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Hófehér ruhaköltemények

Már gyermekjátszótérrel és kültéri kondiparkkal is várja a soproni családokat és sportolni vágyókat a közkedvelt Mókus-erdő. Számos, a Lövérekben és Sopron–Balfon található 
szabadidős helyszín újult meg a közelmúltban kormányzati támogatásból, rendezték az Ojtozi sétány és a Panoráma sétaút, valamint a Printz-pihenő környezetét is.

Pedagógus focikupa
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Öt csapat rúgta a bőrt a szombati 15. Pedagógus Foci-
kupán. A Gárdonyi-iskola tornatermében a pedagógusok 
mellett a Soproni Tankerület és a polgármesteri hivatal 
munkatársai játszottak. Az első helyet a polgármesteri hi-
vatal csapata szerezte meg. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Irány a szak- 
képzés!

A magyar tudomány napja
Megkoszorúzták Széchenyi István nagycenki mauzóleumban lévő nyughelyét novem-
ber 3-án, a magyar tudomány napján. A megemlékezés a sopronpusztai Akadémiai 
Emlékerdőben folytatódott, ahol prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rek-
tora tartott beszédet. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS 5

Faiparosok versenye

Látványos ruhákat, karikagyűrűket és emeletes tortákat is megtekint-
hettek a párok a IX. Soproni Esküvő Kiállításon vasárnap a Liszt-köz-
pontban. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER

A kétnapos szakmai megmérettetésen tizennégy csapat vett részt.

Turizmus a természetben

Ösztöndíj, munkabér, 
pályakezdési juttatás 
– 2020 szeptemberétől 
jelentős támogatások-
kal bővült a szakkép-
zés. Sopronban is egy-
re népszerűbbek ezek 
az oktatási formák, a 
Handler- és a Fáy-isko-
lában, a Vasvillában, va-
lamint a vendéglátóban 
37 féle képzés érhető el. 
A lehetőségekről a Sop-
roni Kereskedelmi és 
Iparkamarában hallhat-
tak az érdeklődők.
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Emlékpadot adtak át vasárnap délelőtt Sopron 
neves polgármesterének, Sopronyi-Thurner Mi-
hálynak egykori lakóházával szemben, a Franken-
burg úton. A köztéri alkotást Kutas László szob-
rászművész készítette. 

A bronzból készített emlék-
padot a népszavazás centená-
riuma alkalmából állíttatta a 
Soproni Városszépítő Egyesü-
let. Sopronyi-Thurner Mihály 
polgármesterként döntő sze-
repet játszott az 1921-es nép-
szavazásban. Az ünnepélyes 

avatáson dr. Józan Tibor, a 
Soproni Városszépítő Egye-
sület elnöke beszédében ki-
fejtette: – Az emlékpad, amely 
egyben a Hűség ösvény egyik 
állomása lesz, egy emlékhely, 
üzen a jövőnek. Aki itt leül, 
megpihen, ráláthat az egykori 

polgármester volt lakóházára, 
ahol utolsó éveit is élte.

Az avatáson dr. Farkas Cip-
rián polgármester kiemelte: 
fontos tisztelegnünk a cen-
tenárium évében mindazok 
előtt, akik a népszavazás ide-
jén sokat tettek azért, hogy 
Sopron magyar maradhatott. 

A közel két méter hosz-
szú, míves bronzalkotást az 
ünnepségen személyesen is 
részt vevő Kutas László szob-
rászművész készítette el. Az 
avatáson részt vett Magas 
Ádám és Sass László önkor-
mányzati képviselő is. 

Magyarországon minden hu-
szadik embernek van meg-
takarítása a Magyar Állam-

kincstárban értékpapírszámlán. Az 
országoshoz hasonló az arány Győr–
Moson–Sopron megyében is, ahol a 
megyei népesség 5,3 százalékának van 
kincstári értékpapírszámlája. 

Az ügyfelek közel fele Start-értékpapírszámlával rendel-
kezik, vagyis többségük 18 évesnél fiatalabb gyermeke 
számára fektet be Babakötvénybe.

Már több mint félmillió ember nyitott értékpapír-
számlát, és vásárolt állampapírt a Magyar Államkincs-
tárban. Számuk dinamikusan emelkedik, az idei évben 
már 41 ezer fővel bővült a kincstári ügyfelek száma. Ők 
azok, akik felismerték, hogy az állampapír-forgalmazás 
területén a Magyar Államkincstár a legjobb választás.

 
HOGY MIÉRT? 
 a Kincstár a legbiztonságosabb értékpapírszám-

la-vezető, mert az állam garantálja, hogy az ér-
tékpapírszámlán lévő állampapír-állomány teljes 
összegét, beleértve az esedékes kamatokat is, ér-
tékhatártól függetlenül visszafizeti, a követelés pe-
dig az állammal szemben soha nem évül el,

  itt minden forgalomban lévő állampapír 
megvásárolható,

 a Premium Euró Magyar Állampapírt (PEMÁP) és 
a Babakötvényt csak itt lehet megvásárolni,

  a számlanyitás és az értékpapírszámla-vezetés 
díjmentes, 

 a Kincstár piacvezető az elektronikus szolgálta-
tásokban:

 ügyfélkapun keresztül otthonról, kényelmesen, on-
line lehet értékpapírszámlát nyitni, eddig már több 
mint 31 ezren éltek ezzel a lehetőséggel,

 ma már a kincstári ügyfelek mintegy 60 százaléka a 
WebKincstár, a MobilKincstár, illetve a TeleKincs-
tár szolgáltatás igénybevételével otthonról intézi 
állampapír-vásárlásait,

 online állampapír-vásárláskor lehetőség van bank-
kártyával fizetni, mely az ügyfél számára a Kincs-
tárból történő kiutaláshoz hasonlóan díjmentes,

 minden megyében elérhető országos hálózat áll az 
ügyfelek rendelkezésére, ahol akár előre lefoglalt 
időpontban, az állampapír-forgalmazás iránt elkö-
telezett és felkészült munkatársak segítik az ügyfe-
leket befektetéseik intézésében. 

A Kincstárban vezetett értékpapírszámlák közel fe-
le (256 ezer) Start-értékpapírszámla. A Start-számlán 
megvásárolható Babakötvény ugyanis a legjobb mód-
ja annak, hogy gyermekeink, unokáink jövőjének meg-
alapozása érdekében pénzt tegyünk félre számukra. 
A Start-értékpapírszámlának nincs semmilyen költsége, 
mentesül mindennemű adó-, járulék- és illetékfizetési 
kötelezettség alól. A Start-számla egyszerűen megnyit-
ható, akár személyesen bármely állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálaton, akár személyes megjelenés nélkül, 
az Ügyfélkapun keresztül. 

A Start-számlára befizetett összeget – ideértve az 
életkezdési támogatást, valamint a mindenkori aktuáli-
san jóváírt kamatokat – a Kincstár automatikusan Baba-
kötvénybe fekteti. A Babakötvény az inflációt 3 százalék-
kal meghaladó mértékben kamatozik, amely jelenleg 6,3 
százalék, illetve 6,4 százalék (korosztálytól és állampa-
pír-sorozattól függően). Az állam további kedvezmény-
nyel támogatja a Start-számla megnyitását és a későbbi 
befizetéseket. (Ilyen támogatás többek között az Élet-
kezdési támogatás aktiválása, a természetes szemé-
lyek általi befizetések 10 százalékos, maximum 6000 fo-
rintig terjedő kiegészítése.) A konstrukció nem igényel 
rendszeres megtakarítást, nem jár havi befizetési köte-
lezettséggel. Mivel a Babakötvény alapcímlete 1 forint, 
így a megtakarításnak nincs sem alsó, sem felső korlátja.

Tehát, ha megtakarított pénzét biztonságos 
módon, magas hozam mellett szeretné kama-
toztatni, fektessen állampapírba! Ha állampapír-
ban gondolkodik, akkor egyértelműen a Magyar Állam-
kincstár a legjobb választás, mert itt nemcsak a saját 
anyagi biztonságát tudja megalapozni, hanem egyúttal 
a gyermeke jövőjéről is lehetősége van gondoskodni. 
Már több mint félmillió ember élt ezzel a lehetőséggel. 
Lépjen be közéjük, és legyen a Kincstár ügyfele Ön is!

Thurner-emlékpadTeljes körű állampapír-választék 
költségmentesen a Magyar Államkincstárban

A Soproni Téma új sorozatában dr. habil. Tóth 
Imre történész, egyetemi docens, a Soproni Mú-
zeum igazgatója tárja fel az 1921-es népszava-
záshoz vezető út legfontosabb állomásait.

Kevésbé ismert, hogy 
a nyugat-magyaror-
szági felkelést jóval 
megelőzően, 1918. 

december 6-án osztrák geril-
lák is kísérletet tettek a te-
rület egy részének birtokba 
vételére. Ezt segítette, hogy 
a birodalmi végjáték perce-
iben fejetlenség uralkodott 
a térségben. A régi rendszer 
megszűnt, az új még nem 
szilárdult meg, a törvény- 
és az átmeneti hatalomnél-
küliség mindenhol zavaros 
állapotokat teremtett. A bi-
zonytalanságot kihasználva 
a bécsi kormány holdudvará-
ban működő csoportok meg-
próbáltak kész 
helyzetet te-
remteni, és ka-
landos tervek-
kel álltak elő. 
Erre vonatko-
zóan nem ren-
delkezünk biztos források-
kal, mivel a terveket eleve 
titokban szőtték, az akció 
kudarca után pedig minden 
lehetséges nyomot igyekez-
tek eltüntetni. Az bizonyos, 
hogy a Nyugat-Magyarország 
átcsatolását szervező West-
ungarische Kanzlei katonai 
részlegének vezetője java-
solta, hogy szabadcsapatok 

segítségével kiáltsanak ki 
önálló köztársaságot, mely 
később csatlakozhat (Né-
met-) Ausztriához. A gondo-
lat a bécsi szociáldemokrata 
körökkel bizalmas viszony-
ban lévő nagymartoni hábo-
rús veterán, Hans Suchard 
fejébe is befészkelte ma-
gát. Hans bátyja, Josef Su-
chard ugyanakkor a nagy-
német politikai irányzat 
híveivel ápolt jó kapcsolato-
kat. Ismeretségeik révén a 
világháborúból átmentett és 
különböző raktárakban pi-
henő fegyverkészletekhez 
is ismerték a kulcsot. A cél-
juk az volt, hogy stájer terü-

letről hatolnak 
b e ön ként e -
seikkel a régió 
délebbi részé-
re, és Német-
újváron (Güs-
sing) kikiáltják 

az önálló köztársaságot, 
ahonnan aztán további te-
rületeket foglalnak el. El is 
kezdték nyomtatni a propa-
gandaanyagokat, és néhány, 
a csekélynél is kevesebb 
helyismerettel rendelke-
ző leszerelt tiszt segítségé-
vel hozzáláttak a hadsereg 
szervezéséhez. A nem túl 
a laposan átgondolt ter v 

azonban rövid vita után át-
formálódott, mivel a szerve-
zők jobbnak látták a kisebb 
Németújvár helyett az új ál-
lam fővárosának szánt Sop-
ron megszerzésére összpon-
tosítani. Sopron valóban a 
térség legfontosabb váro-
sa volt, elfoglalására éppen 
ezért halvány remény sem 
volt. Emiatt – és mivel a bé-
csi vezetésnek nem volt ér-
deke, hogy még mélyebb 
éket verjen a magyar–oszt-
rák kapcsolatok közé – az 
osztrák kormányzati körök 
hátat fordítottak a tervnek. 
A szervezők ennek ellené-
re folytatták az előkészü-
leteket. November utolsó 

napjaiban az összegyűjtött 
fegyvereket megpróbálták 
eljuttatni a határ mellett élő 
falusiakhoz. 

December elejére sikerült 
összeszedni nagyjából 300 
felkelőt, de a szervezetlen-
ség miatt nagy részüknek fo-
galma sem volt arról, mit kell 
tennie. December 6-án este 
végre megérkezett egy oszt-
rák fegyveres csoport és né-
mi muníció Nagymartonba 
(Mattersdorf, ma: Matters-
burg), s ez felbátorította Su-
chardot, hogy végre kikiáltsa 
a független és szabad német 
Heinzenland Köztársasá-
got. A főszervezővé avan-
zsált politikus szép hienc 

dialektusban tett kijelenté-
séből („Bei Ungarn wolln ma 
net bleiben. Nach Österreich 
lasst ma uns net. Na, dann 
ham ma halt a eigene Repub-
lik gmacht.” = Magyarorszá-
gon nem akarunk maradni, 
Ausztriához nem engednek 
csatlakozni, ezért létrehoz-
tuk saját köztársaságunkat.) 
jól kivehető, hogy az állam 
fennállását annak létreho-
zója is átmenetinek tartotta. 

