kihívás 
számomra, hogy ennek a profi 
és nagy múltú együttesnek a ve-
zető karnagya lehetek. A kórus 
jövőre lesz ötvenéves, így ne-
kem erre a fél évszázados hagyo-
mányra kell építenem a jövőt. 
A koronavírus-járvány azonban 
bennünket is új helyzet elé állí-
tott. Rendszeresen próbálunk, 
de nem tudjuk előre, hogy meg-
tarthatjuk-e a koncertünket. Mi-
vel zeneiskolában is tanítottam, 
és iskolai kórusokat is vezettem, 

nagyon sokféle korosztállyal és 
formációval gyűjtöttem tapasz-
talatokat az elmúlt csaknem 
húsz évben. Ennek most hasz-
nát veszem.

Kocsis-Holper Zoltán pályá-
ja során tanított karvezetést 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskolájában, 
és nyolc évig a soproni Hor-
váth József AMI tanára – két 
évig igazgatóhelyettese – volt. 
2016-ban Somos Csaba hívásá-
ra a Nemzeti Énekkar másodkar-
nagya lett, így a professzionális 
együttesek életével belülről is 
megismerkedhetett. 

Megtudtuk, Kocsis-Holper 
Zoltán szülővárosát sem fe-
lejti el, továbbra is ő a Kórus 
Spontánusz művészeti veze-
tője. – Úgy ítéltem meg, hogy 
az lesz a legjobb, ha az amatőr 
énekkar életében most egy kis 
szünet következik. A tagok kon-
centráljanak a családra, a mun-
kára, a tanulásra. Aztán, ha meg-
oldódik ez a helyzet, akkor újult 
erővel folytatjuk majd a közös 
munkát – zárta a karnagy. 

Kultúra, művészetek

125 évvel ezelőtt, 1895. október 15-én született Kismar-
tonban Wosinszky Kázmér festőművész, Balf és a Fertő 
tó festője, a környékbeli templomokban freskóit is meg-
csodálhatjuk. Sopronban hunyt el 1967. október 24-én.

45 évvel ezelőtt, 1975. október 18-án hunyt el Sopron-
ban Kelényi Ferenc pedagógus, helytörténész; a Soproni 
Óvóképző Intézet tanára, a Soproni Szemle olvasószer-
kesztője. Szakonyban született 1916. február 4-én.

45 évvel ezelőtt, 1975. október 16-án hunyt el Sopronban 
Németh Sámuel, az evangélikus líceum igazgatója, hely-
történész. Kajárpécen született 1877. szeptember 25-én.

A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán (www.
szivk.hu) megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

Ez történt…

Folytatódik a korábbi években már megszokott kora esti 
hangversenysorozat a Liszt-központban. Az első, novem-
ber 4-én, szerdán 18 órakor kezdődő hangversenyen Bá-
binszki Gergely, a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia 
hallgatója csatlakozik a Wespa Quartett tagjaihoz, és kö-
zösen szólaltatják meg Johannes Brahms szenvedélyes g-
moll zongoranégyesét.
– Minden egyes koncertertünknek egy-egy tematikát válasz-
tottunk, most a misztikum, a borzongás, a mágia jelenik meg 
– mondta Kóczán Péter, a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekar művészeti vezetője. – A romantikus–virtuóz kvartet-
tett megelőzően ördögi (Prokofjev: Suggestion diabolique) és 

varázslatos (Williams: Harry Potter Theme) zongoramuzsiká-
ban lehet része a közönségnek ezen a boszorkányos esten. 
A névválasztás nem véletlenül esett a Boszorkánykonyhára. 
A másik fontos vállalásunk, hogy minden alkalommal bemu-
tatunk egy tehetséges, zeneakadémián vagy más szakmai fel-
sőoktatási intézményben tanuló soproni fiatalt.
Megtudtuk, a koncertsorozat januári előadása nem csak já-
ték és mese lesz. Szimfonikus zenék ismert rajzfilmekből: 
Schubert, Bernstein és Humperdinck műveiből csendülnek 
fel. Márciusban a „tehetség kötelez” majd. Virtuóz romanti-
kus zongoramuzsika és zongorás kamarazene lesz hallható 
Liszt Ferenc és Robert Schumann művei nyomán.

Kora esti komolyzenei hangversenyek

Vendégkarnagyból 
vezető karnagy

Nagy siker volt a soproni kórusünnep – a rendez-
vény művészeti vezetője Kocsis-Holper Zoltán volt 
FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

– Nem tétlenkedem, ebben az évben Mindenek sze-
relme címmel már megjelent egy verseskötetem, 
most pedig írom a következőnek az anyagát – me-
sélte lapunknak Kerék Imre FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

NÉVJEGY: Kerék Imre a Somogy megyei Háromfán született 1942-ben. 1961–1962 között a 
Somogyi Néplapnál volt újságíró. Magyar–orosz–rajz szakos tanári diplomáját a Pécsi Tanár-
képző Főiskolán szerezte 1966-ban. Előbb Sávolyban, majd Fertőszéplakon tanított, 1974-től 
pedig nyugdíjba vonulásáig a soproni Belvárosi Általános Iskola, majd Szent Orsolya Római 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium könyvtárosa volt. Több verseskötete és műfordítása 
jelent meg, számos irodalmi díjjal tüntették ki. 
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LELÁTÓ

Labdarúgás
Október 31.,  
szombat 14 óra,  
Anger réti sporttelep
SFAC 1900 
– Kapuvári SE

November 1., 
vasárnap 15.30 óra, 
városi stadion
SC Sopron  
– Mol Fehérvár FC II

Rögbi 
Október 31., 
szombat 14 óra, 
Ágfalva, focipálya
Szfinx 
– Budapesti Kosok

Kosárlabda
Október 31., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC 
– Atomerőmű SE 

Túra – új időpont
November 8., vasárnap 
8 óra, Hotel Szieszta 
Extrem Burgenland fel-
készítő 20 kilométeres 
teljesítménytúra

›

A bajnokság élén 
a Soproni Sasok

RÁZÓ LÁSZLÓ

Kiválóan szerepel a Soproni Sasok 
rögbicsapata az idei bajnokság-
ban. Az együttes a Maglódi Fekete 
Oroszlánok csapatával közösen in-

dult az NB II-ben Szfinx néven. 

