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A várakozás ünnepi fényei
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Már ég az első gyertya az adventi koszorún, már esténként világítanak a fények, a forralt bor illata is belengi a belvárost – megnyílt az idei adventi vásár, ezzel együtt elkezdődött az ünnepre hangolódás időszaka Sopronban. Idén különlegesség a Mária-oszlopnál látható fényvetítés. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Kincsesház a malomban

Kiváló teljesítmény

Megújulnak
az otthonok

10

Több mint kétszáz új radiátor, korszerű kazánok, új ablakok – lezárult a Vasvilla energetikai fejlesztése. Pölöskei
Gáborné helyettes államtitkár elmondta: mind a 41 szakképzési centrum sokat fejlődött, de a soproni kimagasló
teljesítményt nyújt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A Kárpáti malomban kaptak helyet soproni és környékbeli
védjegyes kézművesek. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Tapétázás, fürdőszobafelújítás, napelem-telepítés – az otthonfelújítási támogatás miatt
megállás nélkül dolgoznak a szakemberek
Sopronban is. – Rengeteg feladatunk van január óta, sok külföldön
dolgozó szakember tért
vissza, hogy itthon vállaljon munkát – mondta
lapunknak Károlyi Gyula
kőfaragómester, a Sopron és Vidéke Ipartestület elnöke.
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Százéves távlatból
Kétfrontos küzdelem
Az Euroligában és a hazai bajnokságban is fontos mérkőzés vár a héten a S opron 
Basket kosarasaira: csütörtökön a francia Basket Landes ellen játszanak
Fegyvernekyék, vasárnap pedig a jó formát mutató Diósgyőr vendégeként lépnek
pályára. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Haza – szeretet – hűség – A soproni népszavazás elő- és utóélete címmel tartottak kétnapos konferenciát múlt héten a Liszt-központban.

8

FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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A KOMPROMISSZUM ELKERÜLHETETLEN LESZ

A vég és a kezdet –

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

5.

Az 1921 nyár végi háborúba sodorhatta volna
megmozdulásokkal a feleket. A Sopronban mű
másfél hónapig tar ködő tábornoki bizottságnak
tó felkelés vette kez semmilyen katonai eszköz
detét Nyugat-Magyarorszá nem állt a rendelkezésére,
gon. Kérdés, hogy az osztrák hogy beavatkozzon, de a ha
kormány miért nem avat tározata megszületett, és az
kozott be erélyesebben a már augusztus 30-án elju
küzdelembe, és vajon miért tott (igaz, telefonon) Scho
nem szerveződtek a magya ber osztrák kancellárhoz.
rokéhoz hasonló szabadcsa Az szerepelt benne, hogy
patok a határ osztrák olda Ausztriának várnia kell a
lán? Utóbbira jelenleg nincs birtokbavétellel, mert kizá
megnyugtató válaszunk, az rólag a szövetséges táborno
előbbire viszont igen. A terü kok vannak abban a helyzet
letátadást meghiúsító moz ben, hogy a területet tervek
galmak nyomán azonnal szerint átadják. De hol voltak
tiltakozó, magyarázó és ma már azok a tervek!
gyarázkodó jegyzékek és le
Az antant hatalmakat
velek sorát ko
meglepték az
pogták gépbe „Szeptember 2-án fuesemények,
kör nyező é s tott be Budapestre az
de aktív köz
távolabbi fő antant vezetőinek tilta- belépésre nem
városok hiva kozása, mely követelte
vállalkoztak.
talaiban. Bécs
a felkelők leszerelését, S z e p t e m b e r
tiltakozott,
2-án futott be
é s követelte nem tartalmazott azon- Budapestre az
a szövetsége ban sem határidőt, sem antant vezető
sek határozott szankciókat…”
inek tiltakozá
sa, mely köve
fellépését, il
letve felhatalmazást kért a telte a felkelők leszerelését,
Bundesheer bevetésére. Ezt nem tartalmazott azonban
rajtuk kívül azonban senki sem határidőt, sem szank
nem akarta, mert a hadsere ciókat, azaz nem volt ulti
gek felhasználása könnyen mátumjellegű, és ezt nagy

Burgenland elfoglalása az osztrák fegyverek teljes sikerét hozta. FOTÓ: KIKERIKI OSZTRÁK ÉLCLAP
megkönnyebbüléssel vet
ték tudomásul a budai Sán
dor-palotában. Még aznap
jegyzék érkezett az oszt
rák és a jugoszláv kormány
fő íróasztalára is. Ausztriát
a tárgyalások folytatására,
a szerbeket az általuk meg
szállva tartott baranyai te
rületek teljes kiürítésére
szólították fel. Az aktagyár
tás itt még nem ért véget,

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

mert a csehszlovák külügy
miniszter úgyszintén jegy
zékben sürgetett határozot
tabb fellépést Párizsban.
Bánffy Miklós magyar kül
ügyminiszter eközben hos�
szas válaszjegyzékben hárí
totta a felelősséget. Az írás
leglényegesebb része az volt,
hogy a békeszerződés kato
nai rendelkezéseinek ele
get téve a magyar kormány

eszköztelenül áll a felkelők
kel szemben, és nem képes
megoldani a terület lezárá
sát. Magyarország – mint
írta – kész a békeszerződés
előírásainak végrehajtásá
ra, ám alig burkoltan utalt
a „megváltozott körülmé
nyekre”, azaz igyekezett „re
volverezni” a szövetséges
hatalmak vezetőit. Monda
nivalójának lényege az volt,

hogy a győztesek térítsék
jobb belátásra Bécset, és ve
gyék rá, hogy tárgyaljon az
Ausztriának ítélt területek
megosztásáról.
Az osztrák kormány előtt
nem volt kétséges, hogy
a magyar hatóságok ös�
szejátszanak a felkelők
kel. Ugyanez volt a helyzet
a nagyhatalmakkal is, akik
a békeszerződés során le
szereltették a felkelők féken
tartására alkalmas magyar
hadsereget, és így a saját
csapdájukba estek. Továbbra
sem engedték viszont a ka
tonaság bevetését az osztrá
koknak, akiknek nem is na
gyon fűlött a foguk hozzá,
hogy a békebontó szerepét
eljátsszák. A Nagyköveti Kon
ferencia brit követe ráadásul
kijelentette, hogy Őfelsége
kormánya egyetlen katonát
sem tud a térségbe küldeni.
Az olaszok és a franciák pe
dig attól tartottak, hogy fellé
pésük a másik karjaiba hajta
ná az egyik vagy a másik felet.
Hála a kötélen és a törvényes
ség határán ezúttal ügyesen
egyensúlyozó magyar kor
mánynak, az osztrák veze
tés előtt világossá vált, hogy
csendőreivel képtelen lesz a
terület birtokba vételére, és
aligha számíthat a nagyhatal
mak közvetlen beavatkozásá
ra. A kompromisszum tehát
elkerülhetetlen lesz.