Heizenland Köztársaság 
leendő fővárosában, Sop-
ronban a magyar helyőr-
ség mindenkinél előbb ér-
tesült az eseményekről. Az 
önkénteseknek egy nap-
ra sikerült megszerezniük 

– Nagymartonon kívül – a 
közeli Lajtaújfalu (Neufeld an 
der Leitha) feletti fennhatósá-
got. A távíró- és telefonvona-
lak azonban nem működtek 
rendesen, pontosabban a ma-
gyar államhoz lojális tisztvi-
selők kezelésében maradtak, 
így azokat, akiknek tudniuk 
kellett volna az akcióról, nem 
tájékoztatták időben. A köz-
ségek nem tudtak kapcsola-
tot teremteni egymással, és 
a Nagymartonba juttatott ha-
di és propagandaanyag kivé-
telével az előre összegyűjtött 
fegyverek sem értek célba. Az 
illegális szállítmányokat hol 
a magyar hatóságok fülelték 
le, hol az osztrák csendőrség 
tartóztatta fel.

Így aztán a december 7-i 
hajnali ködben a felkelőknél 
sokkal jobban felszerelt ma-
gyar csapatok bevonultak 
Nagymartonba, és egyetlen 
puskalövés nélkül véget ve-
tettek az ügyetlenül kivite-
lezett vállalkozásnak, mely 
a Sopronból odaérkező kar-
hatalom közreműködésé-
vel már másnap reggelre el-
vetélt. A rövidre sikeredett 
próbálkozás vezetőjét el-
fogták, a felkelőket pedig 
Nagymarton főterén lefegy-
verezték. Az operettbe illő 
történet méltó fináléjaként 
Suchardot hazaárulás vádjá-
val letartóztatták és halálra 
ítélték, de a karácsonyt már 
otthon tölthette, mivel am-
nesztiát kapott.

A Lajta – Magyarország és Ausztria határfolyója.

2.

KÉRÉSZÁLLAM A HATÁRON. A HEINZENLAND KÖZTÁRSASÁG

– Sopron                A vég és a kezdet –

„Sopron valóban a tér-
ség legfontosabb váro-
sa volt, elfoglalására 
éppen ezért halvány 
remény sem volt.”
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Rászorulók segíté-
se, élményprogramok 
szervezése, hagyo-
mányőrzés – csak pár 
azok közül a fontos 
feladatok közül, ame-
lyeket a civilek ellát-
nak. Sorozatunkban a 
soproni szervezeteket 
mutatjuk be. 

SOPRONI HUSZÁR 
HAGYOMÁNYŐRZŐ 
EGYESÜLET
Jövőre ünnepli alakulásá-
nak 15. évfordulóját a Sopro-
ni Huszár Hagyományőrző 
Egyesület, amelynek legfőbb 
célja a katonai hagyomány-
őrzés újjáélesztése és életben 
tartása.

– Fontos számunkra, hogy 
minél többen megismerhes-
sék a huszárság hagyomá-
nyait, különös tekintettel a 
30 évig Sopronban állomá-
sozó elit ezredre, a 9. Nádas-
dy huszárezredre – emelte 

ki Grubits Róbert, az egye-
sület elnöke. – Tagjaink kép-
zéseken folyamatosan bőví-
tik történelmi ismereteiket, 
fejlesztik korhű ruházatukat, 
felszereléseiket, fegyverze-
tüket, csiszolják lovas tudá-
sukat, alakiasságukat. Részt 
veszünk a városi és regioná-
lis ünnepségeken, megem-
lékezéseken, a Honvédelmi 
Minisztérium és a Hadtörté-
neti Intézet hazai és külföldi 
rendezvényein. 

Az egyesület a lima-
nowai csata emléknapján 

emlékmisével tiszteleg az el-
esett soproni huszárok előtt 
a domonkos templomban. 
Közreműködésüknek kö-
szönhető a Deák téri Nádas-
dy-emléktábla és Muhr Oth-
már-szobor felállítása, mely 
a mise utáni katonai tiszte-
letadás helyszíne. 10 évvel 
ezelőtt megnyitották a 9. Ná-
dasdy Huszárezred Emlék-
múzeumát az Orsolya téren, 
a Lábas-házban, de gondoz-
zák Hilibi Haller József fő-
hadnagy, 1914-ben hősi ha-
lált halt huszártiszt Szent 

Mihály-temetőben lévő krip-
táját is. A báli szezonban hu-
szárbált rendeznek, lovas-
bemutatókon prezentálják a 
magyar huszár lovas–alaki 
és fegyveres tudását. 

A népszavazás centená-
riumára „A hazáért mind-
halálig!” és a „Hűség városa 
Sopron” jelmondatok szelle-
miségében készülnek.

BÁNFALVÁÉRT BARÁTI KÖR
A Bánfalváért Baráti Kör, 
Kulturális Egyesület 1998-tól 
folyamatosan végzi hagyo-

mányápoló és értékteremtő 
tevékenységét.

– Az egykori nagyközség, 
Sopronbánfalva ugyan már 
Sopron részévé vált 1950-
ben, de velem együtt töb-
ben az itt élőkkel úgy érez-
tük: szükség lenne helyben 
szervezett értékteremtő, 
értékmegőrző események-
re – kezdte Igrecz Katalin, 
a kör elnöke. – Fontos volt 
számunkra, hogy sokakhoz 
szóljunk vallási felekezettől, 
nemzetiségi hovatartozás-
tól függetlenül, ugyanakkor 

ápolva a különböző nemzeti-
ségek kultúráját a keresztény 
gyökerekre építve.

A kör számos nagysza-
bású feladatot is megvalósí-
tott: kettőskeresztet állítta-
tott 2000-ben, összefogással 
rendezetté tette a Hajnal te-
ret, emléktáblát készíttetett a 
templom- és iskolaépítő haj-
dani evangélikusok tiszte-
letére, felkarolta a bánfalvi 
templomok díszkivilágítását. 
Sokakat vonzó események-
ben is bővelkedik: a nagy si-
kerű templomos napokat, 
a tradicionális szeptembe-
ri hagyományőrző hétvé-
gét, a bánfalvi bált új prog-
ramokkal is színesítette: így 
a barokk vasárnappal, az Ös-
vénytaposó elnevezésű hely-
történeti sétával, koncertek-
kel a hegyi templomban.

A tagok figyelnek arra, 
hogy mindenki azokban a 
munkákban vehessen részt, 
amelyek igazán közel áll-
nak hozzájuk, amelyet szív-
vel-lélekkel tudnak végez-
ni. A kör remek közösséget 
alkot, amelyhez a fiatalok is 
örömmel csatlakoznak.

A soproni huszárok rendszeres fellépői a városi programok-
nak, találkozhattunk velük a Kult100-on is.

ETZL EDGÁR

Számos, a Lövérekben és Sopron–
Balfon található szabadidős hely-
szín újult meg a közelmúltban. Az 
elkészült fejlesztéseket múlt szer-

dán a Mókus-erdőben mutatta be Barcza Attila és 
dr. Farkas Ciprián.
Már gyermekjátszótérrel és 
kültéri kondiparkkal is vár-
ja a soproni családokat és 
sportolni vágyókat a közked-
velt Mókus-erdő. Ezek az új 
attrakciók csupán egy szele-
tét képezik a sopron és balfi 
gyógyhelyek fejlesztésének. 
A munkákat állami forrásból 
finanszírozták.

– Látható, hogy a már meg-
lévő turisztikai helyszínek 
felújítása mellett számos újat 

hoztunk létre, a természet-
közeli tereken kialakított ak-
tív pihenési lehetőségek a 
soproniak és a turisták egész-
ségét fogják szolgálni – mond-
ta a szerdai sajtótájékoztatón 
a Mókus-erdőben Barcza Atti-
la, Sopron és térsége ország-
gyűlési képviselője. Az ese-
ményen részt vett dr. Simon 
István és Csiszár Szabolcs al-
polgármester, valamint több 
önkormányzati képviselő is. 

– Az elmúlt évben a város 
olyan terei és ikonikus épü-
letei újultak meg, amelyekkel 
már időszerű volt foglalkoz-
ni – hangsúlyozta dr. Farkas 
Ciprián polgármester. – Sop-
ron a műemléki kincsek szá-
mát tekintve Budapest után 
a második leggazdagabb vá-
ros Magyarországon, ezek 
megóvása kiemelt feladata a 
városvezetésnek.

A projekt több helyszínt 
érintett a Lövérekben. A mó-
kus-erdei szabadidőpark ki-
alakítása mellett rendezték 
az Ojtozi sétány és a Panorá-
ma sétaút, valamint a Printz-
pihenő környezetét. Új tan-
ösvényeket is kialakítottak, 
amelyeken a projekt kere-
tében hamarosan ingyenes 
tematikus séták indulnak. 

Kulturális pikniktérré alakí-
tották a zenepavilon területét, 
és bővítették a KRESZ-park-
ban található erőnléti eszkö-
zök számát.

Több fejlesztés valósult 
meg Balfon is. Interaktív láto-
gatóközpontot hoztak létre a 
József Attila Művelődési Ház-
ban. Megújult a buszforduló 
környezete, az Alsódomb és 
Akácfa sor közötti, valamint 
az ivókút körüli területen pe-
dig szabadidőparkokat alakí-
tottak ki, ahol új szabadtéri 
bútorok várják a turistákat és 
a helyieket.

Mágel Ágost, a városfejlesz-
tési bizottság elnöke örömmel 
újságolta, hogy sokan már az 
átadást megelőző hétvégén 
kipróbálták a mókus-erdei 
szabadidőparkot.

Jelentős gyógyhelyfejlesztés  a Lövérekben és Balfon

Turizmus a természetben

A gyermekeket játszótérrel, a felnőtteket fitneszparkkal várja a megújult Mókus-erdő  (Lövér körút – Károlymagaslati út – 
Kertek alja által határolt terület).

Mindenkit hazavárnak!
CZETIN ZOLTÁN 

Sötét van reggel, ami-
kor felkelünk és sok-
szor már délután is, 
amikor hazaérünk 
– fontos, hogy a köz-
lekedésben is felké-
szüljünk a rossz látási 
viszonyokra. Minél job-
ban „ki van világítva” 
valaki, annál nagyobb 
biztonságban van.

A közelmúltban történt a bal-
eset: a gyalogos lakott terü-
leten kívül ment este az út 
szélén, amikor elsodorta egy 
autó. Nem volt rajta látha-
tósági mellény, így a sötét-
ben valószínűleg csak későn 
vette észre a sofőr, már nem 
tudta kikerülni. Szerencséje 
volt, mert kisebb sérülések-
kel megúszta.

– Lakott területen kívül, 
rossz látási viszonyok között 
kötelező a láthatósági mel-
lény a gyalogosoknak és a bi-
cikliseknek is – kezdte Babel-
láné Lukács Katalin, a Soproni 

Rendőrkapitányság őrnagya, 
kiemelt bűnmegelőzési fő-
előadó. – Azt gondolom, 
hogy a saját érdekükben nem 
árt, hogyha a városban is fel-
veszik, ugyanis a láthatóság 
életet menthet.

Fontos, hogy a gyerekek 
kabátja, táskája legyen ellát-
va fényvisszaverőkkel, a bi-
cikliken pedig elöl és hátul 
is kötelező a lámpa, amit 
már szürkületben be kell 
kapcsolni.

– Mielőtt elindulunk ott-
honról, mindig ellenőrizzük, 
hogy működnek-e a kerékpá-
runk lámpái, nem merült-e 
le az elem – folytatta az őr-
nagy. – Arra is ügyeljenek 
a biciklisek, hogy a kabátjuk-
kal, táskájukkal se takarják el 
a lámpákat!

A szakemberek szerint 
rengeteg baleset megelőzhe-
tő, hogyha az autósok időben 
észreveszik az út szélén köz-
lekedő vagy épp ott átkelni 
készülő gyalogosokat és ke-
rékpárosokat. Ehhez pedig 
elengedhetetlen a megfelelő 
láthatóság. 

RENDŐRSÉGI  sorozat

Adventi fények – beragyogják Sopront
A tavalyinál is grandiózusabb fényárban úszik majd városunk az 
adventi időszakban – idén közel 800 ezer kicsi izzó és több ki-
lométer hosszúságú fényfüzér emeli az ünnep fényét. 

A díszkivilágítást október második felében kezdték kihe-
lyezni a szakemberek. A belváros szinte minden utcáját, a kör-
forgalmakat, valamint több városrészen az élő fákat is ünnepi 
köntösbe öltöztetik. Emellett Balf, Görbehalom, Brennbergbá-
nya területén is szerelnek fel díszeket. A tervek szerint novem-
ber 26-án gyúlnak ki a fények. 

Kiss István, a munkálatokat végző vállalkozás vezetője ar-
ra kéri a közlekedőket, hogy fokozott körültekintéssel haladja-
nak az érintett útvonalakon.

RÖVIDEN
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A Bánfalváért Baráti Kör, Kulturális Egyesület idén is megtar-
totta a hagyományos búcsút.

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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ELEK 
SZILVESZTER

Nemzetkö-
zi szinten 
is párat-

lan kutatónak tartot-
ták évtizedeken át 
dr. Csapody Istvánt, 
akinek irathagyatékát 
utódai felajánlották a 
Soproni Egyetemnek. 
Így a szakértők számá-
ra nyitott könyvvé válik 
a botanika és a termé-
szetvédelem meghatá-
rozó szelete. 

Felbecsülhetetlen tudással 
teli dobozok magasodnak a 
Soproni Egyetem növénytani 
könyvtárában. Az iratanyag 
feldolgozása izgalmas külde-
tés a kutatóknak, mivel a ha-
zai természetvédelem ikoni-
kus alakjának, dr. Csapody 
Istvánnak személyes öröksé-
géről van szó.