Eddig két nagyarányú győzel-
met szereztek a Soproni Sasok: 
Kecskeméten 42–21-re, Buda-
pesten pedig 50–27 arányban 
nyertek. A rögbiben differen-
ciáltan szerezhetők a pontok a 
győzelemért, a nagy különbség 
miatt a Sasok mindkét sikerért 
5 pontot kaptak, így holtver-
senyben vezetik a másodosz-
tályú tabellát.

– Nagyon örülök, hogy ilyen 
jól, magabiztosan kezdtünk 
– mondta Orbán Ábner, a Sop-
roni Rögbi Club elnöke, vala-
mint játékos–edzője. – A szoros 

győzelemért csak három pont 
járt volna, de mindkét meccsün-
kön nagy volt a különbség, így 
már tíz pontot szereztünk. A 15-
ös bajnokságban szereplünk, ez 
azt jelenti, hogy egyszerre 15 já-
tékos van a pályán, és kellenek 
cserék is, tehát egy meccsre 23 
fős kerettel kell kiállni. Ez nem 
könnyű, ezért is döntöttünk úgy, 
hogy a maglódiakkal közösen in-
dulunk, ugyanakkor a csapat ge-
rincét a soproni játékosok adják.

A sportvezető hozzátette: sa-
ját maga és a csapat is nagyon 
csalódott volt amiatt, hogy a 

Székesfehérvár elleni meccsük 
elmaradt – az ellenfél egyik játé-
kosa ugyanis koronavírusos lett. 
Éppen ezért nagyon készülnek 
az október 31-i hazai meccsük-
re, amikor a sereghajtó Buda-
pesti Kosok csapatát fogadják, 
bízva abban, hogy ismét nagya-
rányú, 5 pontot érő győzelmet 
ünnepelhetnek.

– Küzdős, fiatal csapatunk 
van, összeállt a társaság, úgy 
érzem, az is benne van a pak-
liban, hogy az idény végén első 
helyen végzünk – tette hozzá a 
klubelnök. – Mivel az NB II. és 
az NB I. között elég nagy a kü-
lönbség, korántsem biztos, hogy 
bajnoki cím esetén vállalnánk 
a feljutást. Annak érdekében, 
hogy tudjuk, hol tartunk jelen-
leg, edzőmeccset szervezünk az 
első osztályban szereplő Debre-
cen ellen, ez kiváló erőfelmérő 
lesz számunkra.

Városunkban tartanak hat csoportmérkőzést

Euroliga Sopronban

Elmaradó kosármeccsek

MUNKATÁRSUNKTÓL

November 29. és december 5. között Sopron-
ban rendezik meg az Euroliga-csoportmérkő-
zéseit – így döntött a FIBA. A Sopron Basket 
bajnoki meccsei közben sorban elmaradnak (a 
koronavírus-járvány miatt).

Mint arról lapunk is beszámolt, 
az idei szezonban a korábbiak-
tól jelentősen eltérő rendszer-
ben bonyolítják le az Euroliga 
küzdelmeit. A legrangosabb 
európai kupasorozatban idén 
is érdekelt a Sopron Basket, a 
klub pedig aktív részese kívánt 
lenni a rendezésnek is. A cso-
portmérkőzéseket úgynevezett 
„buborékrendszerben” játsz-
szák le a csapatok, ami azt je-
lenti, hogy egy adott helyszí-
nen több napon keresztül több 
mérkőzést is megrendeznek. 

Ilyen csoportmeccssorozat 
(HUB) megrendezésére a Sop-
ron Basket is pályázott. Múlt 
héten pedig a Nemzetközi Ko-
sárlabda Szövetség bejelen-
tette, hogy a soproni pályá-
zatot is elfogadták, így ismét 
komoly, nemzetközi tornának 
adhat otthont Sopron városa, 
a Novomatic-aréna.

– Egyelőre csak annyit sze-
retnék mondani, hogy nagyon 
örülök! Természetesen a későb-
biekben igyekszünk teljes körű-
en beszámolni az eseményről 

– mondta közvetlenül a bejelen-
tés után a klub ügyvezetője, Tö-
rök Zoltán.

A FIBA tájékoztatása alapján 
Sopronban november 29. és de-
cember 5. között rendezik meg a 
csoportmérkőzéseket. Négy csa-
pat vesz részt a küzdelmekben, 
összesen hat találkozót tartanak 
három játéknap alatt. A házigaz-
da Sopron Basket mellett a tö-
rök sztárcsapat, a Galatasaray, il-
letve két francia klub, a Bourges 
Basket és a Basket Landes vesz 
részt a csoportkörben. 

Mint ismert, városunkban 
eddig két Euroliga négyesdön-
tőt, azaz Final Fourt rendez-
tek, emellett a 2015-ös felnőtt 
Európa-bajnokság csoportkö-
rének egyes mérkőzéseit, illet-
ve három utánpótlás Eb-t is si-
keresen lebonyolítottak már a 
Novomatic-arénában.

A Sopron Basket múlt hétvégi, 
Cegléd elleni mérkőzése is el-
maradt. A két klub azért dön-
tött a halasztás mellett, mert 
a soproni együttesnél ismét 
koronavírus-gyanú merült 
fel egyes játékosoknál. A klub 

közleményében azt írta: az 
újabb tesztek három további 
játékosnál mutattak pozitivi-
tást, így a COVID-fertőzés miatt 
már öt kosárlabdázó nem állhat 
a szakmai stáb rendelkezésé-
re. Az biztos, hogy a szerdára 

tervezett, ELTE BEAC Újbuda el-
leni, hazai találkozó is elmarad, 
mert az ellenfél egész csapata 
karanténban van. Az egyelőre 
kérdéses, hogy a hétvégi, ZTE 
elleni, idegenbeli meccset meg 
tudják-e rendezni.

Sport

Gerincműtött 
gerinctréner

MUNKATÁRSUNKTÓL

Gyerekkorában súlyos 
gerincműtétje volt, 

felnőttként mégis sze-
mélyi edző lett Turcsi-
Gulyás Adrienn. A tré-
ner azt vallja: gerincünk 
testünk alappillére, fon-
tos, hogy megfelelően 
karban tartsuk.