Virtuális vásárlás
ETZL EDGÁR

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

ADÓIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

• egyetemi vagy főiskolai szintű, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, internethasználat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent:

közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

Munkakör fő tartalma:

• jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemély kommunális adója és
talajterhelési díj vonatkozásában és az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;
• fizetési könnyítés iránti kérelem döntésre történő előkészítése;
• adóellenőrzés helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése saját nyilvántartással az osztályon; helyszíni
szemle lefolytatása

A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

Illetmény és juttatások:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető helyettestől a 99/515–114-es hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2021. december 15-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Adóigazgatási ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok 2021. december 31. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat
visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi
rendelete, a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

A karácsonyi ajándékokat már hazánkban is
egyre többen az interneten rendelik. Ez járványügyi szempontból
kifejezetten biztonságos, azonban fontos,
hogy körültekintően
járjunk el.
Ruha, ékszer, kütyü, játék és
utazás – legyen szó bármi
lyen ajándékötletről, az inter
neten megtaláljuk. – Ha feltű
nően olcsó valami, vagy nem
található információ az eladó
ról, és ügyfélkapcsolati elér
hetőség sincs feltüntetve, ke
rülni kell az oldalt! – kezdte
dr. Opra Zsófia, a megyei kor
mányhivatal fogyasztóvédel
mi osztályának vezetője.
A szakértő elmondta, az év
végi időszakban mindig meg
szaporodnak azok a honlapok,
melyek jellegzetesen egysze
rű felépítésűek, és feltehe
tőleg fordítógéppel készült,
magyartalan tájékoztatót tar
talmaznak. Az ilyen websho
pok általában kihagyhatatlan
ajánlatokkal kecsegtetnek, va
lódi értékesítés helyett azon
ban átverik a vásárlókat.
Mindez elkerülhető, ha
megkeressük a kiválasztott
áruház elérhetőségeit.
A körültekintő vásárlás el
lenére és a megbízható olda
lak használata mellett is me
rülhet fel probléma. – Ha a
webáruházzal nem sikerül

Minden esetben keressük meg a webáruház elérhetőségeit!
F OTÓILLUSZTRÁCIÓ
rendezni a vitát, hazai bé
kéltető testülethez fordulha
tunk, és uniós vitarendezési
eljárást is indíthatunk – em
lékeztetett dr. Opra Zsófia.
További fontos tudnivaló,
hogy a futár általában csak
a csomag sértetlen átadásá
ért felel. Amennyiben a vá
sárló a futár jelenlétében kí
ván meggyőződni a termék
csomagon belüli sértetlen
ségéről, akkor olyan webáru
házat kell választania, amely
szállítási feltételei között ezt

a lehetőséget biztosítja. On
line vásárlás esetén nemcsak
a személyes vételkor meglé
vő jótállási jogok illetik meg a
fogyasztót, de 14 napig indok
lás nélkül el is állhatunk at
tól, azonban a visszaszállítá
si költséget ekkor nekünk kell
megfizetni. Gyakori problé
ma, hogy az interneten ren
delt, de az üzletben szemé
lyesen átvett termékekre nem
biztosít a kereskedő elállást,
holott a vásárlónak erre is le
hetősége van.

VITÁK ESETÉN: Az internetes vásárlás előtti tájékozódást segíti a súlyos jogsértést elkövető webáruházakat összegyűjtő adatbázis, amely a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu címen érhető el. Online vitarendezési eljárás a www.ec.europa.
eu/odr oldalon indítható.
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RÖVIDEN
A nyugdíjasokat
köszöntötték
A polgármesteri hivatal
nyugdíjasait köszöntötték pénteken a soproni
városházán. A rendezvényen dr. Simon István alpolgármester a találkozások fontosságára hívta fel
a figyelmet, szólt az aktuális járványhelyzetről, az
oltás jelentőségéről, valamint a kormány gazdasági
intézkedéseiről.

Elismerés
a templomnak
Kovács Attila-emlékdíjat kapott a Szent Mihálytemplom és sekrestyésház. A világ legnagyobb
ingatlan szakmai szövetsége, a FIABCI Magyar Tagozata idén huszonharmadik alkalommal rendezte
meg a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot, ezen ítélték oda a Kovács Attila-emlékdíjat is.

Útfelújítás
Megújul a Nemeskúti út
– jelentette be facebookoldalán Barcza Attila. Sopron és térsége országgyűlési képviselője azt írta,
hogy a magyar kormány
támogatásával megvalósuló fejlesztés nemcsak a
kerékpárosturizmus élénkítéséhez járul hozzá, hanem nagy segítség a borászok, vadászok, erdészek
számára is.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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Lakásfelújítási támogatás:A családok és a mesterek is elégedettek

Megújulnak az otthonok
ETZL EDGÁR

Tapétázás,
fürdőszoba-felújítás, napelem-telepítés – az
otthonfelújítási támogatás miatt megállás nélkül dolgoznak
a szakemberek Sopronban is. Az általunk
megkérdezett hidegburkolónak már jövő augusztusra is van
előjegyzése.
Az év elején különleges segít
séget vezetett be a kormány
a családoknak. A januártól
igénybe vehető lakásfelújítá
si program keretében a 25 év
alatti gyermeket nevelők újít
hatnak fel ingatlant úgy, hogy
az állam a felújítás anyag- és
munkaköltségének 50 száza
lékáig, de legfeljebb 3 millió fo
rintig támogatja a renoválást.
– Rengeteg feladatunk van
január óta, több külföldön dol
gozó szakember tért vissza,
hogy itthon vállaljon munkát
– kezdte Károlyi Gyula kőfara
gómester, a Sopron és Vidéke
Ipartestület elnöke. Tapasz
talatai szerint nagyot nőtt a
napelemek iránti kereslet,

Lőrincz Krisztián (j) hidegburkoló és Soós Bálint épp a járólapot teszi le egy soproni ház felújításánál. A szakemberek most sok
megbízást kapnak – a lakásfelújítási program miatt többen kezdik a rekonstrukciót. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
de az építőipar minden szeg
mensében nőtt az igény a jó
szakemberekre. – A járvány
következtében kialakult ener
giaválság miatt sajnos meg
nőttek a szállítási költségek,
emiatt drágult az építőanyag.
Helyes döntés volt a kormány
részéről, hogy befagyasztotta
az üzemanyagárakat – véleke
dett az elnök.
– Korábban is jellemző
volt, hogy fél évvel előre fog
lalt a naptárunk, de most már

jövő augusztusra is van elő
jegyzésünk – nyilatkozta Lő
rincz Krisztián hidegburkoló
szakember. Figyelmeztetett,
hogy a támogatás bevezeté
se óta sajnos sok igénytelen
munkát végző vállalkozó je
lent meg. Ezzel kapcsolatban
azt tanácsolta, hogy szakem
bert az ipartestület vagy meg
bízható ismerős ajánlásával
keressünk.
A Sopronra vonatkozó
kérdésünkre a családügyi

minisztériumtól megyei ada
tokat kaptunk. A támogatás
bevezetése óta Győr–Moson–
Sopron megyében az összes
kérelem mintegy 6 százalé
kát, 4.170 darabot adtak be,

és közel 3.500 ügyben már tá
mogató döntés is született 6,1
milliárd forint összegben. Át
lagosan egy beadott kérelem
re 1.773.000 forint támogatást
igényelnek a családok.

SPECIÁLIS KÖLCSÖN: F ontos, hogy tisztában legyünk a támogatás igénylésének feltételeivel, hogy megfelelően tudjunk kalkulálni. Azoknak a családoknak, akiknek nincs elegendő pénzük
a felújítási munkálatok finanszírozására, speciális otthonfelújítási kölcsön érhető el. A témában hasznos információk olvashatók
a www.csalad.hu/tamogatasok weboldalon.