A dobozokat exkluzív he-
lyen tartják, a szoba vitrinjei 
ugyanis az intézmény egy-
kori címzetes egyetemi ta-
nárának könyvritkaságaival 
vannak tele. – Dr. Csapody 
István 2002. január 8-án be-
következő halála után a csa-
lád úgy döntött, hogy a szak-
értő szakmai könyvtárát 
felajánlja egyetemünknek 
– emelte ki dr. Bartha Dénes, 
a Soproni Egyetem profesz-
szora. – Ő bibliofil ember volt, 

így hozzájutottunk olyan ku-
riózumokhoz is, amelyek még 
az intézményünknek sem vol-
tak meg. Mi ezt a 3 szekrénnyi 
könyvet gondosan kezeltük, 
katalógust is készítettünk a 
kollekcióból, ezért az örökö-
sök megtiszteltek minket a 
bizalmukkal, és a közelmúlt-
ban felajánlották nekünk 
dr. Csapody István irathagya-
tékát is.

A szakmai iratokból, euró-
pai utazások botanikai leírá-
saiból és levelezésekből álló 
gyűjtemény 14 szabvány irat-
tári dobozt tölt meg – mind-
emellett a felajánlás jóvoltából 
még kutatóutakon készített 
fényképekkel, térképekkel 
és növényekkel kapcsolatos 
képeslapgyűjteménnyel is 

gazdagodott az egyetem gyűj-
teménye. – Fél évszázad tu-
dásáról beszélhetünk. Ez az 
örökség kirajzolja számunkra 
a botanika és a természetvé-
delem történetét. A kollekció 
legértékesebb szelete a levele-
zés, ugyanis dr. Csapody Ist-
ván tulajdonképpen az összes 
nevesebb közép-európai bo-
tanikussal kapcsolatban állt 
– fejtette ki az egyetemi tanár.

A szakértők először átné-
zik a dobozokat, majd leltárt 
készítenek a különlegessé-
gekből. Szeretnék ezt a tudás-
anyagot elérhetővé tenni az 
interneten is. Dr. Csapody Ist-
ván gondosan dokumentálta a 
pályafutása során Közép-Eu-
rópában zajló konferenciákat, 
így az érdeklődők számára 
nyitott könyvvé válhat a szak-
mai közélet fél évszázada.

DR. CSAPODY ISTVÁN  1930. február 26-án született Sopron-
ban. A bencés gimnáziumban érettségizett 1948-ban. Tanulmá-
nyait 1949-ben folytatta az erdőmérnöki főiskolán, ahol 1953-ban 
végzett már elismert botanikusként. Az alma materében maradt, 
azonban 1958-ban koholt vádakkal eltávolították innen. Ezután 
a természetvédelemben találta meg újra önmagát. Részt vett 
a Fertő–Hanság Nemzeti Park létrehozásában, amelynek első bo-
tanikusa volt.

Dr. Bartha Dénes, a Soproni Egyetem professzora dr. Csapody István irathagyatékával. 

Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska: 
Pilinszky és én 
November 10., szerda 20 óra, Búgócsiga Akusztik  
Garden

Márton-nap
November 11., csütörtök, 16.30, Liszt-központ
16.30 Bíborfelhők Savaria felett – Náray Mira kötetbemuta-
tója (Liszt Café)
17.00 Lámpagyújtás, csengőhangolás, forró tea (Liszt terasz)
17.30 Bim Bam Band (HJAMI) műsora és zenés lámpás felvo-
nulás indulása
18.00 Szironta csengettyűegyüttes koncertje (Petőfi tér)

Hűség 100 
November 11. 17 óra, Macskakő Gyermekmúzeum
A centenáriumi évhez kapcsolódva az 1921-es soproni nép-
szavazás avatott szakértői ismeretterjesztő előadások kere-
tén belül mutatják be az eseményeket és a történelmi korsza-
kot. Ezúttal ifjabb dr. Sarkady Sándor tart előadást.

Farinelli, a kasztrált – filmvetítés
November 11. 19 óra, pedagógusok művelődési háza 
A filmet ajánlja: Makkos Ágnes tanár, karnagy

Emigránsok
November 11. 19 óra, Liszt-központ
Sławomir Mrożek drámája húsba vágó és lélekbe markoló kér-
déseket feszeget a hazájukat elhagyó emberekről. 
További időpont: november 12., péntek 19 óra

XIII. Vasútmodell-kiállítás
November 12., péntek 9 órától november 14.,  
vasárnap 18 óráig, Liszt-központ
Trianon utáni történetekkel, budapesti, balassagyarmati, 
soproni és szombathelyi terepasztalokkal.

Leander Kills koncert 
November 12. 19 óra, Hangár Music Garden 

Ricsárdgír § Bulikrumpli Trash Party 
vol 1. DJ Bebével
November 12. 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Liza búcsúelőadás – Kicsi Gesztenye 
Klub
November 13., szombat 11 és 15 óra, GYIK

Első dj-k éjszakája
November 13. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Rotaract Club Sopron jótékonysági bulija.

Pál Utcai Fiúk koncert 
November 13. 21 óra, Hangár Music Garden

Belvárosi séta
November 14., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
A séta alkalmával az érdeklődők megismerik a város neveze-
tes épületeit, történelmi eseményeit, sorsfordulóit. A részvé-
tel előzetes regisztrációhoz kötött: www.visitsopron.com

Pöttömszínház
November 14. 11 és 16 óra, Liszt-központ
A Vaskakas Bábszínház vendégjátéka: Nem, nem, hanem 
( Varró Dániel versei alapján)

Balhé! – Improvizációs boxmeccs
November 14. 15 óra, Búgócsiga
Gerilla Impro Színház – ImproSopron

Széchenyi
November 15., hétfő 15 óra, Soproni Petőfi Színház 
Németh László történelmi drámája.
További időpontok: november 16., kedd 12 és 17 óra, 
november 17., szerda 13 és 19 óra, Petőfi Színház 

Széchenyi Casinó
November 17., szerda 17 óra, Széchenyi-gimnázium
A tudomány nem elég, hogy megmentsük a Földet: Pászto-
roktól tanul az ökológus – Molnár Zsolt, az MTA doktora, Pro 
Natura díjas etnoökológus előadása.

Pisztráng
November 17. 19 óra, Liszt-központ
A linzi születésű Albert Sassmann, a Bécsi Zeneakadémia 
professzora stílszerűen Franz Schubert műveiből állította 
össze soproni zongoraestjének műsorát.
Közreműködik: Albert Sassmann: zongora – Wespa Kvartett

A bor dicsérete
November 17. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Zenés irodalmi összeállítás

A Rongyos Gárda harcaitól a soproni 
népszavazásig
A kiállítás december 20-ig megtekinthető a Liszt-
központ aulájában. 

EZ LESZ…  – programajánló

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri 
alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak 
pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismer-
jék az egészet, és megírják nekünk, melyik alko-
tást rejtettük el. Azok között, akik a helyes meg-
fejtést november 17-ig beküldik a Soproni Téma, 
9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sop-
ronitema e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.

Október 20-i rejtvényünk megfejtése: 
a zöld kő, helyes megfejtőnk: Horváthné 
Földi Csilla.

A zöld kő
Az Előkapuban 1893-ig, több mint egy évszáza-
dig volt egy zöld színű kő, melyhez szép történet 
kapcsolódik. Egykoron a mesterré válás egyik 
előfeltétele volt, hogy a mesterlegény a tanuló 
helyén kívüli munkavállalással, más munkahe-
lyek felkeresésével, vándorlással bővítse szak-
mai ismereteit, így sok fiatalember megfordult 
Sopronban is. Feltételezhetően voltak olyanok 
is, akik csak szerettek volna jó hírű soproni mes-
terektől tanulni, de nem jutottak el városunkba, 

viszont reputációjukat növelendő azt állították, 
hogy jártak, sőt tanultak Sopronban. „No, ha jár-
tál ott, fiam, tette föl a kérdést az egykoron Sop-
ronban is megfordult mester, akkor mondd meg 
nekem, hogy hol van Sopronban a zöld kő?” Ha 
a fiatalember nem tudta megmondani, hogy ez 
a fényesre koptatott, kékeszöld, kristályos ás-
vány a középkori város egyik legforgalmasabb 
helyén, a Tűztorony lábánál, az Előkapuban, a 
Vorderes Tor közelében található, akkor feltéte-
lezhetően nem járt Sopronban. Kuslics Péter lo-
kálpatrióta soproni polgárnak és Edőcs Márta 
üvegművésznek köszönhetően az eredeti zöld 
kő stilizált másolata ma ismét ott látható az 
Előkapuban, míg az eredeti, emberfej nagysá-
gú zöld kő, amit a geológusok lazulitnak nevez-
nek (összetétele vas, mangán, alumínium-fosz-
fát, zöldes színét a vastartalom adja) a Soproni 
Múzeum régészeti gyűjteményének egyik be-
cses darabja.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény RÖVIDEN

Soproni Téma10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

A feldolgozás után  közkinccsé teszik a hagyatékot

Fél évszázad tudása

Jereván:  
templomi búcsú
Búcsúi szentmisét tartot-
tak vasárnap délelőtt a Je-
reván-lakótelepen, a Szent 
Imre-templomban, majd a 
plébánián szeretetünnep-
séget is rendeztek. A bú-
csún részt vett Barcza Atti-
la országgyűlési képviselő, 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, Csiszár Szabolcs 
alpolgármester, Tóth Éva, a 
Jereván Lakótelep Telepü-
lésrészi Önkormányzatának 
elnöke, valamint több ön-
kormányzati képviselő is.

Trianon 
konferencia
Sopronban rendezték a 
Trianon és a magyar fel-
sőoktatás VI. című kon-
ferenciát. A városháza 
nagytermében hétfőn és 
kedden a selmecbányai 
főiskola tevékenységéről 
és a soproni újrakezdésről 
is hallhattak a résztvevők. 
A VERITAS Történetkutató 
Intézet és Levéltár a Ma-
gyar Felsőoktatási Levél-
tári Szövetséggel szerve-
zi a konferenciasorozatot.
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Hazánkban kiemelt figyelem övezi a nyugdíjaso-
kat és az életkörülményeiket. A kormány célja, 
hogy az inflációs korrekciókon túl a nyugdíjasok 
is részesüljenek a gazdasági eredményekből, sőt 
megkezdődött a 13. havi nyugdíj visszaépítése is. 
Szerkesztőségünk arról kérdezte a soproni szép-
korúakat, hogy mire költik a plusz pénzt.

A kormány döntése értel-
mében egységesen 80 ezer 
forint prémiumot kapnak a 
nyugdíjasok e havi ellátásuk 
mellett, amely kiegészül az 
inf lációs korrekcióval, így a 
két összeg elérheti a 100 ezer 
forintot is (Idősbarát intézke-
dések, Soproni Téma 2021. no-
vember 3.).

– Kifejezetten támoga-
tom, hogy segítenek bennün-
ket – kezdte a 26 éve nyugdí-
jas özvegy Odonics Sándorné. 
– Remek az időzítés, hiszen 
jönnek az ünnepek. Hat uno-
kám van, nekik pénzt adok 
karácsonyra, majd arra köl-
tik, amire szeretnék – mond-
ta. Az idős hölgy kifejtette, 

nem okoz problémát számá-
ra a pénz beosztása, de a no-
vemberi emelés és a prémium 
így is megkönnyíti a dolgát. 
– Örömmel tapasztalom, 
hogy az elmúlt években a fi-
atalok mellett a nyugdíjasok 
boldogulása is figyelmet kap, 
igénybe veszem a nyugdíja-
soknak járó kedvezményeket 
is – tette hozzá.

Folyamatos a 13. havi nyug-
díj visszaépítése is. Jövő feb-
ruárban már legalább kéthe-
ti járadékot kapnak kézhez az 
idősek, de lehetséges, hogy a 
teljes 13. havi nyugdíjukat már 
jövőre megkapják.

– Drágult az élet. Nem 
mondom, hogy számolgatnom 
kell, hogy kijöjjek a nyugdíj-
ból, de a téli hónapokban sok 

pénz elmegy fűtésre, a ko-
szorúkra és az ajándékokra. 
Örülök a plusz pénznek. Így 
könnyebben gazdálkodom ta-
vasszal is – vélekedett Rákóczi 
Imréné, aki már most ponto-
san tudja, mire, mennyit szán 
a többletjövedelemből, hiszen 
mint mondja, minden fillér-
nek helye van.

A kiegészítés és a prémium 
nemcsak az öregségi, de a rok-
kantnyugdíjasokat is érinti.

– Harminchat éve kapok 
ellátást, a járadékom mellett 
hat órában ülőmunkát vég-
zek. Emellett jelentős összeg 
a novemberi kiegészítés, így 
a szükséges dolgokat előbb el-
érem, ezekre egyébként spó-
rolnom kellett volna – nyilat-
kozta Ábrahám Attila.

A soproni nyugdíjasok is  várják a novemberi prémiumot

Megérdemelt segítség

– Remek az időzítés, hiszen jönnek az ünnepek – mondta a 
nyugdíjprémiumról Odonics Sándorné. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Rákóczi Imréné már most pontosan tudja, mire, mennyit szán a 
többletjövedelemből.

„Ma már cáfolhatatlan té-
nyek bizonyítják, hogy az 
oltással minimálisra csök-
kenthető a súlyos esetek 
száma.”