Adrienn 14 éves volt, amikor 
ismeretlen eredetű, súlyos 

gerincferdülés miatt meg 
kellett műteni Pécsett. 

A beavatkozás után csak-
nem egy évig lábado-
zott. A műtét jól sike-
rült, de orvosai minden 

sporttevékenységtől 
eltiltották. 

– A műtét előtt ver-
senyszerűen kézilabdáz-
tam, dance aerobikoz-
tam, minderről le kellett 
mondanom – kezdte Tur-
csi-Gulyás Adrienn. – Már 

felnőttként, 24 évesen 
kezdtem el magam-
tól kocogni, majd 

edzővel dolgozni, bokszolni. 
Hiányzott a sport, és dolgozott 
bennem, hogy az nem lehet, 
hogy ezzel a gerinccel csak így 
lehet élni. Meg akartam mutat-
ni, hogy másként is lehet.

Mivel csak speciális mozgáso-
kat végezhetett, ebből jött az öt-
let, hogy edző lesz. Tudnia kell 
ugyanis, milyen mozgás tesz 
jót a saját gerincének, ezt a tu-
dást pedig másoknak is átadhat-
ja. Ezért választotta mottójául: 
„Edzz úgy, hogy az a gerinced-
nek is jó legyen!”.

– Ha a genrincünkkel valami 
probléma van, az kihat min-
denre. Rengeteg derék- és hát-
fájós ember van, az lenne a cél, 
hogy mindenki el tudja sajátí-
tani azt a helyes mozgásmintát, 
amivel vigyáz a gerincére és ez-
által az egészségére – tette hoz-
zá Adrienn. 

A gerinctorna mellett a sze-
mélyi edző foglalkozik TRX-szel, 
tart izzasztó cardio jellegű órát a 
FitFightot, és a legújabb képzé-
se a Fitmummy, ahol az anyu-
kákkal foglalkozik egyénileg. 
Ezeken az órákon a gerinc-, és 
hasbarát mozgásminta elsajá-
títása a cél. 

Karatesikerek
A Shotokan Tigrisek SE sporto-
lói is rész vettek a Keszthelyen 
megtartott 5. Országos Ippon 
Shobu karateversenyen. 

– Csapatunkból sokan első 
versenyükön álltak tatamira 
– mondta Gáncs Krisztián, az 
egyesület vezetője. – Bár voltak 
apróbb hibák, de szépen telje-
sítettek a versenyzők. A jövő-
ben is folytatjuk az edzésein-
ket. Igaz, azt nem tudjuk, hogy 
mikor lesz újra lehetőségünk 
egy nagyobb tornán elindulni. 

Sajnos, szinte az összes ver-
senyt törölték, illetve jövő év-
re halasztották.

A versenyen a saját kategóriá-
jában Vass Hunor, Gáncs Nóra, 
Rausch Zsófia, Gáncs Dávid el-
ső helyezést ért el. Második lett 
Deák Hanga, Deák Zsolt, Gáncs 
Nóra, Halász Kornél, Rausch Zsó-
fia, Kocsis Árpád, Gáncs Krisz-
tián. Kocsis Bendegúz, Deák 
Hanga, Mayer Bertalan, Deák 
Zsolt, Deák Ágnes pedig bronz-
érmet szerzett.

Turcsi-Gulyás Adrienn

 A soproni rögbicsapat az NB II. 15-ös bajnokságában szerepel

A csapatra vonatkozó hatósági karantén 
október 24-én lejárt az SKC együttesénél. 
A csapat tagjait október 26-án, hétfőn is-
mét tesztelték. Pojbics Szabolcs ügyveze-
tő arról tájékoztatott: a tesztek eredményé-
től függ, hogy ezen a héten pályára tud-e 
lépni az együttes. Alapvetően úgy készül-
nek, hogy az október 28-ra kiírt mérkőzést 

még nem tudják lejátszani, október 31-én, 
szombaton azonban pályára lépnek a Paks 
ellen. Az azonban kérdéses, hogy a keret-
ből mely játékosok állnak Kostas Flevarakis 
vezetőedző rendelkezésére. Amennyiben 
megrendezik a találkozót, akkor szomba-
ton 18 órakor indul útjára a labda a Novo-
matic-arénában.

SKC: ismét tesztelik a csapatot

Felnőtt formagyakorlat kategóriában a soproni 
Rausch Zsófia (középen) első, Deák Ágnes (balra) 
harmadik lett

Rádió 1 Sopron
Sopron TV

sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK:



www.sopronitema.hu2020. október 28. 9

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A korábbi évekhez ké-
pest egy hónappal 
korábban, már októ-
ber végén kinyitott a 
Káposztás utcai stadi-
onnál a műjégpálya. 

Az elmúlt héten tartott meg-
nyitón részt vett Barcza Atti-
la, Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője, valamint 
Csiszár Szabolcs alpolgármes-
ter. A beszédek után a fiatalok 
azonnal birtokba is vették a 
műjégpályát.

Lapunk Koós Zoltántól, a pá-
lyát üzemeltető egyesület elnö-
kétől megtudta, az őszi szünet 
végéig a hétvégi rend lesz ér-
vényben, azaz napközben 17–
20 óra között várják a mozog-
ni vágyókat.

– November 2-től a téli szü-
netig visszaáll a korábbi évek-
ben megszokott nyitvatar-
tás  – tette hozzá Koós Zoltán. 
– Hétfőn, kedden, csütörtökön 
edzéseket tartunk, a nagykö-
zönség számára a pálya szer-
dán 18–20 óra, pénteken 17–20 
óra, valamint a hétvégén 10–19 
óra között tart nyitva. Árat idén 
nem emeltünk. Bárki – óvodás, 
iskolás, felnőtt – sportolhat. 
A belépés előtt és a jégen több 
előírást is be kell tartani, a jár-
vány miatt kötelező például a 
testhőmérséklet-mérés.

A sportvezető hozzátette, a 
jégkorongszövetség az őszi sze-
zontól szervezett keretek között 
hirdette meg a kispályás baj-
nokságot. A Soproni Jégtörők 

felnőtt csapata a nyugati régi-
óban indul majd.