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

– Civil szervezetek Sopronért –

– Különleges érzés, amikor a közönségünk velünk énekel – vallják a Kórus Spontánusz tagjai.
KÖVES ANDREA

Rászorulók segítése, élményprogramok szervezése, hagyományőrzés – csak pár azok közül a
fontos feladatok közül, amelyeket a civilek ellátnak. Sorozatunkban a soproni szervezeteket
mutatjuk be.
KÓRUS SPONTÁNUSZ
Idén ünnepli 20. születés
napját a Kórus Spontánusz,
amely abból a célból alakult,
hogy karácsony közeledtével
utcai énekléssel örvendez
tesse meg a járókelőket.
Az alkalmi éneklésből egy
számtalan emlékezetes kon
certet adó együttessé nőtte
ki magát az elmúlt években

a kórus. 2005-ben egyesü
leti formát öltött a társaság.
Örömmel énekelnek ked
venc városuk, Sopron terein,
de bizonyítottak már a grazi
és rigai kórusolimpiákon, a
debreceni Bartók Béla nem
zetközi kórusverseny dön
tőinek színpadán, felvételeik
pedig a Bartók rádió műsora
iban is hallhatóak.

– A közös cél a kezdet kez
dete óta nem változott: saját
magunk és a közönségünk
örömére énekelünk – mesél
te Kocsis-Holper Zoltán, a kó
rus alapító karnagya. – Igazi
lelki feltöltődést nyújtanak
számunkra a próbák, és ab
ban bízunk, hogy ugyanezt
jelenti egy-egy koncertünk
a közönségnek is. Fellépé
seink sok esetben interaktí
vak: különleges érzés, ami
kor a közönségünk velünk
együtt énekel. Küldetésünk,
hogy a fiatalabb generációkat
is felkaroljuk, februárban kö
zös koncertet szoktunk ad
ni a középiskolák és a zene
iskola kórusaival. Sajnos a
járványügyi helyzet minket

A Fidelissima Vegyeskar tavasszal hálaadó koncertre készül, ezen Pater Nosterek hallhatók.
is megállásra kényszerített,
de hogy mennyire vágyunk
a fellépésekre, arra jó példa a
nyári Soproni Kórusünnep,
ahova pillanatok alatt sike
rült hosszabb szünet után
felkészülnünk. A közönség
szeretete szárnyakat adott
nekünk akkor is.

FIDELISSIMA VEGYESKAR
Közel 3 évtizeddel ezelőtt
alakult meg a Fidelissima Ve
gyeskar, a tagok azóta szám
talan örömteli koncertet,
több száz remek hangulatú
próbát éltek át együtt.
– 1994-ben alakultunk
meg hivatalosan Palotai Gá
bor kórustitkár és Arany Já
nos karnagy irányításával

– idézte fel a kezdeteket Ta
kács Eszter kórustitkár.
– Tagjaink között voltak idő
sebbek és fiatalok, minden
féle foglalkozásúak és diá
kok is: a közös muzsikálás
öröme kötött össze minket.
2015-től a kórus szakmai ve
zetője Czipszer Andrea meg
bízott karnagy lett, majd Szi
lágyi Miklós karnagy vette át
az irányítást.
A vegyes kar hetente pró
bál, három órán keresztül
gyakorolnak, a tagok min
den egyes alkalommal fel
töltődve, a mindennapi
stresszt hátrahagyva tá
voznak a próbahelyiség
ből. Rendszeresen elvonul
nak kórushétvégét tartani,

amikor reggeltől estig öröm
énekelnek – közösen. Szám
talan emlékezetes koncertet
adtak, felejthetetlen marad
az amerikai turné, amikor
tízezres közönség előtt is
énekeltek. Legutóbb a Szo
kolay Sándor emlékére ren
dezett hangversenyen hall
hattuk őket és a vasárnapi
adventi gyertyagyújtásánál.
A járványhelyzet ugyan fe
lülírta elképzeléseiket, de
nagyon várják, hogy tavas�
szal egy hálaadó koncertet
adhassanak, ami azért kü
lönleges, mert a műsoron
különböző szerzők Pater
Nosterei hallhatók majd, il
letve egy Mozart-mű szólis
tákkal és zenekarral.
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Elkészült az új parkolóház az Árpád utcában
December 1-jén 15 órától vehetik birtokba a soproniak
az új, Árpád utcai parkolóházat, amely kormányzati
támogatásból, önkormányzati forrásokkal kiegészítve valósulhatott meg a soproni polgárok kérésére.
A modern, minden igényt kielégítő, ötszintes parkolóháznak köszönhetően jelentősen bővül a parkokolóhelyek száma a belvárosban. Összesen 235 gépkocsi, 26 motorkerékpár és 10 kerékpár férőhelyét biztosítja a részben zöldtetős parkolóház, melynek közvetlen
környezetében 36 felszíni parkolót, valamint új közlekedő- és zöldfelületeket is kialakítottak, hozzájárulva ezáltal a környék megújulásához is.
Az új parkolóház a soproni emberek érdekeit és igényeit szem
előtt tartva illeszkedik továbbá a várostervezés azon koncepciójá-

ba, mely csillapított forgalmú övezetek létrehozásával, új parkolóházakkal, parkolóhelyek kialakításával segíti elő a korszerű és biztonságos közlekedést a városban.
Ugyanannyiért parkolhatunk, mint a mélygarázsban
Az új parkolóház üzemeltetési feladatait a Sopron Holding látja el a
jövőben. A parkolóházban hétfőtől vasárnapig a nappali tarifa (8 és
18 óra között) bruttó 480 forint/ óra, az éjszakai tarifa (18 és 8 óra
között) minden megkezdett óra után bruttó 250 forint lesz. A parkolásért készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni.
Az Árpád utcai parkolóház környezetében lévő felszíni parkolókra a II. zóna árai lesznek érvényesek, így ezek esetében munkanapokon 8 és 18 óra között kell csak fizetni, melynek díja bruttó 360 forint/ óra.

„Aki felvette a 3. vakcinát, annak megmentettük az életét”

Folytatódik az oltás
MUNKATÁRSUNKTÓL

November 27-e a véradók napja Magyarországon, amikor az
önzetlen segítőket ünnepeljük. Sopronban
és térségében kiemelkedően magas a véradási kedv.
A soproni Ambrus Gyula
76-szor nyújtotta karját vér
adáson, nem csupán saját
maga tartja fontosnak, hogy
segítsen másokon, de neve
lőtanárként számos fiatalt is
bevont a véradó mozgalomba:
– A katonaságnál adtam elő
ször vért, akkoriban három

És mégis élünk

December 1., szerda 17 óra, Soproni Petőfi Színház
Somogyváry Gyula – Szarka Gyula: táncmű a soproni népszavazás 100. évfordulójára.
További időpontok: december 2. 17 óra, december 6. 15 óra,
december 7. 12 és 17 óra, december 8. 13 óra

Crescendo – Magnificat

December 1. 18 óra, Szent Mihály-templom
Adventi koncert a Goldmark Énekegyüttessel és Holpár Anna fuvolaművésszel. Műsoron: Mozart, Durante és Beethoven művei.

Játékláz

December 1. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Karácsonyváró kézműveskedés

December 2., csütörtök 15 óra, bánfalvi fiókkönyvtár

Mit tehetünk a kiégés ellen?

December 2. 17 óra, Liszt-központ
Dr. Ács Péter előadása a burnoutról, majd beszélgetés.