JEGYZET

Szánalmas
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Nem kellett volna idáig eljutnunk. Jobb lenne 
páholyból figyelni, hogy más országok miképp 
győzik le a vírust. Ehelyett a tömegközlekedés-
ben újra kötelező a maszk, a kórházakban láto-
gatási tilalmat rendeltek el, a munkaadók pe-
dig megkövetelhetik az oltást a dolgozóiktól. Itt 
tartunk most, a negyedik járványhullám elején, 

és nem nehéz megjó-
solni, hogy lesznek 
még újabb szigorítá-
sok, ha... Előbb-utóbb 
(hacsak nem csökken 
látványosan a meg-
betegedések száma) 
máshol is kötelezővé 

tehetik a maszk használatát, például a bevá-
sárlóközpontokban, vagy újra csak védettsé-
gi igazolvánnyal lesznek látogathatók az ét-
termek, a színházak vagy a sportmérkőzések. 
Annál is inkább, mert az adatok szerint ugrás-
szerűen nő a megbetegedések száma. Teljes 
zárásra talán nem kell készülni, hiszen az ol-
tás már bizonyított, de nem árt az óvatosság, 
mert a szakemberek szerint a vírus természe-
te olyan, hogy megtalálja az oltatlanokat, még 
akkor is, ha fiatalok. Most, ezekben a hetekben 
sajnálhatjuk igazán, hogy nem magasabb az át-
oltottság, annak ellenére, hogy minden feltétel 
adott volt és jelenleg is adott, hogy mindenki fel-
vehesse az oltást. Nem így történt. Ennek szá-
mos oka lehet. Emlékezzünk csak a baloldal ol-
tásellenességére, hogy mi mindennel riogatta 
az embereket! Egy másik ok lehet az ostobaság. 
Tudom, ez így leírva csúnyán hangzik, de még 
napjainkban is elképesztő rémmesék terjednek 
a különböző közösségekben. Aztán vannak, 
akik csak egyszerűen oltásellenesek, minden-
fajta vakcinát elutasítanak. Külön csoportot ké-
peznek azok, akik valamilyen egészségügyi ok-
ból nem olthatók.

Ma már cáfolhatatlan tények bizonyítják, 
hogy az oltással minimálisra csökkenthető a 
súlyos esetek száma. Merkely Béla professzor 
egy rádióinterjúban arról is beszélt, hogy a lé-
legeztetőgépen lévő betegek oltatlanok, és hogy 
60 év alatt két oltással csak nagyon ritkán ke-
rülnek súlyos megbetegedéssel kórházba. A ma-
gas átoltottság azt is jelent(het)i, hogy az össz-
megbetegedésekhez viszonyítva kevesebben 
kerülnek kórházba, mint az előző hullámok ide-
jén. Ezért lenne fontos, hogy a ma még oltatla-
nok is felvegyék az oltást, és akiknél indokolt, 
azok a harmadikat is.

Jó lenne elkerülni a további szigorításokat. 
A kormány eddigi intézkedései mindig sike-
resek voltak, vállalva azok következményeit. 
Ezért nem értettem az ellenzék újabb torpedó-
ját, miszerint Orbán Viktor nem meri vállalni a 
kötelező oltás ódiumát, ezért az önkormányza-
tokra és a munkáltatókra bízza a döntést. Per-
sze, ha fordítva lenne, akkor azt szajkóznák, 
hogy a kormány az érdekeltek megkérdezése 
nélkül döntött, s azonnal alkotmányjogi kifogá-
sokat keresnének. Az eszükbe sem jut, hogy az 
érintettek ismerik a legjobban a helyi körülmé-
nyeket, arról nem is beszélve, hogy településen-
ként és régiónként is eltérhetnek a járványügyi 
adatok. Arra már más országokban is volt pél-
da, hogy nem központi intézkedéseket hoztak, 
hanem a helyiekre bízták a szigorításokat vagy 
éppen az enyhítéseket. Nem történt semmi kü-
lönleges, csak annyi, hogy mint mindig, ebben 
az esetben is partnernek tekintette a kormány 
a munkaadókat és a munkavállalókat, éppúgy, 
mint az önkormányzatokat. Ezért aztán ham-
vába holt az ellenzék újabb akciója. Igaz, nem 
ez volt egyetlen ilyen kudarccal végződő szá-
nalmas próbálkozása.

FŐHAJTÁS A NEMZETI GYÁSZNAPON
A NEMZETI GYÁSZ EMLÉKNAPJA AL-
KALMÁBÓL az 1956-os forradalom és 
szabadságharc mártírjaira emlékeztek 
múlt csütörtökön a sopronkőhidai rabte-
metőben. Az ártatlanul kivégzettek tisz-
teletére készített emlékművet Sopron ön-
kormányzata nevében dr. Farkas Ciprián 
polgármester és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester, valamint több önkormányzati 
képviselő is megkoszorúzta. 

November 4-ét az Országgyűlés 2013-
ban nyilvánította nemzeti gyásznappá. Ez 
a nap az 1956-os forradalom és szabadság-
harc leverésének, a szovjet csapatok be-
vonulásának évfordulója. Sopronkőhidán 
a rabtemetőben a szabadságharc áldoza-
tainak állítottak emlékhelyet, 1956-ban 
ugyanis itt temettek el kilenc forradalmárt.  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A magyar tudomány napja
November 3-a a magyar tudomány napja annak emlékére, hogy 
1825-ben ezen a napon a pozsonyi országgyűlésen gróf Széchenyi 
István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét, 60 ezer forin-
tot a Magyar Tudós Társaság, a mai Magyar Tudományos Akadé-
mia megalapítására. Több évtizedes hagyomány, hogy ezen a na-
pon az MTA vezetősége megemlékezik gróf Széchenyi Istvánról, 
és megkoszorúzza a legnagyobb magyar nagycenki mauzóleum-
ban lévő nyughelyét.

– Széchenyi elhivatottsága, elszántsága, céltudatossága mind-
annyiunk számára állandó, soha nem halványuló példát jelent 
– mondta Freund Tamás Széchenyi-díjas agykutató, a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnöke, aki Kollár László főtitkárral együtt 
helyezett el koszorút Széchenyi István sírboltjában.  

A megemlékezés a sopronpusztai Akadémiai Emlékerdőben 
folytatódott, ahol prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rek-
tora tartott beszédet.

Emléktábla a brennbergi költőnek
Felavatták Zeltner Ferenc (1911–1992) német ajkú brennbergi 
költő emléktábláját Brennbergbányán, a Szent Borbála téren. 
Krisch Magdolna, a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke elmondta: Zeltner Ferenc verseiben a brennbergi vidék-
kel, a környék szokásaival és a ma már kiveszőben lévő dialek-
tussal ismertette meg az olvasókat. Az emléktábla-avatáson 
részt vett Zeltner Ferenc családja, valamint Stöckert Tamás és 
Mágel Ágost önkormányzati képviselő is.

Jelentős adomány a gyermekotthonnak
Elsöprő sikert aratott Petrás Mária Szent Mihály-templomban 
tartott koncertje. A jegyek árából több mint 400 ezer forint 
gyűlt össze a Tómalom utcai gyermekotthon növendékeinek. 
A Prima Primissima és Magyar Örökség díjas csángó népdal-
énekes a Lions Club Sopron meghívására érkezett városunkba.

RÖVIDEN

Május 15-ig rendelkezésre állás
Lapunk november 3-i számában (Zúgó radiátor: ki javítson?) té-
vesen jelent meg, hogy az úgynevezett rendelkezésre állási idő-
szak március 15-ig tart. A Sopron Holding tájékoztatása alapján a 
határ idő május 15.
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HÉNYELNÉ PESÁDI 
GABRIELLA: 
Igazság szerint nem isme-
rem különösebben a soproni 
borokat, szüleim közül csak 
édesapám szerette, én talán 
édesanyám ízlését örököl-
tem. Gyerekkoromtól kezd-
ve gyakran jártam szüretre. 
Több mint tíz éve költöztem a 
városba, de csak nemrég volt 
alkalmam megkóstolni a he-
lyi mustot és a jégbort, ami 
viszont nagyon ízlett.

SÁRKÖZI GÁBOR:
Az igazán jó soproni borok jel-
legzetes ízűek, felismerhető-
ek. A helyi különlegesség a 
kékfrankos, aminek tapaszta-
latom szerint van egy fanyar 
íze. Aki ezt nem szereti, annak 
is nagy fajtaválaszték áll ren-
delkezésére, alkalomfüggő, 
hogy melyik palackot érde-
mes kibontani. Örülök, hogy 
a Jazz és Bor rendezvényeken 
a helyi őstermelők bemutat-
hatják boraikat.

PÁNCZÉL SÁNDOR:
Ha bort iszom, jellemzően a 
soproni fajtákat választom. 
A rozék a kedvenceim, leg-
inkább a karakteres, száraz 
borokat kedvelem. Vannak, 
akiket zavar a soproni borok 
savassága, de úgy gondolom, 
hogy ha mértékkel fogyasztja 
az ember, akkor nem okozhat 
problémát. Szüleimtől örö-
költem egy kisebb ültetvényt, 
de később eladtam.

GASPARICS MÓNIKA:
Én a nagysomlói borvidék 
környékéről származom, de 
azt ott is tudják az emberek, 
hogy Sopron a kékfrankos fő-
városa. Régebben szüleimnek 
volt egy kevés szőlője, édes-
apám még egy pár liter bort is 
készített. Inkább a száraz fe-
hérborok felelnek meg az íz-
lésemnek, ezek közül gyakran 
találkoztam a soproni fur-
minttal a boltokban.

Szereti a soproni bort?

Zöld Sopron

ETZL EDGÁR

A szőlősgazdáknak minden évben más-más kihí-
vással kell megküzdeniük. A megkérdezett sop-
roni borászok idén kevesebb, ugyanakkor maga-
sabb savtartalmú termésről számoltak be.

– Az augusztus végén szü-
retelt Irsai Olivérből két hét 
alatt bort készítettünk, és 
szeptember első hetére pa-
lackoztuk – kezdte Taschner 
Kurt István. A borász sze-
rint a korai fajták mennyisé-
ge és minősége is megfelelő 
volt. A kékszőlő esetében ke-
vesebb fürt és bogyó képző-
dött, de a minőségére nincs 
panasz. Hozzátette, a szőlők 
magasabb savtartalma miatt 
több munkát kell fektetni a 

borkészítésbe, de a modern 
technológia használata mel-
lett ez nem okoz problémát.

A terméskiesésről beszá-
molt Gangl Szabolcs is. – Sok 
szakember azt hitte, hogy 
szép termés várható, de a 
gyümölcs túl későn indult nö-
vekedésnek, a termő időszak 
végén pedig rossz idő volt, ami 
ugyancsak nem kedvezett ne-
künk. A vörösborokat tekint-
ve az idei nem lesz egy kiemel-
kedő évjárat – magyarázta.

Iváncsics Zoltán borász 
elmondása szerint volt olyan 
birtok, ahol a korábbinál több 
szőlő termett, a homokos és 
meszes talajokon a szárazság 
viszont megviselte a tőkéket. 
A vörösszőlőknek kiemelkedő 
volt idén a cukorfokuk. A ta-
pasztalt gazda elárulta, hogy 
az elkészült vörösbort két 
évig pihenteti, és nem sieti el 
a fehér- és rozéborok palacko-
zását sem.

Töltl József borász sze-
rint azok a szőlők, amiket 
meg tudtak védeni a vadak-
tól, meghozták az elvárt ter-
mésátlagot, csupán a tava-
lyi mennyiségtől maradtak 
el. – A Fertő–Hanság Nem-
zeti Park melletti terüle-
ten lévő szőlőinket persze 

megdézsmálták a vadak, de 
ez az ő élőhelyük, tehát ezzel 
számolnunk kell. A három év-
vel ezelőtt a borvidéken első-
ként telepített Generosa ültet-
vényük idén termett először. 
Ez a piros tramini és az Ezer-
jó keresztezéséből származó 
önálló magyar szőlőfajta.

Molnár Tibor elárulta, 
idén még a tavalyinál is ke-
vesebb szőlőjük termett, a 
magasabb savtartalmú alap-
anyag viszont kedvez a fehér- 
és rozéboraik minőségének. 
A vendéglátószektor járvány 
miatti leállása nem tett jót 
a borászatnak, de a külföl-
di (elsősorban japán, lengyel 
és cseh) piacra termelt bo-
rai némileg kompenzálták a 
bevételkiesést.

Szüreti körkép
Idén a szőlő túl későn indult növekedésnek, a termő időszak végén pedig rossz idő volt, ezért nem számítanak kiemelkedő évjá-
ratra az általunk megkérdezett soproni gazdák. FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

ARANYÉRMES SOPRONI CABERNET SAUVIGNON
Aranyérmet nyert Európa egyik legrangosabb borversenyén Taschner Kurt István. A soproni bo-
rász a Berliner Wine Trophy nyári fordulójában a 2018-as évjáratú Soproni Cabernet Sauvignon-
nal érte el a legjobb minősítést. A megmérettetésen a világ minden tájáról érkező szakértők vak 
bírálat alapján több mint 6000 mintát értékeltek 100 pontos rendszer alapján. A verseny külön-
legessége, hogy a nevezett borok csupán 30 százaléka kaphat bármilyen érmet. A bírák értékel-
ték a borok tisztaságát, harmóniáját, minőségét és megjelenését is. Taschner Kurt István bora 
szinte minden szempontból teljesítette a maximumot, a tisztaság tekintetében pedig elérte a 
100 százalékot. A soproni Weidengrund dűlőben termett szőlőből készülő nedűből mindössze 
1300 üveggel palackoztak.