– Az utánpótlás korosztá-
lyok között az U8-tól egészen 
az U16-ig bezárólag indítunk 

csapatokat, ide szívesen várjuk 
az újoncokat is – folytatta Koós 
Zoltán. – Az ovis, illetve az isko-
lai hokiprogramunk keretében 
a legkisebb korosztály tagjainak 

szervezünk edzéseket. Mind-
ezek mellett továbbra is tartunk 
korcsolyaoktatást, lesznek gyer-
mek és felnőtt, valamint kezdő 
és haladó csoportjaink is.

A Soproni Jégtörők felnőtt csapata a nyugati régióban indul

Már nyitva a műjégpálya

Sport

SCS: itthon javíthatnak
TÖREKI AMAND 

A hétvégén elszenvedte első vereségét Weit-
ner Ádám irányítása alatt az SC Sopron felnőtt 
férficsapata. Az együttes most a Fehérvár FC 
elleni hazai meccsre készül. 

A soproni piros-fehérek az NB 
III. nyugati csoportjának 15. for-
dulójában megyei rangadó ke-
retein belül a Credobus Mo-
sonmagyaróvár együtteséhez 
látogattak. A mérkőzést az SC 
Sopron kezdte jobban, letámad-
ta az ellenfelét, jól járatta a lab-
dát. Azonban az első negyed óra 
végén egy középső zónában lé-
vő labdavesztés után az óváriak 
kerültek helyzetbe, és ki is hasz-
nálták a lehetőséget (1–0). A be-
kapott gól után több lehetőség 
is volt az egyenlítésre, de a félidő 
végén egy kontra támadás után 
2–0-ra növelte előnyét a Moson-
magyaróvár. A második félidő-
ben a fiatal soproniak nagyobb 
fordulatszámra kapcsoltak, a já-
tékosok mindent megtettek a 
szépítés megszerzéséért, de a jó 
napot kifogó hazaiak további két 

gólt szereztek, így a mérkőzés 
végén 4–0-s hazai sikert muta-
tott az eredményjelző. Ezzel az 
SC Sopronnak egy 8 mérkőzés 
óta tartó győzelmi szériája sza-
kadt meg, azonban vereségük el-
lenére még mindig az előkelő 4. 
helyen állnak a tabellán.

Hétvégén sem lesz könnyű 
dolga Tóth Adriánéknak, hiszen 
hazai pályán, a városi stadion-
ban fogadják a MOL Fehérvár 
FC második csapatát. Az aktuá-
lis ellenfél ugyan csak a 11. he-
lyen áll a tabellán a 15 mérkő-
zésből szerzett 6 győzelemmel, 

4 döntetlennel és 5 vereséggel, 
de elmondható, hogy egy na-
gyon jó csapat érkezik, hiszen 
korábbi válogatott játékosok is 
alkotják a fehérváriak keretét. Az 
SC Sopron fiatal középpályása, 
Tóth Adrián is javítani szeretne 
a hétvégén: – Az óvári túra nem 
úgy sikerült, ahogy elterveztük, 
ez frusztrál engem is. Nem köny-
nyű nyolc győzelem után vesz-
tesen elhagyni a pályát, de eddi-
gi teljesítményünk miatt nincs 
okunk szégyenkezni. Hétvégén 
ismét egy erős ellenféllel ta-
lálkozunk, de egész héten ke-
ményen dolgozunk, hogy visz-
szaüljünk a nyeregbe és újra 
győzelemmel örvendeztessük 
meg fantasztikus szurkolóinkat.

Az SC Sopron – MOL Fehérvár 
FC II. mérkőzést november 1-jén 
15.30-tól rendezik a soproni vá-
rosi stadionban.

Korábbi 
edzőjével 
készül

Megnyílt a műjégpálya, az első nap a Soproni Jégtörők U8-as csapata már edzett is FOTÓ: NÉMETH PÉTER

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK
Duna Takarék megyei I. osztály 11. forduló: ETO Akadé-
mia – SFAC 1900: 7–3

Megyei II. osztály soproni csoport 11. forduló: SVSE-
GYSEV–Rábapordány: 3–0

A jövőben korábbi edző-
jével, Thomas Drouet-val 
készül a teniszező Babos 
Tímea. Mint arról beszá-
moltunk (Megvált edzőjé-
től Babos Tímea, Soproni 
Téma, 2020. október 21.), 
a párosban négyszeres 
Grand Slam-tornagyőztes 
a közelmúltban jelentette 
be, hogy megvált Michael 
Joyce-tól, most pedig az is 
hivatalossá vált, hogy ismét 
Drouet segíti a felkészülé-
sét. A monacói szakember 
hasonló helyzetbe került 
kínai játékosával, Vang Csi-
anggal, mint ő Joyce-szal, 
azaz a pandémia miatti be-
utazási korlátozások nyo-
mán nem tudták folytatni a 
közös munkát. – A Roland 
Garrosra már Thomas kísért 
el. Tulajdonképpen a pári-
zsi Grand Slam volt a teszt, 
és mivel sikerült Kikivel cí-
met védenünk, úgy dön-
töttünk, bejelentjük, hogy 
folytatjuk a közös munkát 
– nyilatkozta. 
Drouet és Babos 2018 szep-
temberéig 4,5 éven keresz-
tül már dolgozott együtt.
– Akkor elfáradt a kapcso-
latunk, de úgy váltunk el, 
hogy egyszer még dolgo-
zunk együtt. Tudjuk, leg-
utóbb mi ment félre, így a 
hibáinkból tanulva tudunk 
együtt dolgozni – tette 
hozzá Babos Tímea. 