Szent Mihály nyomában

December 3., péntek 14 óra, Macskakő Gyermekmúzeum
A Deák Téri Általános Iskola diákjainak kiállítása. A tárlat január 30-ig látható.
December 3. 18 óra, Lenck-villa
Dárdai Árpád karnagy előadásában barokk zongoramuzsikát
hallhatnak a vendégek a korabeli táncoktól a concertóig, valamint Liszt kései művei közül „A karácsonyfa” első kötetét.

Széchenyi

December 3. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Németh László történelmi drámája
További időpont: december 4. 19 óra

Monastery – Krampüs – Devoid –
Witchtrone koncert
December 3. 19 óra, Hangár Music Garden

Ganxsta Zolee és a Kartel koncert

December 3. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Sopronban is sikeres az oltási akcióhét – felvételünkön Bruckner Andrea kapja meg a koronavírus elleni vakcinát. FOTÓ: SOPRONI GYÓGYKÖZPONT

Adventi vásár a Kárpáti malomban

hogy azok, akik korábban már
regisztráltak az interneten,
használják az időpontfogla
lót. Ebben az esetben kényel
mesen és előre tervezhetően,
várakozás nélkül lehet az ol
tást felvenni.
– Minden rosszat szeret
nénk elkerülni, ha sikerül
fékezni, akkor nincs okunk
zárni, a zárás csak lassítás,
a megoldás az oltás – fogal
mazott Orbán Viktor. A mi
niszterelnök azt kérte, hogy
mindenki vegye fel a har
madik oltást, mert ahogy

Liszt Ferenc és a zene nyomában
Sopron utcáin

fogalmazott: „Aki felvette, an
nak megmentettük az életét.”.
Külön felhívta a szülők fi
gyelmét, hogy oltassák be
gyerekeiket, hiszen kevesebb
mint egy hónapon belül érke
zik az első szállítmány az 5–11
éveseknél alkalmazható vak
cinából, amiből a kormány
kétmillió darabot szerzett
be. Mint ismert, az Európai
Gyógyszerügynökség enge
délyezte a Pfizer koronaví
rus elleni vakcinájának hasz
nálatát az 5 és 11 év közötti
gyerekeknél.

A Soproni Szociális Intéz
mény vezetősége továbbra
sem tartja indokoltnak láto
gatási tilalom bevezetését az
Ikva Idősek Otthonában és a
Balfi úti Idősek Otthonában,
azonban újabb szigorításo
kat vezettek be a lakók védel
me érdekében – például az ol
tatlan lakókat csak előzetes
időpontfoglalással lehet láto
gatni, velük egy elkülönített,
plexifallal ellátott szobában
találkozhatnak a hozzátar
tozóik. További részletek a
soszi.hu oldalon.

Hetvenhatszor nyújtotta a karját
KÖVES ANDREA

EZ LESZ… – programajánló

Adventköszöntő muzsikáló múzeum

Egy héttel meghos�szabbította a kormány
a múlt hétfőn indult oltási akcióhetet – jelentette be Orbán Viktor
miniszterelnök a Kossuth rádióban.
A kormányfő számított rá,
hogy sikeres lesz az akció
hét, hiszen bár – ahogy fogal
mazott – a magyarokat nehéz
kiismerni, de egy komoly, fe
lelősségteljes nemzet. A hi
vatalos adatok szerint az ol
tási akcióhét első hét napján
784 ezren vették fel az oltást,
96 ezren az első, 643 ezren a
harmadik vakcinát. Sopron
ban is sikeres volt a program,
a gyógyközpont Várisi úti oltó
pontján háromszorosára bő
vített oltási kapacitással dol
goznak a szakemberek. Ezen
a héten is folytatódik az akció,
a vakcinát reggel 7 és este 7 kö
zött lehet kérni. Az oltatlanok
előzetes regisztráció nélkül is
érkezhetnek az oltópontra, ez
esetben azonban a regisztrá
ciójukat a helyszínen végzik
el, oltásuk érkezési sorrend
ben történik. A szakembe
rek továbbra is azt javasolják,
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szabadnap járt érte, így első
ként ez volt a fő motivációm
– mesélte. – Aztán életem ré
szévé vált ez a segítő tevékeny
ség, rájöttem: mennyire jó ér
zés adni. Az első alkalom óta
eltelt több mint negyven esz
tendő, mind a mai napig telje
sen természetes számomra,
hogy évente kétszer vért ad
jak. A legfontosabb szempont
a segítségnyújtás, ám azt sem
szabad elfelejteni, hogy a vér
adást megelőzi egy egészség
ügyi vizsgálat, amely figyel
meztethet akár egy rejtőző
problémára is.
Ambrus Gyula hosszú éve
kig dolgozott az egykori Lip
pai-szakiskolában, nyugdíja
zása után pedig a Roth Gyula
Technikum kollégiumában

Soproni Téma
10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

tevékenykedik nevelőtanár
ként. Mind a két intézmény
ben ő szervezte és jelenleg is
szervezi a véradásokat, szor
gos munkájának köszönhe
tően jelentős a véradási kedv
a diákok körében. Ahogy ő fo
galmaz: ifjú hősöknek tartja
azokat a 18 évesnél idősebb
diákokat, akik az esetleges fé
lelmeiket legyűrve életük
ben először nyújtják kar
jukat a véradáson. Szokta
mondani a diákoknak: ez
az apró tűszúrás mi
nimális fájdalmat je
lent, ám ezzel életeket
menthetnek.

Ambrus Gyula szerint
fontos a segítségnyújtás.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

December 4–5. 10–18 óra, Kárpáti malom

December 4., szombat 15 óra, Tourinform iroda
Számos érdekesség Liszt Ferencről, világhírű zeneszerzőnkről. Regisztráció: visitsopron.com

ABBA Show

December 4. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Polyák Lilla és Janza Kata show

Led Zeppelin Session koncert

December 4. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Sundown Events

December 4. 20 óra, Hangár Music Garden

Belvárosi séták a leghűségesebb
városban

December 5., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
A séta alkalmával az érdeklődők megismerik a város nevezetes épületeit, történelmi eseményeit, sorsfordulóit.
Regisztráció: visitsopron.com

Mázli és Szamóca – zenés könyv
bemutató
December 5. 10 óra, Liszt-központ
Felolvasás, dedikálás, beszélgetés a szerzővel,
Schmuck Évával.

Rendhagyó Sopron 100 adventi tárlat

December 6., hétfő 10 óra, Liszt-központ,
Munkácsy-terem
A Soproni Képzőművészeti Társaság kiállítása megtekinthető
december 17-ig naponta 10–12 és 14–17 óra között.