MOLNÁR ÁKOS,  a Soproni Bor-
vidék Hegyközségi Tanácsának el-
nöke elmondta, a szüretek az előző 
évekhez képes másfél héttel ké-
sőbbre tolódtak, az időpontok kö-
zelebb álltak a sokéves átlaghoz. 
A termés cukrosodását és magas 
savtartalmát a rendkívül száraz ter-
mőidőszak végén érkező lehűlés és 
csapadék okozhatta.

MEGKÉRDEZTÜK  olvasóinkat

ELEK SZILVESZTER

Habosítani a fát – a 
Soproni Egyetemen a 
közelmúltban nem 
mindennapi projekt-
be vágták fejszéjüket a 
kutatók. A forradalmi 
anyag csupán egy 
szelete az intéz-
ményben sikerre vitt 
találmányoknak.
– Ne termeljünk hulladékot, 
hanem a gyártás mellékter-
mékét hasznosítsuk, ez a cél 
– kezdte dr. Pásztory Zoltán, 
a Soproni Egyetem Faipari 
Mérnöki és Kreatívipari Kar 
tudományos és ipari kapcso-
latokért felelős dékánhelyet-
tese. – A szigetelőanyagok te-
rén számtalan lehetőség van 
a megújuló anyagok hasznosí-
tására, erre jó példa a fa. 

A Soproni Egyetemen a 
fa kutatásának nagy hagyo-
mányai vannak – így a szak-
értők két forradalmi meg-
oldást is kifejlesztettek a 
közelmúltban. 

– Hodgyai Zsolt volt hallga-
tónk komoly érdeklődést mu-
tatott a fa folyósítására, majd 
habosítására – folytatta a dé-
kánhelyettes. – Több mint 50 
kísérletet hajtott végre, mi-
re az intézmény hátterének, 

oktatóinak segítségével sike-
rült megalkotnia a mintát. Ez 
egy fűrészporból készülő ke-
mény hab, aminek hőszige-
telő képessége körülbelül 10 
százalékkal marad el a poli-
sztirol habétól. Ugyanakkor 
az egyetemünkön kifejlesz-
tett anyag jelentős mérték-
ben megújítható, és hulladék-
ból származik.

Dr. Pásztory Zoltán egy 
másik hasonló célú anyagot is 
bemutatott lapunknak, amely 
szintén hallgatói munka ered-
ménye. – Fűrészporból, de 
más megközelítéssel kifej-
lesztettünk olyan hőszigete-
lőanyag-gyártási technológiát 
is, amelyben csak ökoanyago-
kat használunk fel. A hőszi-
getelő képessége ugyan 20 
százalékkal elmarad a poli-
sztirolétól, viszont kizárólag 
fűrészporból áll. 

A fűrészporból készülő 
anyagok legnagyobb előnye, 
hogy így új funkciót találnak a 
hulladéknak, hosszú időre le-
kötve a benne lévő szén-dioxi-
dot. A Soproni Egyetemen ki-
fundált mintákat nemzetközi 
figyelem is övezi. Az intéz-
mény csapata novemberben 
ellátogat Franciaországba, 
hogy az ottani faipari kutató-
intézetekben is bemutathas-
sa a találmányokat, amelyek 
akár új irányba is vezethetik 
az iparágat.

Fából habot!

ELEK SZILVESZTER

Vízi balesetekhez, bűncselekményekhez kapcso-
lódó mentési feladatokat gyakorolt a Fertő Tavi 
Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesület 
a közelmúltban Gönyűn. 

A víz nagy úr, és mindig tud 
meglepetéseket okozni – ezért 
tartják fontosnak a szak-
emberek a mentési gyakor-
latokat. – Hajókra telepített 
szonárok és egyéb kutató esz-
közök, technikai és könnyű-
búvár-felszerelések, valamint 
elsősegélynyújtó és újraélesz-
tő készülékek is szerepet kap-
tak az éves megmérettetésün-
kön – mondta Gáncs Gábor, a 
Fertő Tavi Speciális Kutató és 
Mentő Vízipolgárőr Egyesület 
elnöke. – A gönyűi akcióban a 
polgárőrség és a szakhatósá-
gok is közreműködtek. 

Az ilyen gyakorlatoknak 
is köszönhetően a szervezet 
olyan képzettséget mond-
hat magáénak, amelyre egész 

Magyarországon igényt tarta-
nak a hatóságok. – Tevékeny-
ségünk szerteágazó, men-
tünk hajókat, csónakokat, 
horgászokat és más szabad-
idős tevékenységeket végző-
ket egyaránt, polgárőrként 
pedig garantáljuk a közren-
det és közbiztonságot a vízte-
rületek környékén – folytatta 
az elnök. – Bázisunkon, a Fer-
tő tavon pedig ez kiegészül a 
környezet- és természetvéde-
lemmel is, amely az egyik leg-
fontosabb feladatunk.

Annak érdekében, hogy 
a vízi polgárőrök minden 
helyzetre felkészültek legye-
nek, és a lehető leggyorsab-
ban tudjanak közbelépni baj 
esetén, összefogtak a Diving 

Sopron szabadidősportklub-
bal, amelynek tagjai szintén 
ott voltak a gönyűi gyakorla-
ton. – Mi most először vettünk 
részt ilyen akcióban – tette 
hozzá Vass Balázs, a Diving 
Sopron klubvezetője. – Sze-
retnénk a tagok mentési ké-
pességeit továbbfejleszteni. 

Ezért télen sem fogunk tét-
lenkedni, rengeteg gyakorlást 
tervezünk a Lőver Uszodában. 

A búvárkodáshoz szük-
séges alapfelszerelést a klub 
tagjai saját erőből finanszí-
rozzák, a mentéshez szüksé-
ges eszközöket pedig pályáza-
tok útján tudják beszerezni.

Búvármentők: azért a víz az úr…

Speciális gyakorlaton vettek részt a vízipolgárőrök és a búvárok.
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Mintegy nyolcvanan 
keltek útra vasárnap 
délután Sopronban, 
hogy felkeressék Ku-
tas László alkotásait. 
A kisvonatos városné-
zésen a mozdonyban 
utazott maga a művész, 
aki mesélt szobrai szü-
letéséről is. 
Kutas László szobrászmű-
vésznek a vasárnap délelőtt 
avatott Sopronyi-Thurner Mi-
hály-emlékpaddal együtt 51 
köztéri alkotása díszíti a vá-
rost (az emlékpadról újságunk 
második oldalán olvashat). 
Ezek között szobrok, emlék-
művek és emléktáblák talál-
hatók. (Kutas Lászlóról több-
ször is írtunk lapunkban, 
például: Készül az ötvenedik, 
Soproni Téma, 2021. március 
31.) A szobrász ugyan a fővá-
rosban született, de gyermek-
éveit Sopronban töltötte, a Lí-
ceumba járt gimnáziumba. 
Az utazás első állomása ép-
pen ezért a Berzsenyi Líce-
um volt. A mai licisták Tölli 

Balázs igazgatóval az élen erre 
az alkalomra írt dallal és sa-
ját készítésű kiállítással kö-
szöntötték a 85 éves szobrász-
művészt, akinek első soproni 
köztéri munkája (Gombocz 
Zoltán emléktáblája) mellett 
számos alkotása díszíti a Líce-
um utcai és udvari falait.

A mintegy kétórás kisvona-
tos kalandozás során a szob-
rászművész több tucat alkotá-
sát keresték fel a résztvevők. 
Kutas László személyes hang-
vételű idegenvezetéssel ké-
szült, valamint az alkotások 
keletkezésének történetébe 
is beavatta az érdeklődőket. 
Több állomáson zenével, kul-
turális műsorral kedvesked-
tek a művésznek. 

Kutas László egyik legis-
mertebb soproni munkája a 
városháza előtt álló kalapos 
Thurner-szobor. Ezen az ál-
lomáson dr. Farkas Ciprián 
polgármester és Barcza Atti-
la országgyűlési képviselő is 
köszöntötte a művészt, akit 
egy különleges sétapálcával 
leptek meg.

A kisvonatos városnézés a 
21. Őszi Tárlat zárórendezvé-
nye volt – a kiállításon Kutas 
László volt a zsűri egyik tagja. 

PLUZSIK TAMÁS

A huszadik század egyik legnagyobb zongoramű-
vészét, a szinte napra pontosan száz évvel ezelőtt 
született Cziffra Györgyöt szoros szálak fűzték 
Sopronhoz, pedig mindössze négy alkalommal 
járt városunkban. 

Cziffra György először 1956 
májusában lépett fel Sopron-
ban. Ekkor a MÁV Szimfo-
nikusokkal zenélt, és az őt 
lelkesen ünneplő közönség-
nek ráadásként Hacsaturján 
Kardtáncát adta elő. Közel 
három évtizedet kellett várni 
arra, hogy az időközben Fran-
ciaországba emigrált művész 
ismét Sopron vendége lehes-
sen: 1984-ben az első alka-
lommal megrendezett Sop-
roni Tavaszi Napok vendége 
volt feleségével együtt, ami-
kor a Cziffra-alapítvány mű-
vészei léptek fel Sopronban. 
Soproni útja előtt kapta a ja-
pán cégtől Yamaha zongorá-
ját, amelyet városunknak 
ajándékozott. A Yamaha nem 

sokáig maradt a Sopronban: 
szakszerűen becsomagolták, 
Hamburgba szállították tüze-
tes átvizsgálásra, majd egy év-
vel később, 1985 tavaszán egy 
koncert keretében adta át a 
művész a városnak.

Utoljára 1986. március 15-
én láthattuk és hallhattuk 
Cziffra Györgyöt, amikor egy 
máig emlékezetes koncertet 
adott az evangélikus temp-
lomban. Az est első részében 
Chopint, a szünet után pedig 
természetesen Liszt-műveket 
játszott. A koncertre kétezer 
(!) jegyet adtak el. Néhány év-
vel később francia becsület-
rendet kapott, Franciaország-
ban hunyt el 1994-ben, sírja a 
senlisi temetőben van.

Cziffra György 100

Utas volt a Kutas

Kutas László és két soproni polgármester – a városháza előtt 
álló Thurner-szobor is a művész alkotása. FOTÓ: ROMBAI PÉTER

VARGA RÓBERT

Sík Sándor István király című tragédiájával elkez-
dődött A szabadság évada a Soproni Petőfi Szín-
házban. A teátrum a következő előadásokkal az 
1921. december 14-i helyi népszavazás 100. évfor-
dulója előtt tiszteleg.

Kié lesz a trón? Hogyan dön-
tött Európa egyik legjelen-
tősebb uralkodója a korona 
sorsáról a halála előtt? Péter 
vagy Vazul? Sík Sándor Ist-
ván király című tragédiáját 
november 5-én mutatták be 
a Soproni Petőfi Színházban. 
A darabot Pataki András ren-
dezte, a főszereplő Boráros 
Imre volt. A mély tartalmú, 
izgalmas előadás felnőtt és if-
júsági bérletben is látható.

A színház november 11-
től tűzi műsorára kamara 

körülmények között a Liszt-
központban Sławomir Mro-
żek Emigránsok című szín-
játékát, amely szintén húsba 
vágó kérdésként beszél a 
szabadságról. 

Az idei évad jelentős bemu-
tatója Németh László Széche-
nyi című történelmi drámája, 
a produkció már november 
15-től látható. Az írónak ezt 
a darabját ritkán játsszák a 
színházak, Sopronban azért 
is tartották fontosnak a mű-
sorra tűzését, mert Széchenyi 

István városunk első díszpol-
gára, sok szállal kötődik a 
térséghez. 

A fiatalok november 29-től 
már láthatják Somogyváry 
Gyula És mégis élünk című re-
gényéből készült táncművet a 
Sopron Balettel Demcsák Ottó 
rendezésében és koreográfiá-
jával. A darab szimfonikus ze-
néjét Szarka Gyula, a Ghymes 
együttes Kossuth-díjas alapí-
tója írta, s ezt az előadásokon, 
valamint önálló műként játsz-
sza majd a Liszt Ferenc Szim-
fonikus Zenekar. 

Ugyancsak december kö-
zepétől játsszák az Ördögölő 
Józsiás című zenés tündérjá-
tékot a nagyszínpadon. 

Az évadot tavasszal Ábra-
hám Pál – Alfred Grünwald 
– Fritz Löhner-Beda Bál a Sa-
voyban című revüoperettje 

zárja. Ez a produkció német 
nyelven már nagy sikert ért el 
az idei barlangszínházi sze-
zonban, most magyarul te-
kinthető meg az előadás.

Pataki András igazgató el-
mondta: a járvány újabb hul-
lámában érzékelhető, hogy a 
közönség óvatos a bérlet- és 
jegyvásárlásokkal. A Pro Kul-
túra minden dolgozója beol-
tatta magát, a nézőkkel talál-
kozó munkatársaik maszkot 
viselnek a színházban. A kö-
zönség számára, amíg nincs 
más előírás, csak ajánlják a 
maszkviselést. A teátrumban 
különleges, vírusok, baktéri-
umok, penészgombák semle-
gesítésére készült légtisztító 
berendezések működnek egy 
éve. A nézőtérre, ruhatárba, 
közönségforgalmi területek-
re telepítettek ezekből.