RÖVIDEN

Ferencváros: második mérkőzés 
A Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, lapunk megjelenésének idején, 
október 28-án, szerdán este kilenckor hazai pályán fogadja a Ferencváros a Dinamo Ki-
jev csapatát. Ezt a mérkőzést még a Groupama Arénában játsszák, ezután a csapat átköl-
tözik a Puskás Arénába.
A magyar bajnok az elmúlt héten 5–1-es vereséget szenvedett az FC Barcelona ottho-
nában. Orosz Pál sportvezető kiemelte: az ukrán csapat ellen sem feltett kézzel megy ki 
a pályára az együttes. A Ferencvárossal kapcsolatos további hír, hogy a bérletértékesítés 
lezárult, mert az összes, az európai szövetség (UEFA) szabályozásának megfelelő maxi-
mális mennyiségű belépőt megvásárolták. (mti)

›
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KÖNYVAJÁNLÓ

Gárdonyi Géza: 
A láthatatlan 
ember

Gárdonyi Géza 1902-ben 
megjelent regénye a Kr. e. 
5. században a Római Biro-
dalomban játszódik. Zéta, a 
görög ifjú urával, Priszkosz 
rétorral Attila hun király Ti-
sza menti városába érkezik, 
hogy a Keletrómai Biroda-
lom és a Hun Birodalom 
helyzetéről tárgyaljanak. 
Zéta azonban megpillant 
egy hun leányt, Emőkét, aki 
iránt olthatatlan szerelem-
re lobban, s ez minden sze-
replő számára számos ka-
land és élmény forrása lesz. 
A könyv eredetileg (1902-
ben) Láthatatlan ember cí-
men jelent meg, az 1975 
utáni kiadásoknál használ-
ják a névelős címváltozatot.

›

Mindig történik valami új a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban

A legjobb iskolák között
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az egyik országos he-
tilap összesítése sze-
rint az ország legjobb 
100 középiskolája kö-
zött az 59. lett a Sop-
roni Széchenyi István 
Gimnázium. Egy év 
alatt 18 helyet javított 
az intézmény.

Idén is megjelent a „100 legjobb 
gimnázium” című, az iskolavá-
lasztást, továbbtanulást is segítő 
kiadvány. Egy országos hetilap 
szerkesztői a rangsor elkészítése 
előtt megnézték, hogy az adott 
középiskola diákjai milyen ered-
ményeket értek el a tavalyi kom-
petenciamérésen, összesítették 
a 2019-ben kiállított érettsé-
gi bizonyítványba került, ma-
tematikából, magyar nyelv és 
irodalomból, történelemből és 
idegen nyelvekből elért eredmé-
nyeket, illetve figyelembe vették 
a 2018–2019-es tanévben nap-
pali tagozaton állami alap- és 
osztatlan képzésbe bejutott ta-
nulók felvételi pontszámait is.

A száz legjobb iskola közé 
– Sopronból egyedüliként – a 
Széchenyi István Gimnázium 
került be. Tavaly hetvenhete-
dikek voltak, idén pedig már az 
ötvenkilencedikek.

– Büszke vagyok arra, hogy 
iskolánk az eredményességi 
mutatói alapján képviselhe-
ti városunkat a listán. Mind-
ez azonban nem valósulhatott 
volna meg a kollégák és a diá-
kok nélkül – mondta lapunknak 
Farkas Gábor, a Széchenyi-gim-
názium igazgatója. – Az, hogy 
tizennyolc helyet javítottunk, 

azt is jelenti, hogy a tanulók a 
korábbi saját teljesítményük-
höz képest jelentősen fejlőd-
tek. Biztos vagyok abban, hogy 
ehhez hozzájárult a pedagógus-
kar szakmai hozzáadott értéke 
is. A tanulóink alapos képzést 
kapnak, bennük pedig meg-
van az igény a tanulásra, az új 
befogadására.

Az igazgató kiemelte: a min-
dennapok során két fő szem-
pontot vesznek figyelembe, és 
ehhez próbálják is tartani magu-
kat. – Csináljuk ugyanazt, amit 
a több intézmény, de legyünk 
jobbak! – folytatta az igazgató. 
– Ide kapcsolódik a tehetségfej-
lesztés és tehetségnevelés, illet-
ve a kompetenciaalapú nevelés 

és oktatás. Ezért fontos például 
részt vennünk a kutatók éjsza-
kája rendezvénysorozaton is. 
A másik elvünk, hogy csináljunk 
valami mást is – máshogyan is! 
A digitális pedagógia így vált ta-
nítási gyakorlatunk fontos ré-
szévé, és ennek jegyében vezet-
tük be idén ősszel az új, nyelvi és 
informatikai innovatív osztályt. 

Soproni fiatalok

Az Oktatási Hivatal októ-
ber 31. helyett december 
15-ig hosszabbította meg 
a 2019/2020. tanévre szóló 
diákigazolványok érvényes-
ségét. A tanulók így még 
december közepéig hasz-
nálhatják kedvezményesen 
a tömegközlekedést a diák-
igazolványukkal. A közleke-
dési társaságok ugyanakkor 
arra kérik az utasokat, hogy 
– ha még nem tették meg 
– lehetőség szerint mie-
lőbb intézkedjenek a ked-
vezményre jogosító okmá-
nyok érvényesítéséről.

Érvényes 
diákigazol-
ványok

A HÉT MOTTÓJA:

„A történelem 
tanulsága, hogy az 
emberi faj könny-

ben és vérben újho-
dik meg. Minden 

nagy viharban sok 
a törés, romlás, 

pusztulás. (…) De 
ha a vihar elzúgott, 
éltető erővel telje-

sedik meg a levegő. 
A ledőlt fa gyökere 

háromszorosan 
hajt, s az emberi 
lélek munkára 

buzdulva folytatja 
 életét.”

Gárdonyi Géza 
(magyar író, költő, drámaíró, 

újságíró, pedagógus)

Bodnár Mária gyógyszerésznek vagy vegyésznek készül 

A kémia bűvöletében
MADARÁSZ RÉKA

Felsorolni is nehéz, 
hány kémiaversenyen 
ért el rangos helye-
zést Bodnár Mária. 
A széchenyis diák-
lány a szabadidejét 
is igyekszik haszno-
san eltölteni: zenél 
és sportol.

A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium diákja még hete-
dik osztályosként indult az első 
kémiaversenyen. Bármilyen ne-
héz is elhinni, a legbonyolultabb 
számolásos feladatok szerettet-
ték meg vele az amúgy sem egy-
szerű tantárgyat. Csak a tavalyi 
tanévben több nívós eredmény-
nyel büszkélkedhet: 10. helyen 
végzett az Oláh György Orszá-
gos Középiskolai Kémiaverse-
nyen, a Középiskolai Kémiai 
Lapok „Keresd a kémiát!” című 
megmérettetésén országos har-
madik, a „Gondolkodón” pedig 
első helyezést szerzett (Cseke Ju-
liannával közösen). Felkészítő 
tanára Kiss-Huszta Pálma volt.