Gerilla Impro Színház

December 6. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

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

„Valami fáj, ami nincs”

Korabeli dokumentumok a népszavazás időszakából, Bognár
Béla képeslapgyűjtő anyagából.
A tárlat megtekinthető január 8-ig a Széchenyi István
Városi Könyvtárban.
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CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

Sopron díszpolgára 2021-ben dr. Magas László
Sopron közgyűlése múlt csütörtökön döntött a városi kitüntetések
adományozásáról, az elismeréseket a tervek szerint a hűség napi
ünnepségen adják át.
A város díszpolgárának 2021-ben dr. Magas
Lászlót, a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány elnökét választották, Pro Urbe díjban dr. Józan Tibor, a városszépítő egyesület elnöke részesül. Tengerdi Antalnak,

a SOSZI korábbi igazgatójának Civitas Fidelissima díjat ítéltek, csakúgy, mint a Sport
Club Sopronnak. A Wälder József-díjat Mentes Gábor, a Sopron Kultúrájáért kitüntetést
Vigné Kovács Margit veheti át. Grasl Gyula
Ifj. Flandorffer Ignác-díjban részesül, a Sopron Kiváló Pedagógusa elismerést Wischyné
Veszprémi Eszter és Wernerné Menyhárt Nóra kapja. A Humanitás díjat Földes Tamás, a
Dr. Király Jenő-díjat Farkas Andrea veheti át.
A Sopron Sportjáért díjat Bokor Ákos, a Sop-

ron Ifjú Tehetsége elismerést idén C zupy
Hanna Katalin kapja, Sopron Szolgálatáért
díjban dr. Holzmann Péter részesül.
Az idei Sopronért Emlékérem díjazottjai:
Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete,
Autitok Egyesület, Bajzik János Ferenc, Bodnár Ágota, dr. Brandt Dietmár, dr. Horváth
Annamária, Ivanicsné Szekeres Kriszta, Kovács Ferenc, Marosiné Németh Mária, Pados
Noel, Pluzsik Tamás, dr. Szemán Attila Gábor, Vass Györgyné, Visy Borbála.

„A szent karácsonyt m
 indenki békében tudja tölteni”

A várakozás fényei
HUSZÁR JUDIT

Már ég az első gyertya az adventi koszorún, már esténként világítanak a
fények, a forralt bor illata is belengi
a belvárost – megnyílt az idei adventi
vásár, ezzel együtt elkezdődött az ünnepre hangolódás időszaka Sopronban.
Pénteken délután vékony hó
lepel borította be Sopront,
stílszerűen, téli hangulat
ban nyílt meg az adventi vá
sár. Idén a vírushelyzet miatt
nagyszínpadot nem állítot
tak a szervezők, de a Máriaoszlop és a nagy Rondella kö
zött helyi vállalkozók kínálják
portékáikat, valamint a vásár
ban helyet kaptak a jótékony
szervezetek standjai is. Ezút
tal az adventi kalendárium a
Rondellánál látható, itt igazi
fényesőben lehet megnézni a
gyerekek rajzait.
– Advent az elcsendese
dés és a felkészülés idősza
ka, hogy a keresztény világ
legszentebb ünnepét, a szent
karácsonyt mindenki béké
ben és szeretetben tudja töl
teni – mondta a vásár pénteki

megnyitásán dr. Farkas Cipri
án polgármester. – Én nagyon
bízom benne, hogy minden
ki, aki kilátogat a soproni ad
venti vásárba, átéli az ünnep
hangulatát.
A polgármester megnyitója
után egy hétéves kisfiú, Majo
ros Noel segítségével felkap
csolták az idei ünnepi fénye
ket. Mint arról lapunkban is
beszámoltunk (Adventi fények
– beragyogják Sopront, Soproni Téma, 2021. november 10.),
idén a korábbinál is grandió
zusabb fényárban úszik vá
rosunk – közel 800 ezer kicsi
izzó és több kilométer hos�
szúságú fényfüzér emeli ad
vent hangulatát. Újdonság,
hogy most fényvetítéssel is
készültek a szervezők, a Má
ria-oszlopnál tucatnyi mintát

vetítenek hét ház falára – a
speciális attrakciót pénteken,
szombaton és vasárnap estén
ként, illetve olyan jeles napo
kon, mint például december 6.
is láthatjuk.
Vasárnap este – a hagyo
mányoknak megfelelően
– meggyújtották az első gyer
tyát a város adventi koszorú
ján. – A magyarságunkban is
megtartó hit erejét az Isten
hez és a nemzethez való tán
toríthatatlan hűséget, vala
mint lélekemelő ünnepvárást
kívánok Sopron közösségé
nek! – emelte ki beszédében
Barcza Attila, Sopron és térsé
ge országgyűlési képviselője,
aki szólt a száz évvel ezelőtti
népszavazás jelentőségéről is.

– Advent arra hív, hogy
változzunk, érjünk, neme
sedjünk, és átvitt értelemben
gyomláljunk is – osztotta meg
ünnepi gondolatait a jelenlé
vőkkel Kovács Gergő Vilmos
iskolalelkész, püspöki biztos.
A városi gyertyagyújtáson
részt vett Magas Ádám ön
kormányzati képviselő, köz
reműködött a Fidelissima
Vegyeskar. A tervek szerint
a következő vasárnapokon
is este hatkor gyújtják meg a
gyertyát az adventi koszorún.
Közben kulturális és csalá
di programokat is tartanak,
ezeket megtalálják a Soproni
Advent Facebook-oldalán, va
lamint lapunk hivatalos Face
book-oldalán is.

JEREVÁNI ADVENT:– A hit, szeretet, reménység üzenete töltse
be a Jereván otthonait ezen az adventen! – osztotta meg közösségi oldalán Tóth Éva, a Jereván Lakótelep Településrészi Önkormányzatának elnöke. A városrészben vasárnap délután lobbant
fel az adventi koszorún az első gyertya lángja. A rendezvényen
részt vett Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere és Magas
Ádám önkormányzati képviselő, közreműködött Németh István,
a Szent Imre-templom plébánosa, dr. Vladár Gábor református lelkész, Hegedüs Attila evangélikus lelkész, valamint a Lővéri Nyugdíjas Klub tagjai.

Civilek támogatásáról is döntött a közgyűlés
Bővítik a Soproni Múzeumot, civil szervezeteket és megváltozott munkaképességűek
munkahelyét támogatják – összesen 15 témáról voksoltak a soproni képviselők múlt
csütörtökön a rendes és rendkívüli közgyűlésen. Az önkormányzat 55 millió forinttal
támogatja a megváltozott munkaképessé-

gűeknek munkát adó FORENO Nonprofit Kft.
2022., 2023. és 2024. évi működését. Elfogadták, hogy a Soproni Múzeum vegye át a
Soproni Horváth József gyűjtemény kezelését. Megszavazták, hogy az önkormányzat
új, fenntartható városfejlesztési stratégiát
és Top Plusz Városfejlesztési Programtervet

készítsen elő. A képviselők jóváhagyták,
hogy az önkormányzat 13 helyi civil szervezetet támogasson, egyenként százezer forinttal. A közgyűlés úgy döntött, hogy 49,5
millió forint önerőt biztosít a Sopron–Fertőd-térség vízellátórendszer kútjainak energetikai fejlesztésére.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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JEGYZET
HORVÁTH FERENC
főszerkesztő

Élet vagy halál?