Színház:  A Széchenyi című dráma november 15-től látható

A szabadság évada

István királyt Boráros Imre (b), Vazult Kovács Frigyes (j) játssza a tragédiában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

230 ÉVVEL EZELŐTT,  1791. október 31-én Sopron városa bér-
be adta a brennbergi szén bányászati jogát az osztrák Wiene-
risch-Neustädter Steinkohlengewerkschaftnak, melynek a ké-
sőbbi magyar király és osztrák császár, I. Ferenc is tagja volt.

190 ÉVVEL EZELŐTT,  1831. október 28-án Sopronban hunyt 
el Maurer Ignác festőművész, aranyozó. Tájképei, oltárképei 
ismertek, klasszicista stílusban festett. A soproni Szentlélek-
templom keresztelőkútját, az evangélikus templom oltárké-
pét és a répceszemerei Szent Kereszt felmagasztalása képet 
is ő festette.

25 ÉVVEL EZELŐTT,  1996. október 31-én az evangélikus 
templom előcsarnokában felavatták Soltra E. Tamás szobrász-
művész alkotását, a Luther-emléktáblát.

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

EZ TÖRTÉNT  – múltidéző

Pedagógusok mesélnek 
A Pedagógusok Soproni Művelődési Háza is csatlakozott a nép-
szavazás 100. évfordulójára emlékező programokhoz: a tervek sze-
rint jövő év elején egy könyvet ad ki, amelyben a Sopronhoz kötő-
dő pedagógusok mesélnek. Többek között óvodapedagógusokat, 
általános és középiskolai tanárokat, igazgatókat, egyetemi okta-
tókat, professzorokat – összesen száz embert kerestek meg, akik 
vallanak saját életükről és a városhoz kapcsolódó emlékeikről is. 
A 100 év – 100 történet című kötet a Városi Civil Alap pályázati tá-
mogatásával valósul meg.

16:30  Bíborfelhők Savaria felett –  
Náray Mira kötetbemutatója (Liszt Café)

17:00  Lámpagyújtás, csengőhangolás, 
forró tea (Liszt terasz)

17:30  Bim Bam Band (HJAMI) műsora és zenés 
lámpás felvonulás indulása (a Liszt terasztól)

18:00  Szironta csengettyűegyüttes 
koncertje (Petőfi tér)

Márton nap
Lampionos felvonulás és harangjáték

2021.  november 11., csütörtök

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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A férfi és a női vízilabda Magyar Kupa négyesdön-
tőt is Sopronban rendezik – ezt a közelmúltban 
jelentette be a sportág szövetségének elnöke. 
Vári Attila szerint az új városi uszoda méltó hely-
színe lesz az eseménynek. 

Fontos sporteseménynek ad 
otthont hamarosan a Lőver 
Uszoda. December 10–11-én a 
férfiak, a következő hétvégén 
pedig a női vízilabdázók ugra-
nak a medencébe városunk-
ban, ugyanis itt rendezik meg a 
Magyar Kupa négyesdöntőjét. 

– Sopronban egy gyönyö-
rű szép uszodát építettek 

fel, amely méltó arra, hogy 
egy ilyen eseményt befogad-
jon – jelentette ki Vári Atti-
la, a Magyar Vízilabda Szö-
vetség elnöke az M4 Sport 
műsorában. 

Sopronban az új uszoda 
megnyitása után megélén-
kült a vízisport-élet. Mint ar-
ról lapunkban beszámoltunk, 

a sportolók az első naptól bir-
tokba vették a medencéket, 
ősszel pedig az önkormány-
zat ingyenes úszásoktató 
programja is elindult (Meden-
cében a gyerekek, Soproni Té-
ma, 2021. szeptember 29.). A ví-
zilabdázók az idei szezonban 
három csapattal is az orszá-
gos bajnokságban szerepel-
nek, egyelőre az alsóházban 
játszanak, az egyesület hosz-
szú távú célja a feljutás. 

– Fontos fordulópont volt 
számunkra az új sportuszo-
da elkészülte, hiszen azóta 
heti öt edzéssel tudunk ké-
szülni, így jelenleg minden 
feltétel adott ahhoz, hogy 

jó eredményeket érjünk el 
– nyilatkozta múlt héten la-
punknak Fent Gergő, a Sop-
roni Vízilabda Sport Egyesü-
let elnöke. 

A három soproni után-
pótlás csapathoz 40–45 gye-
rek tartozik, a bajnoki mér-
kőzéseknek pedig egyre jobb 
a hangulata: a Lőver Uszoda 
lelátóján már többtucatnyi 
szurkoló foglal helyet a fiata-
lok mérkőzésein.

Az új uszoda kialakítá-
sakor fontos szempont volt, 
hogy nemcsak hazai, hanem 
nemzetközi úszó- és vízilab-
daversenyek megrendezésé-
re is alkalmas legyen. 

Amióta elkészült  az új uszoda, megélénkült a vízisport-élet

Kupadöntők Sopronban 

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület játékosai az országos bajnokság alsóházában szerepelnek – a sportolókat motiválhatja, 
hogy az új uszodában rangos versenyeket is rendeznek. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

MOLNÁR ZOLTÁN

Szűk egy hónap van még hátra 
az NB III-as labdarúgó-bajnok-
ság őszi idényéből. Az előző 
fordulóban a szintén megyei 
Gyirmót FC Győr II. együttesét 
látta vendégül az SC Sopron. 
A mérkőzést egy 96. percben 
szerzett góllal végül a győriek 
nyerték 2–1-re.

Egyértelműen a legutóbbi 
idegenbeli vereség feledtetése 
volt a célja hazai pályán a sop-
roniaknak. Ennek megfelelő-
en jó iramban és motiváltan 
kezdett a piros-fehér alaku-
lat, akadtak helyzetek mind-
két oldalon, viszont a félidő 
végéig egyik csapatnak sem 
sikerült betalálnia. 

A második játékrészt még 
nagyobb intenzitással kezd-
ték a hazaiak, a vezetést 
azonban mégis a gyirmótiak 
szerezték meg. Mátyus János 
együttese ezután sem adta fel, 
tovább rohamozta a vendégek 
kapuját, de a számtalan ziccer 

kimaradt. A 90. percben aztán 
megtört a jég, és már ember-
előnyben játszva sikerült is 
az egyenlítés. A ráadás per-
ceiben még a győzelemhez is 
közel állt a csapat, azonban 
egy utolsó perces kontrából 
a Gyirmót talált a kapuba, ez-
zel pedig mindhárom pontot 
elvitte. 

– Nehéz mit mondani, fá-
jó a vereség, főleg a látottak 
után – értékelt Mátyus János 
vezetőedző. – A második fél-
időben felbillent a pálya, még-
is az utolsó utáni pillanatban 
mi kaptuk a mindent eldöntő 
gólt, amivel pont nélkül ma-
radtunk. Győzelemre játszott 
a csapatunk, de pechesek 
voltunk.

A hétvégén Budapestre 
utazik az SC Sopron. Ellen-
fele a 11. helyen álló Kelen 
SC lesz, a mérkőzést novem-
ber 14-én, vasárnap 13 órakor 
rendezik. 

Az SC Sopron jelenleg a 15. 
helyen áll a bajnoki tabellán.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Továbbra is nehéz helyzetben 
van a Sopron KC férfi kosár-
labdacsapata. Dzunic Branis-
lav vezetőedző elmondta: a 
legutóbbi, Szeged elleni mér-
kőzésükön a négy légiós mel-
lett szinte csak a fiatal játéko-
sokra számíthatott, miután 
Takács Norbert betegség mi-
att harcképtelenné vált. 

– Ilyen mértékű sérülés-
hullámot még nem éltem 
át egyik csapatommal sem 
– mondta a vezetőedző. – Ta-
valy a koronavírus miatt ala-
kult ki hasonló szituáció Pak-
son, de a fertőzések, illetve a 
karantén után ott visszatér-
hettek a kosarasok. Az SKC-
nál viszont teljesen bizony-
talan, hogy mikor állhatnak 
edzésbe ismét a játékosok, 
jelenleg nem sok jóval biztat-
nak a szakemberek. Szezon 
elején nem erre számítottunk 
a szakmai stábbal, nem kifo-
gást keresek, de tényleg na-
gyon nehéz helyzetben va-
gyunk. Próbálunk dolgozni a 
rendelkezésre álló játékosok-
kal, de amikor 5, 6, esetleg 7 
kosaras vesz csak részt a tré-
ningeken, akkor képtelenség 

ugyanazt az intenzitású mun-
kát elvégezni.

Dzunic hozzátette: a sérü-
lések miatt lényegében irányí-
tó nélkül játszik az együttes. 
Teyvon Myers eredetileg 2-es 
posztra érkezett, legtöbb-
ször ő szervezi a játékot, neki 
azonban más feladata lenne a 
mérkőzéseken.

– Beszélni kell a fiataljaink-
ról – folytatta a vezetőedző. 
– Sok szerepet kapnak, és azt 
hozzák, amit tudnak: lelke-
sek, technikásak, és győzni 
akarnak ők is minden mecs-
csen. Azonban meglátásom 
szerint a fiatal kosarasaink-
nak sem jó, hogy lényegében 
a meghatározó, rutinos ko-
sárlabdázók szerepét kellene 
átvenniük. Sokkal jobb lenne 
fokozatosan beépíteni őket 
a csapatba, egy egészséges 
rotációval. 

Az SKC közös megegyezés-
sel szerződést bontott az évad 
során két ízben is megsérü-
lő, legutóbb lábközépcsonttö-
rést szenvedett irányítóval, 
Chauncey Collins-szal. Köz-
ben már meg is találták az 
irányító utódját, az amerikai 
 Rickey McGill már edzésbe állt 
Sopronban.

Újabb vereség

SKC: sérüléshullám

A Központi Gyermekkonyha 
(9400 Sopron, Besenyő utca 11–13.)

azonnali kezdéssel
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

szakács
konyhai kisegítő

Amit kínálunk:
 kiemelt bérezés

 szabad délután és hétvége
 jó munkahelyi légkör

 kedvezményes munkahelyi étkezés
Pályakezdőket is szívesen látunk!

Jelentkezni hétköznap 10–12 óra között személyesen 
vagy az alábbi telefonszámon lehet: +3620/210–1591, 

Nagy Barnabásné megbízott igazgatónál.

Győzelemre játszott hétvégén az SC Sopron, de egy peches 
góllal 2–1-re kikapott a csapat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Vitorlás siker
A 13 éves vitorlázó, Koch Péter első lett a 2021. év optimist 
hajóosztály ranglistáján. A Soproni Széchenyi István Gimnázi-
um tanulója 151 magyar kortársát hagyta maga mögött. A Fer-
tő Tavi Vitorlás Szövetségben még egy gyermek sem ért el ek-
kora sikert.
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• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732
• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 8. FORDULÓ:
Megyei I. osztály: SFAC – LOLAND Nyúl SC: 1–3
Megyei II. osztály: SVSE-GYSEV – Szany SE: 2–1
Megyei III. osztály: Balfi SE – SFAC II: 3–2
Megyei III. osztály: SFAC II – TITA Agyagosszergényi SE: 7–0

Eredményes úszók 
Magyarország az előkelő ötödik helyen végzett a kazanyi rövid-
pályás úszó Európa-bajnokságon, az első helyet Oroszország, a 
másodikat Hollandia, a harmadikat Olaszország, a negyediket 
Svédország szerezte meg. A magyar csapat öt éremmel tért ha-
za: Szabó Szebasztián 50 méter pillangón (világcsúccsal), 100 
méter pillangón és 50 méter gyorson is diadalmaskodott, Mi-
lák Kristóf 200 méter pillangón nyert ezüstérmet, Kós Hubert 
pedig 400 méter vegyesen ért harmadikként célba. 

Érmes karatésok 
Összesen 4 arany-, 4 ezüst- és 6 bronzérmet szereztek a Shoto-
kan Tigrisek SE versenyzői vasárnap a Keszthely Kupa 6. orszá-
gos karate versenyen. November 14-én Japánból érkezik vendé-
ge az egyesületnek – Nobuaki Kanazawa 8. danos mester négy 
edzést fog tartani. 

RÖVIDEN

www.sopronitema.hu
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LELÁTÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Egyedi bravúrral zár-
ta a válogatott szüne-
tig tartó szereplését a 
Sopron Basket. Gáspár 
Dávid együttese hazai 
pályán tudta legyőzni 
az orosz sztárcsapatot, 
a Dinamo Kurszk együt-
tesét. A vezetőedző 
szerint a siker titka a 
sok munka. 

Az Euroligában a könnyű-
nek egyáltalán nem nevezhe-
tő csoportot négy győzelem-
mel és egy vereséggel vezeti a 
Sopron Basket – annak ellené-
re, hogy rengeteg volt a sérült 
játékos és a hiányzó légiós. 
A vezetőedző szerint a kivá-
ló eredménylista mögött nagy 
titkok nincsenek, sok munka 
viszont annál inkább volt és 
van a csapatnál.