– Legutóbb az Irinyi János Or-
szágos Kémiaverseny megyei 
fordulóján lettem második, az 
országos döntő eredményé-
re pedig még várunk – mesél-
te a visszafogott és kedves lány. 
– Egy írásbeli feladatsort kellett 
kitöltenünk, melyben elméleti 
kérdések és számítások egyaránt 
szerepeltek. A megyei döntő 

másik része egy laborgyakorlat 
volt. Ugyancsak a közelmúltban 
írtuk meg a Curie Kémia Emlék-
verseny területi fordulóját, a na-
pokban tudtam meg, hogy ott 
első helyen végeztem.

Marika mindenképpen sze-
retne olyan szakmát választani, 
amelyben a kémiáé a főszerep: 
egyelőre a gyógyszerész és a ku-
tató vegyész hivatást tartja esé-
lyesnek. A lány Miskolcon szü-
letett, 9 éves korában költözött 
a családjával Pápára, egy évvel 

ezelőtt pedig – szülei soproni 
kötődései miatt – Sopron köze-
lébe, Nagycenkre. Pápa Város Fú-
vószenekarában fuvolázik azóta 
is, és a soproni zeneiskolában 
fejleszti a képességeit. Másik 
kedvenc szabadidős tevékeny-
sége a sport. Rengeteg sportágat 
kipróbált: a szertornát, a légtán-
cot, a teniszt, az úszást, a karatét 
és a dzsúdót. Jelenleg az STC-ben 
aerobikozik, és úgy tűnik, ebben 
a sportágban végre megtalálta 
azt, amit keresett.

Újragondolt 
fejlesztőjáték
BERTHA ÁGNES

Egy, egy, egy, páros, egy, páros 
– ki ne emlékezne gyermekko-
runk ugróiskoláira?! S hogy a 
hagyományos variációt tovább 
is lehet gondolni? Vörös Renáta 
festőművész megtette…

– Tavaly ősszel keresett meg 
egy szülőtárs, hogy talált az in-
terneten egy kreatív ugróisko-
lát, tudnánk-e vele valamit kez-
deni – mesélte Vörös Renáta. 
– Nagyon jó ötletnek találtam, 
támogatott a kivitelezésben a 
sopronkövesdi polgármesteri 
hivatal is, így szeptemberben, 
a kulturális örökség napjai ke-
retében a festőtábor alkotóival 
– Pócza Irmával, Horváth Péter-
rel, Fülöpné Farkas Gyöngyivel 
és Kottrik Zoltánnal – megalkot-
tuk a mi saját ugróiskolánkat.

A 150 méteres alkotás a fa-
lu iskolájától az óvodáig, a ját-
szótér mellett húzódik, 19 ál-
lomáshellyel. Az alapot Vörös 
Renáta rajzolta meg, az ötlete-
lést a festőtábor résztvevőivel 
együtt végezték: a színek, for-
mák, ábrák, valamint a külön-
böző nehézségű állomáshelyek 

összehangolását és harmóniá-
ját. Törekedtek arra, hogy egy 
nehezebb, fárasztóbb gyakor-
lat – például békaugrás – után 
könnyebb következzen, sétálás, 
vonalkövetés.

Az alkotást elkészülte után 
– kislányával végigugrálva – Re-
ni feltöltötte a facebook-olda-
lára, ahol hihetetlen gyorsaság-
gal kezdett terjedni – jelenleg 8,5 
millió megtekintésnél és több 
mint 76 ezer megosztásnál tart 
a poszt. – Az első napokban csak 
az ismerősök között terjedt, 
majd az ország minden pontjá-
ról gratuláltak hozzá, érdeklőd-
tek róla. Másfél–két hét után a 
határainkon kívülre került, írtak 
Olasz-, Spanyolországból, majd 
Argentínából, Uruguayból, Me-
xikóból, Brazíliából, Hollandiá-
ból. Több külföldi gyermekorvos 
és fizioterapeuta kommentelt, 
örömüket fejezték ki, hogy 
mennyire jó, hogy a gyerekek 
kimozdulnak a gép elől, meny-
nyire fejleszti ez a mozgásforma 
a gyerekek koordinációs készsé-
gét. Több hazai óvoda és iskolai 
is megkeresett, hasonló ugróis-
kola elkészítésére kértek fel.

A Széchenyi-gimnázium évek óta résztvevője a kutatók éjszakája rendezvénysorozatnak, az intézmény-
ben fontosnak tartják a tehetséggondozást, illetve tehetségnevelést FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Bodnár Mária a Curie Kémia Emlékverseny területi 
fordulóján első helyen végzett FOTÓ: NÉMETH PÉTER

#FESTEK ÉS TÁRSASJÁTÉKOK
Vörös Renáta a #festek élményfestő műhely egyik művészeti 
vezetője, élményfestő foglalkozások koordinátora. Számos 
kiállítása nyílt Sopronban, Sopronkövesden, illetve a környék-
beli településeken. Egyik alkotója volt a Sopront bemutató 
A hűség városa és a Fertő-parti felfedező elnevezésű tár-
sasjátékoknak.
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KISZÁMÍTHATATLAN? 

Egy problémáról minél ke-
vesebbet tudunk, annál ki-
számíthatatlanabb. Ami új 
jelenség (például a COVID), 
arról össze kell gyűjteni az 
információkat, fel kell eze-
ket dolgozni, értékelni kell, 
és idővel ezen az úton ha-
ladva egyre többet tudunk, 
egyre jobban kiismerjük, és 
egyre pontosabban tudjuk, 
mit, miért és hogyan te-
gyünk vele, ellene.
A tartós bajaink (elhízás, cu-
korbetegség, magas vérnyo-
más, vérzsírbetegségek, 
dohányzás) kérdéseivel egé-

szen más a helyzet. Renge-
teget tudunk róluk, és rop-
pant precízen előjelezhető, 
hogy tartós fennállásukkal 
mi mindent fognak bennünk 
pusztítani. Csakhogy mire 
megyünk ezzel a sok okos-
sággal, ha még akkor sem 
lépünk megfelelően, szak-
szerűen, ha már nyakunkon 
a baj? Ráadásul ezek egy ré-
sze valóban nem érezhető, 
tehát első lépésként meg kell 
keresni, fel kell deríteni ah-
hoz, hogy tehessünk velük/ 
ellenük valamit.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

OKTÓBER 28. – NOVEMBER 3.