Sohasem hittem volna, hogy ezt a kérdést bármilyen összefüggésben valamikor is felteszem,
különösen nem a nyilvánosság előtt. Most mégis
megtörtént, mert a járvány nemzetközi és hazai
adatai ezt nagyon is indokolják. Igen, mert ma
már igazából nem az a kérdés, hogy megfertőződünk-e, hanem az,
hogy túléljük-e a jár„.. még mi dönthetünk,
ványt. Ez utóbbira
hogy az előttünk álcsak akkor van reális
ló hetekben, hónapokesélyünk, ha beoltatban milyen életünk lesz.
juk magunkat. EgyViszonylag szabad vagy
szer, kétszer, háromzárásokkal, kijárási tilaszor, s talán szükség
lommal terhelt.”
lesz egy negyedikre
is. Hogy ez túlzás?
Nem hiszem. Ha nem fogadjuk el a szakemberek
véleményét New Yorktól Moszkváig és Pekingtől
Ottawáig, ha nem hiszünk Karikó Katalinnak,
akkor gondoljunk csak azokra az ismerőseinkre, sportolókra, művészekre, akik valamilyen
ok miatt nem vették fel az oltásokat, és súlyos
állapotban kerültek kórházba!
Az sajnos tény, hogy az áldozatok az idősebbek közül kerülnek ki, de a vírus senkit sem kímél. Hagytak itt bennünket fiatal, életerős emberek és egészen kicsi gyerekek is. A helyzet
azért (is) kétségbeejtő, mert van megoldás, bőven van vakcinánk, és elérhetnénk 90 százalékos vagy annál is magasabb átoltottságot. De
lassan, nagyon lassan emelkedik az első oltások száma. Igaz, az oltási hét sikeres volt, nem
véletlenül hosszabbították meg, azonban nem
nyugodhatunk meg. Most még mi dönthetünk,
hogy az előttünk álló hetekben, hónapokban milyen életünk lesz. Viszonylag szabad vagy zárásokkal, kijárási tilalommal terhelt. Ezt szeretnénk? Nem hiszem, mert már megtapasztaltuk,
hogy milyen a bezártság, milyen, amikor szünetelnek a szolgáltatások, a gyerekek pedig otthon
tanulnak, amikor nem utazhatunk. Jelenleg a
negyedik hullámmal küzdünk, de ne legyenek
kétségeink: ha nem lesz közel 100 százalékos az
átoltottság, jön az ötödik is.
Mi még viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk a magunk 60 százalékával és korán elkezdett harmadik oltással, de a vírusmutánsok képesek felülírni eddigi ismereteinket és
tapasztalatainkat. Jó lenne elkerülni a még szigorúbb intézkedéseket. Jó lenne nem Ausztria
sorsára jutni, jó lenne elkerülni, hogy általánosan is kötelezővé tegyék az oltást. És nem azért,
mert bizonyára akadnának olyanok, akik alaptörvény-ellenesnek ítélnék, hanem azért, mert
bízunk egymásban, hogy tudjuk és értjük, hogy
felelősek vagyunk nemcsak önmagunkért, hanem családunkért, szűkebb és tágabb környezetünkért. Az oltás tehát ne kötelező kényszer
legyen, hanem felismerésen alapuló önkéntes
vállalás. Így lesz-e? Nem tudom, de ha a ros�szabb forgatókönyv valósulna meg – véleményem szerint –, elkerülhetetlenné válik a kötelező oltás elrendelése. Amennyiben nem, akkor
vállalnunk kell egy esetleges újabb járványhullám minden ódiumát, de félek, azok háborognak majd a korlátozások ellen leghangosabban,
akik oltatlanok maradtak.

RÖVIDEN
Megszűnik a gyalogátkelőhely

A Várkerület felújítása elkészült, a közlekedés és a forgalomirányító lámpák felülvizsgálata jelenleg is tart. A szakemberek véleménye szerint indokolt a Várkerület 79. számú ház magasságában (a Torna utcánál) a gyalogátkelő megszüntetése.
A munkálatokat a közútkezelő várhatóan december 2-ig befejezi. Kérjük, figyelmesen közlekedjenek!

www.sopronitema.hu
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Napjainkban egyre többen horgásznak Sopronban is

… mint hal a vízben
ELEK
SZILVESZTER

Temérdek
csukát,
pontyot,
süllőt és keszeget telepít ezekben a hónapokban a Sopron és Vidéke
Horgász Egyesület az
általa kezelt vizekbe.

Csuka, süllő, dévérkeszeg is került múlt héten a soproni tavakba. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
A világhálón is népszerű
a program, amelynek talán
leglátványosabb állomása,
amikor 100 darab 7 és 9 kilo
gramm közötti, valamint ket
tő 15 kilogramm körüli pon
tyot telepítettek az egyesület
kezelésében lévő vizekbe.
Mindegyikük hossza meg
haladja a hatvan centimé
tert, vagyis az előírások sze
rinti felső határt. Ezért aztán
nem is lehet a zsákmányt ha
zavinni, így is segítve a fenn
tartható horgászatot, a kör
nyezetvédelmet. Szintén

figyelemre méltó része a prog
ramnak a 114 kilogrammnyi
süllő telepítése az Ibolya- és
a Szalamandra-tóba. Mind
emellett közel ezeregyszáz
kilogrammnyi keszeg is kerül

a vizekbe, az idei sort pedig
hat–hétszáz kilogramm csu
ka zárja majd. Magyar Szilárd
leszögezte: jövőre is rengeteg
halat telepítenek az általuk
kezelt vizekbe.

ÚJ ELNÖK: A Sopron és Vidéke Horgász Egyesület 7 vízterülettel
rendelkezik, amelyek vízfelülete összesen 80 hektár. A 850 tagú
szervezet októberben tartott tisztújító küldöttgyűlést. A korábbi
elnököt, Hargitai Lászlót Magyar Szilárd váltotta. Az egyesület új
vezetője országos, Európa- és világbajnoki címekkel is büszkélkedhet. A Magyar Országos Horgász Szövetségnél ő a 15, a 20 és
a 25 év alattiak kategóriájának szakmai vezetője. Három, a horgászat iránt érdeklődő fiúgyermek édesapja.

Erősítő gyógyteák
KÖVES ANDREA

A téli időjárás beköszöntével elérkezett a teázás szezonja.
A hideg évszakokban
különösen népszerűek
a gyógyteák, amelyek
finomak és az egészségmegőrzésben is
segítenek.
Közel három évtizede fo
g ya sztja rendszeresen a
gyógynövényből készített te
ákat Biczó Barbara soproni
természetgyógyász, terapeu
ta, aki ma már saját biokert
jében termeszti a gyógynövé
nyeket, amelyekből elkészíti
illatos immunerősítő teáit.
– Meghűléses, megfázá
sos megbetegedés esetén re
mek választás a bodzából ké
szített tea, amely lázcsillapító,
gyulladáscsökkentő, nyákol
dó hatással bír – emelte ki a
szakember. – A kakukkfű tea
segít a torokfájás és a köhögés

megszüntetésében, illetve
fertőtlenítő hatású, emellett
emésztési panaszok esetén is
jó szolgálatot tesz. A zsálya tü
dőproblémáknál, köhögésnél,
hurutnál segíthet. Népszerű
a magas C-vitamin-tartalmú
csipkebogyó tea, ami a meg
előzésben játszik szerepet.
A csalántea tisztító, méregte
lenítő hatású. Közkedvelt a le
vendulatea is, amely görcsol
dó, emésztést javító hatásáról
ismert, virágának forrázatá
ból nyugtató teát készíthetünk
ideges, feszült állapot, túlter
heltség, álmatlanság esetén.
Gyógynövényteák készíté
sénél a leveleket forrázásuk
után 5–10 percig hagyjuk állni,
a gyökerekből készített teánál
ez az idő 15–20 perc is lehet.
A csipkebogyó teát nem sza
bad forrázni, mert elveszik a
C-vitamin-tartalma, ehelyett
akár 10–12 órára is beáztathat
juk szobahőmérsékletű vízbe.
A legtöbb gyógynövényteát ér
demes ízesítés nélkül fogyasz
tani, meghűlés esetén mézzel,
citromlével lehet gazdagítani.