– Valóban azzal szembesül-
tünk a szezon kezdetén, hogy 
meghatározó játékosaink sé-
rültek meg, illetve az ameri-
kai kontingensből többen is 
még a tengerentúlon játszot-
tak csapatukban – mondta el 
kérdésünkre Gáspár Dávid. 
– Ebben a helyzetben nem ke-
seregtünk, nem kezdtünk el 
pesszimistán gondolkodni, 
hanem egyszerűen bíztunk 

abban, hogy a rendelkezésre 
álló keret a ránk jellemző já-
tékfelfogással így is eredmé-
nyes lesz. Mindig csak egy 
meccsben – a következőben 
– gondolkodtunk, és ebből a 
szituációból, az épp pályára 
lépő játékosokból próbáltuk 
kihozni a maximumot. Sze-
rencsére sikerült, ami annak 
is köszönhető, hogy minden-
ki átérezte a feladat súlyát, fel-
vállalta a felelősséget. Büszke 

vagyok a lányokra és arra, 
hogy edzhetem őket.

A szakember hozzátette: 
külön öröm, hogy két fiatal, 
Varga Alíz és Varga Sára is jól 
vizsgázott éles helyzetben, ki-
váló teljesítményt nyújtottak. 
Varga Alíz esetében a jó játék 
sok ponttal is társult, Varga 
Sára pedig kevésbé látványos, 
de a csapat szempontjából na-
gyon fontos mezőnymunká-
ban jeleskedett. 

– Ugyanakkor beszélni kell 
arról az öt rutinos játékosról 
is, akik az elejétől fogva ren-
delkezésre álltak – folytatta a 
vezetőedző. – Sok meccsün-
kön mindössze 7 emberes ro-
tációt tudtunk alkalmazni, ez 
azt jelenti, hogy hihetetlenül 
nagy munka várt egy-egy já-
tékosra. Szintén ki kell emel-
ni az akadémisták szerepét, 
akik edzésen biztosították a 
profi körülményeket.

Gáspár Dávid szerint va-
lóban jól néz ki most az Eu-
roliga-tabella, hiszen az első 
helyen vannak a csoportban. 
Ugyanakkor tudják, hogy ez 
csak pillanatnyi állapot. Evés 
közben persze az étvágyuk is 
megjött, ahhoz azonban, hogy 
hasonlóan sikeresek legyenek 
a folytatásban is, ugyanezt a 
koncentrált játékot kell foly-
tatniuk úgy is, hogy közben 
kiegészült a keret.

Gáspár Dávid:  Büszke vagyok a lányokra és arra, hogy edzhetem őket

Bravúros teljesítmény

A Sopron Basket elképesztően jól indította a szezont, jelenleg vezeti az Euroliga-csoportját. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tizenöt évet dolgozott 
a Familia Schio együt-
tesénél a Sportdarázs–
SMAFC jelenlegi olasz 
vezetőedzője. Giusti-
no Altobelli Honti Kata 
közvetítésével került 
Sopronba. A női amatőr 
NB I. piros csoportjá-
ban jelenleg a 16 csapa-
tos mezőny 14. helyét 
foglalja el a soproni 
együttes.  
– Milyen szakmai életút 
előzte meg a soproni szerep-
vállalását?

– Olaszországból, Szicíliá-
ból származom. Hét évig má-
sodedzőként dolgoztam az 
első osztályú Priolo együtte-
sében, majd tizenöt évet töl-
töttem az euroligás Schiónál, 
rengeteg címet nyertem vele. 
Kétszer jutottunk be az Euro-
liga nyolcasdöntőjébe és egy-
szer az Európa Kupába is. Vol-
tam az U18-as olasz válogatott 
vezetőedzője, és a felnőtt vá-
logatott szakmai stábjának 
tagjaként is dolgoztam. Azért 
jöttem Sopronba, mert a klub 
nevében megkeresett Hon-
ti Kata, aki két–három éven 
keresztül a játékosom volt a 
Schióban. Megmutatták ne-
kem az akadémia projekt-
jét. Úgy éreztem, Sopronban 
jó lehetőség van arra, hogy 
az utánpótlásban dolgozzak, 

és kinevelhessük a jövő 
játékosait.

– Milyen elképzelések-
kel indultak neki az idei baj-
nokságnak?

– Ez a bajnokság arra va-
ló, hogy felépítsük a játéko-
sainkat, és hogy lehetőséget 
adjunk a fiataloknak arra, 
hogy a felnőtt bajnokságban 
játszhassanak. A mérkőzések 
eredménye lényegében nem 
fontos, a jövőre készítjük fel a 
lányokat.

– Mi a csapat célja?
– A lényeg, hogy a lányok 

fejlődjenek, és tapasztalatot 
szerezzenek. A célunk eb-
ben a bajnokságban az, hogy 
a nyerhető meccseket meg-

nyerjük, de ehhez az kell, 
hogy a teljes keret a rendel-
kezésünkre álljon az edzése-
ken, ami nem mindig van így, 
mert a lányok több fronton is 
teljesítenek.

– Hogy látja, mennyire 
erős idén a piros csoport?

– A csoport színvonala 
jó lenne, ha mindig minden 
csapat a legerősebb keretével 
állna ki. Azonban sok olyan 
játékos van, akire még után-
pótlásszinten számít a kor-
osztályos csapata, ezért egy 
mérkőzés előtt sem tudhat-
juk, hogy ki, milyen összeállí-
tásban érkezik. Azt gondolom, 
hogy a tabella nem a valódi 
erőviszonyokat tükrözi.

„A jövő játékosait neveljük”

Olasz vezetőedzője szerint a Sportdarázs–SMAFC célja elsősor-
ban az, hogy a fiatal játékosok fejlődjenek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Női kosárlabda
November 10., 
szerda 16 óra, 
Novomatic-aréna
Sportdarázs-SMAFC 
– Atomerőmű-KSC 
Szekszárd II.

Férfi kosárlabda
November 12., 
péntek 19 óra, 
Novomatic-aréna
SMAFC 1860 KA 
– Pénzügyőr SE
November 14., 
szerda 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron KC  
– D. Aszfalt-DTKH 
Kecskemét

Természetjárás
November 13., szombat 
9 óra, indulás és 
érkezés: Hajnal tér
Téli sportok emlékei a 
Lövérekben

Vízilabda
November 13., szombat 
13 óra, Lőver Uszoda
Férfi ob II. osztályú 
vízilabda-bajnokság
November 14., 
vasárnap 13 óra,  
Lőver Uszoda
Országos utánpótlás-
bajnokság

Teke
November 14., 
vasárnap 10 óra, Győri 
úti tekepálya
Soproni Turris SE  
– Pápai Vasas SE
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ETZL EDGÁR

Ösztöndíj, munkabér, 
pályakezdési juttatás 
– 2020 szeptemberétől 
jelentős támogatások-
kal bővült a szakkép-
zés. Sopronban is egyre 
népszerűbbek ezek az 
oktatási formák, vá-
rosunkban 33 szakma 
közül választhatnak a 
fiatalok. 

– Kezdjük a legfontosabbak-
kal! A szakképzésben részt 
vevő diákok először tanulmá-
nyi ösztöndíjat, majd munka-
bért kapnak, utóbbi beleszá-
mít a nyugdíjba – magyarázta 
Kuntár Csaba, a Soproni Szak-
képzési Központ főigazga-
tója. – Bár a szakképző isko-
lák és a technikumok között 
van néhány különbség, a két 
rendszer között biztosított az 
átjárhatóság.

A szakképző iskolákban 
három évig tart a képzés. Az 
első évben döntően közisme-
reti tárgyakat tanulnak a fia-
talok, valamint szakmai ok-
tatáson is részt vesznek, év 
végén pedig leteszik az ága-
zati alapvizsgát. Ezután kö-
vetkezik az úgynevezett 
duális szakmai képzés, ami-
kor a szakképzési centrum 

partnercégeinél dolgoznak 
a diákok.

Más a helyzet a techniku-
moknál, ahol az ágazati alap-
vizsgát a második év végén 
teljesítik, amit 3 év duális ok-
tatás követ. A 13. évfolyam vé-
gén érettségiznek, valamint 

technikusi vizsgát tesznek 
a fiatalok, ami emelt szintű 
érettséginek számít. 

Bármely képzési formát is 
választják, a diákok már az el-
ső naptól ösztöndíjat kapnak. 
A havi juttatás összege már el-
térő, a szakképző iskolában a 

9. évfolyamban, a technikum-
ban pedig a 9. és 10. évfolyam-
ban jár a tanulóknak. Az alap-
vizsga után mindkét képzési 
forma diákjaival szakképzé-
si munkaszerződést kötnek. 
Az első szakma megszerzése 
után egyszeri pályakezdési 

juttatás is jár, aminek mérté-
ke a tanulmányi átlagtól függ.

Sopronban a Handler- és 
Fáy-iskolában, a Vasvillában, 
valamint a vendéglátóban ösz-
szesen 37 féle képzés érhető 
el. Bővebb információ: www.
soproniszc.hu.

A diákok  már a középfokú képzés első napjától több ezer forintos ösztöndíjat kapnak

Irány a soproni szakképzés!

A közelmúltban a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarában tartottak tájékoztatót a szakképzés rendszeréről. A programon a 
 szülőket Kozma Adrienn kamarai pályaorientációs tanácsadó, Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója, valamint 
 Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Központ főigazgatója tájékoztatta az aktuális lehetőségekről. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Megnyílt és egészen november 19-ig látható az Alkotó Diákok Tárlata a Handler-technikum aulájá-
ban. 2007-ben, az iskola 125 éves jubileuma alkalmából rendeztek először ilyen kiállítást a Halász 
utcai technikumban. A mostani tárlaton több mint 100 handleros diák alkotása látható, nemcsak a 
képzőművészeti képzés, hanem a többi osztály tanulói, így a fodrászok, kozmetikusok, kéz- és láb-
ápolók, divatszabók, informatikusok, a faipari és építőipari szakmát gyakorlók is bemutatkoznak 
a kiállításon. A tárlat ünnepélyes megnyitója pénteken volt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

ALKOTÓ DIÁKOK TÁRLATA A HANDLERBAN

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ: 
 Pályaválasztási konzultáció-
nak adott otthont a Soproni 
Szakképzési Centrum (SSZC). 
A csütörtöki rendezvényen 
Pölöskei Gáborné helyettes ál-
lamtitkár a megújult szakkép-
zésről tartott előadást. Az ön-
kormányzat nevében dr. Farkas 
Ciprián polgármester beszélt 
a szakképzés jelentőségéről. 
A jelenlévőket Horváth Vil-
mos, a Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, vala-
mint Králik Tibor, a SSZC kan-
cellárja is köszöntötte.

14 csapat – faiparos tanulók versenye
Sikerrel zárult az idei bázisiskolai faipari szak-
mai verseny, amit immáron hatodik alkalommal 
rendezett meg a Soproni Egyetem. A kétnapos 
megmérettetésen tizennégy (középiskolai, illet-
ve egyetemi) csapat vett részt. A diákok a szó-
beli és írásbeli kérdések megválaszolása mellett 
gyakorlati feladatokat oldottak meg, valamint 
egy versenymunkát, egy tömörfa állványra épí-

tett furnérozott szekrényt készítettek. A dobo-
gós helyekért zajló verseny szoros volt, a függet-
len szakmai zsűri hosszasan válogatott a kiváló 
munkák között. Végül a Soproni Egyetem csapata 
nyerte a megmérettetést, a második helyen a bu-
dapesti Käesz Gyula-technikum csapata végzett, 
a harmadik pozíciót pedig a szombathelyi Hefele 
Menyhért szakképző iskola diákjai szerezték meg.

PRO KULTÚRA 
NONPROFIT KFT.

Vasútmodell 
kiállítás

2021.
november 12-14.

Sopron,
Liszt Ferenc

Kulturális Központ

centenáriuma
a soproni népszavazás

1921 - 2021

Trianon utáni történetekkel,
balassagyarmati, budapesti,
soproni és szombathelyi
terepasztalokkal

Díszvendég: a Civitas Fortissima,
a Legbátrabb Város: Balassagyarmat

- működő terepasztalok
- makettépítési bemutatók
-  100 év közlekedési eszközei:

2, 4, 6 keréken

Belépőjegy:
• felnőtteknek: 1.000 Ft
• diákoknak: 800 Ft
•  Pénteken óvodás és iskolás

csoportoknak előzetes
regisztrációval: 400 Ft/fő
(jegyiroda@prokultura.hu)

Nyitva tartás:
11.12. péntek  9:00 – 18:00
11.13. szombat  10:00 – 18:00
11.14. vasárnap  10:00 – 18:00

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

TÁMOGATÁSOK:  A diákok az 
alapvizsga letétele előtt havi 
ösztöndíjat kapnak, ez a szak-
képző iskolákban 10, a tech-
nikumban 5 százaléka az ak-
tuális minimálbérnek (most 
16.740 és 8.370 forint). A duá-
lis képzés során már munkabér 
jár a fiataloknak, ez a minimál-
bér legalább 60, de legfeljebb 
100 százaléka (most 100.440 
és 167.400 forint). Az egysze-
ri pályakezdési juttatás pél-
dául 4,49-es tanulmányi átlag 
fölött a minimálbér 180 szá-
zaléka (most 301.320 forint). 
2022. januártól a minimálbér 
200 ezer forint lesz, így a tá-
mogatások is közel 20 száza-
lékkal emelkednek jövő ősszel. 
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Halottak napja után 
Halottak napja táján sokan útra kelnek. Ilyenkor én is kilátoga-
tok a temetőbe, ahogy azt régen szüleimmel és még régebben 
nagyszüleimmel is tettem. Gyertyát gyújtok minden évben egy 
olyan síron is, ahol senki nem gyújtott gyertyát.