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

›

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 4-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páne-
urópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet 
át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Október 14-i rejtvényünk megfejtése: „Szabadságomat a bizalom adja, és a félelem veszi el”. Szerencsés megfejtőnk: 
Hadari Zoltánné, Sopron, Magyar utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

Október 28.,  
szerda 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 

99/508–242

Október 29.,  
csütörtök 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

Október 30.,  
péntek 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

Október 31.,  
szombat 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

November 1.,  
vasárnap 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

November 2. 
hétfő

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

November 3.,  
kedd 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű 
őr az ősi végeken” – hangzanak 
Sarkady Sándor sorai a város him-
nuszában. Vallják ezt azok, akik már 

nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elsza-
kadtak Soprontól.

Scheidl Ferenc sportpályafutá-
sa a SFAC-ban kezdődött. 1953-
ban országos úttörőbajnokok 
lettek, a döntőt a magyar–fran-
cia válogatott mérkőzés előtt 
játszották a Népstadionban. 
Középiskolásként kiváló atlé-
ta volt, stabil tagja a Széche-
nyi-gimnázium kosárlabda-
csapatának, majd az érettségit 
követően továbbtanult, emel-
lett pedig a Soproni Postásban 
kezdett el ismét focizni, ahol 
az édesapja volt az edzője. Itt 
figyelt föl rá 1963-ban a Győ-
ri ETO, melynek akkor Hideg-
kúti Nándor volt az edzője. 
Játszott BEK-meccsen, többek 
között Lisszabonban a Benfi-
ca stadionjában, kilencvenezer 
néző előtt, Eusebio, Torres és a 
többi világsztár ellen. Részese 
volt három kupagyőzelemnek, 
mindmáig az ETO örökös tagja. 
1968 óta Kismartonban (Eisen-
stadt) él, az akkor első osztályú 
ottani csapatban további nyolc 
évet focizott, olyan sztárok el-
len, mint Hans Krankl és Her-
bert Prohaska. 

– Tősgyökeres soproni a 
 Scheidl család, nagyapám a 
SFAC-pálya közelében lévő 
Lenk-féle téglagyárban dolgo-
zott mindaddig, amíg az első vi-
lágháborúban egy olyan súlyos 

sebesülést nem szenvedett, 
aminek következtében az egyik 
lábát amputálni kellett – mesél-
te Scheidl Ferenc. – Nagyapa 
élete végéig megőrizte derűs 
jókedvét, de a nagy családot a 
rendkívül határozott nagyma-
ma irányította, aki szintén ré-
gi soproni családból, a Faas fa-
míliából származott. Tizenegy 
gyermekük született, akik közül 
tízet becsülettel föl is neveltek, 
mindössze Károly nagybátyám 
ikertestvérét vesztették el még 
csecsemőkorában.

– A gyerekek közül édesapám 
volt a legidősebb, ezért ő vitte 
tovább a Ferenc keresztnevet. 
Utána következett József, akit 
mindenki Pepsnek nevezett és 
Adolf. Volt még fiú a testvérek 
között, de ők hárman már fia-
tal korukban tehetséges labda-
rúgók voltak. Sajnos a három 
Scheidl fiú egy csapatban so-
ha nem játszhatott, de apám 

és Peps Scheidl I. és Scheidl II. 
néven hosszú ideig a SFAC meg-
határozó játékosai voltak. Peps 
a magyar válogatott tagjaként 
részt vett az 1936-os berlini 
olimpián is, melyen sajnos az 
édesapám (egy sérülés miatt) 
nem lehetett ott. 

– Több mint fél évszázada 
Ausztriában élek, a sportpálya-
futást követően a burgenlandi 
áramszolgáltató vállalatnál dol-
goztam, de a szívem mélyén ma 
is soproni vagyok, mint ahogy 
annak idején játékosként is Sop-
roni Ferenc néven szerepeltem. 

CSALÁDI HÁTTÉR:  1943-ban született Sopronban, a Meggyesi utcai családi 
házban. Édesapja az Angol–Magyar Bankban kifutófiúként kezdte banki pálya-
futását, végül a soproni OTP főpénztárosaként ment nyugdíjba, édesanyja pedig 
selyemgyárban dolgozott. Felesége, Németh Matild a Soproni Postás női kosár-
labdacsapatának volt az egyik kiváló játékosa, majd a soproni postán dolgozott. 
Ausztriában való letelepedésük után egy kismartoni biztosítótársaság alkalma-
zottja volt, onnan is ment nyugdíjba. 

SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Scheidl Ferenc játszott például Eusebio és Torres ellen is

Szíve mélyén ma is soproni

Scheidl Ferenc FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÓCZÁN 

BÁLINT

Idén kilen-
cedszer 
zúznak 

a keményebb műfaj 
képviselői a Hangár-
ban október 31-én. 
A már hagyományos-
sá vált Wall Of Sleep 
Halloween bulin há-
rom vendégzenekar 
is fellép.

– Már hagyománnyá vált a Wall 
Of Sleep Halloween buli, ame-
lyet idén kilencedszer rende-
zünk meg, és végre idén a nap-
tár is úgy fordult, hogy október 
31-re, tehát pontosan halloween 
napjára esik – kezdett bele Preidl 
Barnabás főszervező.

A házigazda formáció oszlo-
pos tagja a program kapcsán 
elmondta: a járványügyi sza-
bályok betartásával 17 órától vár-
ják a közönséget a Hangár Music 
Gardenbe, ahol három vendég-
zenekar emeli az este fényét és 
hangulatát.

– A bulit a Spitfire nevű sop-
roni formáció nyitja, majd a Le-
anderrel zajló turnéja közepet-
te a szintén soproni gyökerű 

Plasticocean teszi nálunk tisz-
teletét, és a fővárosból érkezik 
a Salvus zenekar, ahol Kemen-
cei Balázs gitárosunk a közös 
pont – folytatta Preidl Barna-
bás. – Érdekesség, hogy a beöl-
töző koncertlátogatókat idén is 
megvendégeljük. 