Biczó Barbara saját biokertjében termeszti a gyógynövényeket,
amelyekből elkészíti illatos immunerősítő teáit. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Varázslatos fűszernövények

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Méretes fogakkal felvértezett
ragadozók kerültek múlt csü
törtökön a soproni Ibolya-tóba
– aggodalomra azonban nincs
ok, mindez ugyanis a Sopron
és Vidéke Horgász Egyesü
let gondosan megtervezett,
új telepítési stratégiájának
egyik állomása volt. – 114 kilo
grammnyi süllőt engedtünk
a tavakba – emelte ki Magyar
Szilárd, az egyesület elnöke.
– Napjainkban elképesztően
nő a hazai horgásztábor. Az
eddig nyilvántartott, általá
nosan 400–450 ezres közös
ség létszáma két év alatt a
duplájára emelkedett.
A szövetségek számára ha
talmas feladat, hogy minőségi
és fenntartható kikapcsolódá
si lehetőséget biztosítsanak a
folyamatosan gyarapodó kö
zösségnek. Ezért kezdett
nagyméretűnek számító ha
lak telepítésébe a Sopron és
Vidéke Horgász Egyesület.

2021. december 1.

A fűszernövényeket ajánlott frissen fogyasztani, hogy minél több illóolaj maradjon bennük.
MADARÁSZ RÉKA

A fűszernövényeket magas illóolaj-, ásványianyag- és vitamintartalmuk miatt érdemes beillesztenünk a napi étrendünkbe. Készen is
megvehetjük azokat, de akár mi magunk is
termeszthetjük.
A bazsalikom, a metélőhagy
ma, a koriander, a petrezse
lyem, a rozmaring és a zsálya
nem igényel sokat, mindös�
sze egy világos ablakot és ned
ves talajt.
– Olyan edénybe érdemes
ültetnünk őket, amelynek lyu
kas az alja – javasolta Hajdú
Vera fitoterapeuta. – Bárme
lyik mezőgazdasági boltban
kapható vetőmag és palánta
nevelő vagy magvetéshez va
ló föld. Miután az edénybe
beletettük a földet, annyi ma
got szórjunk rá, mintha meg
sóznánk, majd a föld tetejét
mintegy 2 centiméter mély
ségig spricinivel áztassuk be.
Az edény tetejére tegyünk

üveglapot, hogy a föld min
dig nedves legyen. Körülbe
lül egy hét múlva elkezdenek
csírázni a növénykéink. Ek
kor már levehetjük az üveg
lapot, a növénykéket azonban
továbbra se öntözzük, hanem
spricceljük.
Az ültetésre február előtt
nem érdemes vállalkoznunk.
Addig is készen megkaphat
juk őket bármelyik áruház
ban. Azért ajánlott a fűszernö
vényeket frissen fogyasztani,
hogy minél több illóolaj ma
radjon bennük.
– A bazsalikom étvágyfo
kozó, emésztésjavító, vize
lethajtó, nyugtató, köhögés
csillapító hatású, különösen,

ha fahéjjal forró teát főzünk
belőle – folytatta a szakem
ber. – A hagymafélékben sok
a C- és az A-vitamin, a kálium,
hatékonyak köhögés ellen,
immun-, illetve gyomorerő
sítésre. A kakukkfű szintén
hatásos köhögés ellen, fertőt
lenítő és görcsoldó. Az ore
ganó mindezek mellett még
erős gyulladáscsökkentő, be
lekeverhetjük bármilyen te
ába, például kamillába vagy
hársvirágba.
A rozmaring keringésja
vító, emésztésserkentő, a ko
rianderben sok a fehérje és
a C-vitamin, emésztésjavító.
A petrezselyem C- és E-vita
minban gazdag, frissen rág
va megszünteti a szájszagot.
Régen azt tartották, hogy aki
nek zsálya van a kertjében,
az nem halhat meg. Javasolt
szájbetegségek és övsömör
kezelésére, változó korban az
izzadás szabályozására, fer
tőtleníti az egész testet, erő
síti az idegeket.

2021. december 1.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Történelmi konferenciaSopronban

Százéves távlatból
ETZL EDGÁR

Haza – szeretet – hűség – A soproni népszavazás elő- és utóélete címmel tartottak
kétnapos konferenciát
múlt héten a soproni
Liszt-központban.
Milyen események vezettek a
trianoni békeszerződésig és
a népszavazásig? Kik voltak
az események kulcsfigurái?
Hogy alakították a történteket
a helyi németek, a soproni fő
iskolás és a muszlim felkelők?
Tizennyolc témát mutattak
be a történészek a centená
riumi év jegyében szervezett
konferencián.
A VERITAS Történelemku
tató Intézet és Levéltár által
rendezett kétnapos előadás
sorozat telt házas megnyitó
ján dr. Farkas Ciprián polgár
mester elmondta, a helyiek jól
tudják, hogy Sopron és a kör
nyező települések ma is a hű
ség jelképei. – Városunk nem
csak címerén viseli büszkén a
leghűségesebb város címet,
de élő hagyományként ápolja
is azt. Hisszük, hogy a hűség

napja nemcsak a mi, de az
egész ország ünnepe is – tet
te hozzá.
– A jubileumi emlékév le
hetőséget ad arra, hogy a múl
tat, jelent és jövendőt együtt
vizsgáljuk – fogalmazott
Barcza Attila, Sopron és tér
sége országgyűlési képviselő
je. – Egyetlen nemzet, ország
vagy város életében sincsenek
küzdelmek nélküli időszakok.
Vannak viszont mindenek fe
letti erkölcsi értékek, ame
lyek segítenek a válsághely
zet megoldásában, a helyes
döntések meghozatalában.
Bár személyesen nem tu
dott részt venni az eseményen,
köszöntőjét videóüzenetben
küldte el dr. Rétvári Bence, az
Emberi Erőforrások Miniszté
riumának parlamenti állam
titkára. – A soproniak száz év
vel ezelőtt nem hagyták, hogy
a nagypolitika döntsön a jövő
jükről, és a saját kezükbe vet
ték a jövőjüket – hangzott el a
felvételen. Dr. Szakály Sándor,
a VERITAS-intézet főigazgató
ja megköszönte a városveze
tésnek, hogy vendégül látta a
konferenciát.
A rendezvényen két nap
alatt tizennyolc témát mutat
tak be a kutatók.