Közben figyelem a fejfákat. Minden sírkereszt egy-egy em-
beri élet lezárásának néma jele. Rajtuk a születés és a halál dá-
tumai. A gyereksírok mindig szívszorítóak, de megrendítő az is, 
amikor egy nálam fiatalabb elhunyt fejfájánál állok. Gyakoribb 
ez, és nem csak magam tehetek róla. Persze öregszem én is, és 
így van ez jól, hisz ha nem öregednék, akkor...

Orvosként sokat gondolok arra, vajon ki és miért halt meg 
ilyen fiatalon. Tényleg elkerülhetetlen volt? Mit lehetett vol-
na tenni? Mit lehetett volna másként tenni? Mit tegyünk mos-
tantól másként? Tegyünk – idejében – önmagunkért és egy-
másért is! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 17-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó 
különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Október 27-i rejtvényünk megfejtése: „Óvatosan lépkedj, az álmaimon jársz”. Szerencsés megfejtőnk: Ács Kál-
mánné, Sopron, Határőr utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 10–16. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 
órától reggel 8 óráig tart.

November 10.,  
szerda 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 99/524–005

November 11.,  
csütörtök 

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

November 12.,  
péntek 

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

November 13.,  
szombat 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

November 14.,  
vasárnap 

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

November 15.,  
hétfő 

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

November 16.,  
kedd 

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

Maximális bizalommal
EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT  – soproni házaspárok mesélnek

PLUZSIK 
TAMÁS

Bizonyára 
sokan ál-
modoznak 
az egész 

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

– Igazi diákszerelem a miénk 
– kezdte a több mint fél évszá-
zados, akár kalandosnak is ne-
vezhető történetet Höfle Má-
ria, vagyis Mimi. – Szüleim a 
vasárnapi húsleveshez elküld-
tek zöldségekért az akkor még a 
Kisvárkerületen lévő piacra, és 
ahogy ott keresgéltem a porté-
kák között, egyszer csak meg-
szólított egy srác: „Ugyan mit 
válogatsz annyit, kislány?”. Ha 
jól emlékszem, éppen csak rá-
néztem a fiúra, majd biciklire 
pattantam, és faképnél hagy-
tam, de azért megjegyeztem az 
arcát, mert helyes volt, tetszett 
nekem, gondoltam is, hogy jó 
volna megtudni a nevét, meg 
hogy melyik iskolába jár. Ha-
marosan ez sikerült is.

– A sors útjai kifürkészhe-
tetlenek, ugyanis engem is 
a vasárnapi húsleves kellékei-
ért küldtek a piacra a szüleim, 
de ott a leszólítást már úgy-

mond „célzott ismerkedésnek” 
szántam – folytatta a történe-
tet Nyul Sándor. Az utcáról már 
ismerte Mimikét, azon még-
is meglepődött, amikor ha-
marosan meghívót kapott tőle 
a József Attila Gimnázium isko-
labáljára, amire viszont beteg-
sége miatt a lány nem tudott 
elmenni, de két hét múlva a fi-
atalember küldött meghívót 
a Széchenyi-bálra.

– Sanyi telefonon hívott 
meg, méghozzá úgy, hogy be-
játszotta a telefonkagyló-
ba kedvenc számomat, a Her-
man’s Hermits együttestől a No 
Milk Todayt – folytatta Mimi. 
– A bálon szoros szülői fel-
ügyelet alatt álltunk, hisz akko-
riban az édesapám volt a Szé-
chenyi igazgatója. Pontosan 
emlékszem, a bált követő na-
pon, 1967. február 18-án volt 
az első randevúnk a Deák té-
ren, de akkor még se puszi, se 

kézfogás, az csak egy hónap-
pal később, akkor is szigorúan 
csak a homlokra, ami ma már 
megmosolyognivaló.

Még egyikük sem volt 20 
éves, amikor Sándor az Erzsé-
bet utcai Höfle házban a szülők 
jelenlétében megkérte Mimi 
kezét, majd egy évvel később, 
1971. július 24-én Barilich Ede 
anyakönyvvezető előtt a fia-
talok kimondták a boldogító 
igent. Néhány évvel később 
megszületett Katica, majd rá 
két évre rá Péter, így lett teljes 
a család.

– Néhány hónappal ezelőtt 
volt az 50. házassági évfordu-
lónk, amit családi körben meg 
is ünnepeltük. A maximális bi-
zalom és egymás szabadságá-
nak feltétel nélküli meghagyá-
sa vezérelt bennünket eddig 
is, és nemcsak hisszük, hanem 
tudjuk, hogy így lesz ez a továb-
biakban is – összegezte a hosz-
szú házasság „titkát” Sándor. 
Ehhez Mimi még hozzátette: 
– Az egymás iránti felelősség-
érzés nagyon fontos, hogy még 
megünnepelhessünk sok-sok 
kerek és nem kerek évfordulót. 

Nyul Sándorné Höfle Mária és Nyul Sándor 1971. július 24-én mondta ki a boldogító igent.

NYUL SÁNDORNÉ HÖFLE MÁRIA  1951-ben született Sop-
ronban. Negyven évig volt alsó tagozatos tanító néni, hosszú 
ideig a Kurucdombon, majd a kópházi általános iskolából ment 
nyugdíjba.
NYUL SÁNDOR  1950-ben született Sopronban. Szilikátipari 
üzemmérnökként az építőiparban dolgozott, majd húsz évig 
saját betontelepet működtetett. Nyugdíjba vonulása előtt egy 
nagy cég üzemvezetője volt.
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

Gőzerő-
vel készül 
Mentes 

Norbert a 15 éves Hun-
garica budapesti kon-
certjére, amely novem-
ber 26-án lesz a Barba 
Negrában. A soproni 
dalszerző–gitáros nem-
rég, 40 év után távozott 
a Moby Dick-ből. 

– Elsőként beszéljünk a bu-
dapesti Hungarica buliról! 
Hogy készültök erre a jubi-
leumi estre?

– Kicsit félve... Még min-
dig tartunk attól, hogy a pan-
démia miatti szigorítások 
nem teszik lehetővé a koncert 
megtartását, de ettől függet-
lenül alig várjuk az eseményt. 
Sajnos a jelenlegi állás szerint 
is kevesebben járnak kon-
certekre. Elméletileg a terv 
„Daltól dalig határtalanul, a 
Hungarica zenekar 15 éves ju-
bileumi koncertműsorának 
bemutatása”.

– Mi jellemzi majd a re-
pertoárt, hogyan válogattá-
tok össze a dalokat?

– A produkció kiemelten 
fontos eleme az együttes pan-
démia alatt született felvéte-
leinek élő bemutatása, de per-
sze a közönségsikerek sem 

maradhatnak el. A Kalapács 
József, Papp Szabi, Szend-
rey Zsolt, Barbaró Attila és 
Szekeres András vendégsze-
replésével rögzített, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum „Köszön-
jük, Magyarország!” pályá-
zatának támogatásával lét-
rejött Add vissza, ami jár 
című nótánkat is előadjuk. 
Ehhez egyébként az együt-
tes a Nemzeti Összetartozás 
Emlékhelyén forgatott video-
klipet. Ezen kívül Nagy Fe-
ró 75. születésnapi lemezére 
autentikus Kárpát-medencei 
népzenei alapokra készített 
 Beatrice-átirat, a Corvin köz 
is felcsendül.

– A Kalapács is az est 
sztá rzeneka ra. Mi lyen 

a kapcsolat Kalapács Jó-
zseffel?

– Józsival több évtizedes 
barátság köt össze. Több kö-
zös produkciónk, közös da-
lok, videoklipek születtek, és 
remélem, a jövőben is így lesz.

– Hogy tekintetek a jö-
vőbe?

– Mivel napjainkban kis-
sé kiüresedett a zenészek 

számára a „rock ’n’ roll”, egyre 
nehezebb fenntartani a profi 
működést. Ettől függetlenül 
jövőre egy különleges, új Hun-
garica-albummal készülünk.

– Kiszálltál a Moby Dick-
ből. Mi volt az oka?

– November második felé-
ben jelenik meg az önéletrajzi 
könyvem, ami sok mindenre 
választ ad. 

Mentes Norbert  önéletrajzi könyve hamarosan megjelenik 

15 éves a Hungarica

A Hungarica zenekar tagjai alig várják a november 26-i jubileumi koncertet.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

KÖVES 
ANDREA

Egész év-
ben nem 
kerül any-

nyi libás étel az asztal-
ra, mint novemberben, 
hiszen elérkezett a Már-
ton-napi lakomák idő-
szaka. A szakember 
szerint a zamatos hú-
sú szárnyas elkészíté-
sével otthon is próbál-
kozhatunk.

Rákóczy László, a SSZC Ven-
déglátó, Kereskedelmi Techni-
kum és Kollégium szakoktatója 
nem akármilyen ínyencséggel 
készült a találkozónkra. A sze-
met gyönyörködtető tálon egy 
marinált, grillezett zöldségek-
kel tálalt konfitált libacomb 
feküdt, a mellé kínált pirított 
babgombóc, illetve a húsra lo-
csolt kékfrankossal megbolon-
dított pecsenyelé tette sopro-
nivá az ételt. Egy az ókorban is 
használt fűszer-gyógynövény, 

az izsóp díszítette a Márton-na-
pi fogást. Az ízélmény pedig le-
írhatatlan: a libacomb szaftos, 
puha, omlós, ugyanakkor kel-
lőképpen ropogós. Vajon érde-
mes-e otthon is meglepnünk 
vele a családot? – tettük fel a 
kérdést a szakembernek.

– Mindenképpen, nem ör-
döngösség az otthoni elkészíté-

se, ám néhány dologra érdemes 
odafigyelni – kezdte Rákóczy 
László. – A liba húsa sötét szí-
nű, eléggé zsíros, ízvilágában 
semmihez sem hasonlítható. 
Hiába remek alapanyag, szá-
razzá, rágóssá válhat, ha nem 
megfelelő módon készítjük el. 
Figyelembe kell venni a hús mi-
nőségét: az állat mennyi idős 

volt, mit evett, hol tartották. 
Megkülönböztetünk hizlalt és 
pecsenye szárnyast. A sült máj 
az egyik legkedveltebb libás 
étel: fogyasztható frissen ki-
sütve vagy hidegen, zsírban el-
téve is. A hízott libamáj drága, 
gourmet alapanyag, a jobban 
megfizethető pecsenye libamáj 
is nagyon ízletes, van, aki ala-
posabban átsütve szereti, van, 
aki rózsaszínesen, a legfonto-
sabb: szaftos maradjon a vég-
eredmény.

A libacombot érdemes sütés 
előtt jól befűszerezni: kedve-
li a fokhagymát, a majoránnát, 
a kakukkfüvet, a rozmaringot, 
majd három–négy órán keresz-
tül saját zsírjában alacsony lán-
gon sütni. A libamell tökéletes 
füstölten, remek lehet egy só-
lettben. A libahájból ízletes tö-
pörtyű készíthető. 

A hagyományos libaételek 
mellé párolt káposzta és tört 
vagy vele sült burgonya, illet-
ve szalvétagombóc dukál, ám 
remek ízvilágot ad, ha sütőtök-
kel, aszalt szilvával vagy sava-
nyú káposztával tálaljuk.

Különleges ízélményt nyújt a konfitált libacomb marinált 
grillezett zöldségekkel és babgombóccal tálalva.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Márton-napi libás finomságok

ÖNÉLETRAJZI KÖNYV:  Nyáron érkezett a hír, hogy 40 év után 
elhagyja a Moby Dicket Mentes Norbert. Bár a zenész nem kívánt 
erről részletesebb nyilatkozni, de valószínűleg a november köze-
pén megjelenő „Na, mi van? 40 év Moby Dick” című önéletrajzi 
könyvéből ennek hátteréről is olvashatnak majd a rajongók. „Egy 
pálya, egy élet, egy lezáratlan sors, sikerek, kudarcok, felállások, 
újbóli nekirugaszkodások – Mentes Norbert története, amit rég-
óta, már nagyon régóta áthat a ROCK.”

BULI VAN!  – zenei ajánló
Sopronban a Hangár Music Gardenben lép fel a  Leander 
Kills november 12-én. A Leander Kills egy magyar metál-
együttes, amely Köteles Lean-
der szólóprojektjeként indult 
2015-ben, a Leander Rising 
feloszlása után. Azóta egy or-
szág ismerhette meg a formá-
ciót, hiszen többször is szere-
pelt A Dal című műsorban.

A Pál Utcai Fiúk is a Hangárba érkezik másnap, novem-
ber 13-án. A PUF a magyar alternatív zenei élet egyik megha-
tározó rockbandája. 
Ki hinné, de 1983-ban 
indult hódító útjára a 
Szigetszentmiklóson 
barátokból és iskola-
társakból alakult for-
máció, amely azóta is 
rendkívül népszerű.