A basszusgitárostól megtud-
tuk, a Wall Of Sleep is kényte-
len volt több tavaszi koncertjét 
lemondani, de némileg bizako-
dásra adhat okot a klubok ru-
galmassága. Egyre több helyen 
próbálnak pótidőpontokat ta-
lálni, így a zenekar reményke-
dik abban, hogy a COVID19 nem 
gátolja majd a további fellépési 

lehetőségeket. Igaz, a csapat a 
járvány berobbanása óta sem 
tétlenkedik…

– Mint sokan mások, a kény-
szerű szünetet mi is új dalok al-
kotására fordítottuk, és dolgo-
zunk egy jubileumi lemezen, 
ugyanis jövőre lesz 20 éves a 
banda – fejtette ki Preidl Bar-
na, majd azt is elárulta, mit je-
lent számukra ez a kerek évfor-
duló: – Egyrészt ijesztő, hogy 
már eltelt 20 év! Másrészt ter-
mészetesen örömmel tölt el 
bennünket, hogy ilyen erős a 
csapat. Az érvényesülési nehéz-
ségek ellenére is létezünk, nem 
adtuk fel, tesszük a dolgunkat, 

és próbáljuk kiszolgálni a hall-
gatóságunkat. A zenekart erős 
baráti kapcsolat jellemzi, talán 
ennek is köszönhető, hogy nem 
forgácsolódott szét. Vagyis pati-
násodunk, de ettől csak értéke-
sebbek leszünk!

A Wall Of Sleep az eltelt közel 
két évtizedben hat nagylemezt 
és egy EP-t is kiadott, Európa 
több országában turnézott, és 
itthon is fellépett a legnagyobb 
fesztiválokon, mint például a 
VOLT-on, a Szigeten, a SZIN-en 
vagy a Rockmaratonon. A srácok 
alig várják, hogy ismét találkoz-
hassanak a közönséggel az idei 
halloween bulin.

A TULAJOK
The owners – Horror, akció, 
thriller (18)

Rendező: Julius Berg

Főszereplők: Maisie Williams, 
Sylvester McCoy, Andrew Ellis, 
Jake Curran, Rita Tushingham.

Néhány fiatal környékbeli házak 
kifosztásával igyekszik könnyű 
pénzhez jutni. Úgy gondolják, 
megtalálták a tökéletes cél-
pontot egy idős házaspár sze-
mélyében, akik köztudottan 
egy hatalmas széfet rejtenek a 
pincéjükben. A betörés azon-
ban nem várt fordulatot vesz, 

amikor a pár idő előtt haza-
ér, és a fenyegetések ellenére 
nem hajlandó kinyitni a széfet. 
Ahogy a látszólag kedves öre-
gek egyre furcsábban és fenye-
getőbben kezdenek viselkedni, 
a fiatalok menekülőre fognák, 
de talán soha nem hagyhatják 
már el a házat…

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

Soproni humorsarok 

Carscon Coma lemezbemutató
Október 30., péntek 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Második nagylemezüket mutatják be, a vendég pedig a 
4Bards zenekar lesz

Wall Of Sleep Halloween
Október 31., szombat 19 óra, Hangár Music Garden

Rómeó Vérzik koncert
November 6., péntek 20 óra, Hangár Music Garden
Rock’n’Roll-tól lesz hangos Sopron

Mystery Gang – The Power Trio koncert
November 6., péntek 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 
Különleges est vár mindenkit, különleges hangulatban!

Buli van! – zenei ajánló

MADARÁSZ RÉKA

A modern városi élet velejárója, hogy napunk 
nagy részét ülve töltjük. Rendszeres mozgás-
sal számos elváltozás kialakulása megelőzhe-
tő, ráadásul a lelkünknek is felüdülést jelent-
het a sport. 

Mivel a mozgás biológiai 
szükséglet, ha megvonjuk a 
szervezetünktől, annak káros 
következményei lesznek. Ha 
nem tartjuk a testünket fitten, 
hamar észlelhetjük magun-
kon a mozgás- és oxigén-
hiányból, valamint az egy-
oldalú terhelésből adódó 
elváltozások megjelenését, 
nem is beszélve a túlsúly-
ról. Mivel Sopronban a kon-
ditermek és mozgásformák 
óriási kínálatából választha-
tunk, felmerül a kérdés, ho-
gyan találjuk meg a nekünk 
megfelelőt?
– Azt, hogy kinek milyen 
edzéstípus ajánlott, nagy 
mértékben befolyásolja 

az illető célja, sportmúlt-
ja és életkora – tudtuk meg 
Németh Dániel szemé-
lyi és rehabilitációs edző-
től. – A legjobb, ha felkere-
sünk egy szakembert, aki egy 
személyes konzultáció, illet-
ve állapotfelmérés alkalmá-
val hasznos tanácsokkal lát el 
bennünket.
Az állapotfelmérés során szá-
mos olyan információval gaz-
dagodhatunk, amelynek a se-
gítségével meghatározhatjuk 
az edzéscélt, és átfogó ké-
pet kaphatunk a testi képes-
ségeinkről. A mozgásszervi 
állapotfelmérésen különbö-
ző tesztekkel feltárják a pa-
nasz kiváltó okait. Az erőnléti 

állapotfelmérés testösszeté-
tel-mérésből, testtartáselem-
zésből, egyensúly-, erő-, 
hajlékonyság- és állóképes-
ségtesztekből áll.
– Számos edzéscél létezik, 
de van pár általános szabály: 
aki fogyni vágyik, annak ér-
demes keringésfokozó, aero-
bik jellegű mozgást végeznie, 

aki izmosodni szeretne, annak 
erősítő edzés javasolt, aki pe-
dig hajlékonyabb kíván lenni, 
annak mobilizáló – tette hoz-
zá Kelemen Benjamin sze-
mélyi és rehabilitációs edző. 
– Sokszor a kitűzött cél nem 
tükrözi a realitást, amire az 
első konzultáción fel kell hív-
ni a vendég figyelmét.

sarok

Mozogjunk rendszeresen!

A mozgás biológiai szükségletünk – a lényeg, 
hogy rendszeresen sportoljunk! FOTÓ: NÉMETH PÉTER

A kényszerű szünetben új dalokat írt a Wall Of Sleep 

Halloween buli lesz

Jövőre lesz húszéves a soproni Wall Of Sleep, a jubileumra új lemezzel 
 készül a banda