Villásreggelitől
a gálavacsoráig

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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A hétvégéken megnyitja kapuját a Kárpáti malom belső udvara is

Kincsesház a malomban
KÖVES
ANDREA

A Kárpáti
malomban kaptak helyet soproni és
környékbeli védjegyes
kézművesek: alkotásaikkal igazi karácsonyi csodabirodalmat
varázsoltak a közel 400
éves épületbe.
A dr. Kárpáti Györg y és
csa ládja á lta l teljes egé
szében felújított sopron
bánfalvi vízimalom méltó
környezetet biztosít az Al
pokalja – Fertő-táj védjegyes
kézműveseinek és termelői
nek a bemutatkozásra.
– Egykor nagyapám, Kár
páti Sándor zeneszerző iga
zi kulturális–szellemi köz
pontot alakított ki a malom
épületében – utalt a múltra
dr. Kárpáti György háziorvos.
– Ez inspirál engem is. Miu
tán a malmot sikerült vis�
szavásárolni, már magam
előtt láttam, hogy családom
mal együtt felújíttatom ezt a
csodálatos ipari műemléket,
és megtöltöm pezsgő élettel
nagyapám emléke előtt tisz
telegve, akinek jövőre lesz
születésének 150. évforduló
ja. A teljes körű felújítás után
lépésről lépésre haladunk a
nagy álom megvalósítása fe
lé. Kialakulófélben van egy

– Karácsony előtt mindenki szereti az otthonát feldíszíteni, miközben átélhetjük a várakozás
csodáját, lélekben is felkészülhetünk az ünnepre – mesélte Márton Krisztina hímző, a Kincsesház vezetője. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
galéria, amely nívós kiállítá
soknak ad otthont, gyakorla
tilag elkészült a Kárpáti Sán
dor emlékszoba, és ennek a
gondolatnak a részeként kap
tak helyet a malomban a helyi
és környékbeli védjegyes alko
tók, termelők.
A malomban található
kis bemutatóterem neve ön
magáért beszél: Kincsesház.
Szépséges karácsonyi díszek
és dekorációk mellett horgolt
babák, hímzett lakástextilek,
egyedi adventi koszorúk és

sok-sok finomság is helyet ka
pott. A malomba betérők szá
mos ötletet meríthetnek az
otthoni ünnepi dekorálásra is.
– Ilyenkor karácsony előtt
mindenki szereti az otthonát
feldíszíteni, miközben átél
hetjük a várakozás csodáját,
lélekben is felkészülhetünk
az ünnepre – mesélte Márton
Krisztina hímző, a Kincses
ház vezetője. – Én elsősorban
hímzéssel és horgolással fog
lalkozom, de védjegyes tár
saim sok-sok egyéb csodával

lepik meg a betérőket. Az idei
karácsonyi dekorációban fő
szerepet kap a rózsaarany,
megjelenik a fémes csillo
gás is, továbbra is teret köve
tel magának a retró vonulat,
ám a letisztultabb formák is
keresettek.
Az adventi hétvégéken
megnyitja kapuját a Kárpáti
malom belső udvara is, ahol a
Kincsesház kézműves mese
világának csodái mellett ün
nepi hangulat és finomságok
is várják az érdeklődőket.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1971

Mészáros Tibor (b) és Voleszák Zoltán (j) – a könyv szerzői.
HORVÁTH FERENC

Új, hiánypótló szakmai kötet jelent meg, amely
túlmutat önmagán, mert nem csupán a vendéglátásban és az oktatásban részt vevők forgathatják izgalommal, hanem a gasztronómia iránt érdeklődők is.
Mészáros Tibor és Voleszák
Zoltán, a magyar vendéglá
tásban és oktatásban már
számos érdemet szerzett
soproni szerzőpáros Villás
reggelitől a gálavacsoráig cí
mű munkája a maga nemé
ben egyedülálló vállalkozás.
A mostani könyv a 2004-es
kiadású kötet átdolgozott
és kibővített kiadása – ezt a
rendezvénypiac szereplői, az
oktatási intézmények ked
vezően fogadták, hiánypót
ló szakköny vként értékel
ték. Leegyszerűsítve a könyv
nem másról szól, mint ahogy
a címe is sugallja, a vendéglá
tó rendezvényekről, azok jel
lemzőiről, csoportosításáról,
helyszíneiről, a feltételekről,
a választékról, a szervezésük
folyamatáról. A könyvben 18
rendezvénytípust mutatnak
be az állófogadástól a bálokon

és borkóstolókon, grillparti
kon, koktélpartikon át a vil
lásreggelikig. Az anyaggyűj
tés során neves szakmai
szervezetek, elismert ven
déglátó-ipari vállalkozások
és szakemberek támogatták
munkájukat.
Nem véletlen, hogy a felső
fokú oktatás keretében már
több intézményben is köte
lező irodalom, szerzői pedig
vendégelőadóként egyetemi
szakirányú képzésben vesz
nek részt. A szakkönyv sikerét
jelzi, hogy a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség, va
lamint a Magyar Vendéglátó
Ipartestület a szakmai okta
tás támogatásaként szakisko
láknak ajándékoz a kiadvány
ból. A kötet szakmai lektora
Kovács László, a Magyar Ven
déglátók Ipartestülete elnö
ke volt.

Kitüntetettek
Pro Urbe kitüntetéseket adtak
át szombaton Sopronban azoknak, akik kiemelkedő munkát
végeztek a város építésében,
fejlesztésében. A kitüntetettek: dr. Szabó Károly, az Országos Tervhivatal főosztályvezető-helyettese, dr. Nagy László,
a Soproni Állami Szanatórium
igazgató főorvosa, Király Ferenc, a Soproni Gázművek igazgatója, Király Béla nyugdíjas és
dr. Vendel Miklós Kossuth-díjas
egyetemi tanár. (Hétfői Hírek)

1921

Betiltott soproni lap
Sopronból jelenti tudósítónk:
Gothie ezredes, a soproni népszavazási terület parancsnoka
rendeletet adott ki, amelyben a
Sopronban megjelenő Christliches Oedenburger Tagblatt című soproni újságot november
28-tól számítva két napra betiltja. A rendelet szerint ez a betiltás a népszavazás érdekében
folytatott ismételt propaganda
és hamis hírek közlése miatt
történt. Ugyanebben a rendeletében Gothie ezredes kimon-

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET

a tulajdonában álló

1896

Magyar és német színészek
A múlt héten írtuk meg ebben
a rovatban, hogy Sopronban a
városi tanácsban elfogadtak
egy indítványt, a mely szerint
a német színészek ne fizessenek adót. A megokolás az volt,
hogy a magyar színészek sem
fizetnek. Egy erős kisebbség

föllebbezett e határozat ellen,
nem akarván egy kategóriába
helyezni a magyar állampolgár színészeket az idegenből
jövőkkel. Mint most nekünk
Temesvárról írják, a magyar
színészeknek ezt az egyenlő
mértéket nem sikerült elérniük.
Sem Pozsonyban, sem Temesvárott a német színészek nem
fizetnek adót, ellenben a magyar társulatnak az utolsó kardalosát is megadóztatják. (Budapesti Hírlap)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

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

azonnali kezdéssel
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

Sopron, Balfi út 11. sz. alatti
tároló bérbeadás útján történő
hasznosítására
A helyiség alapterülete:
Bérleti díj alsó határa:
Licittárgyalás időpontja:
Megtekintés időpontja:

dotta azt is, hogy a kölcsönösség kedvéért a bécsi újságokat
éppúgy minden csonkítás nélkül kell árulni Sopronban, mint
a budapesti lapokat. (Világ)

12 m2
5.862 Ft/ m2/ év + áfa
2021. december 21-én 10 órakor
2021. december 10-én 10 órakor

A licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1. II. em.
A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató,
illetve további információ
a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető.
A részletes licitkiírás a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvasható.

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.
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Sopron Basket: Koncentráltan kell játszani a meccseken

Kétfrontos küzdelem

2021. december 1.

Megszakadt
a rossz sorozat!

MUNKATÁRSUNKTÓL

MOLNÁR ZOLTÁN

Az Euroligában és a hazai bajnokságban is fontos mérkőzés vár a héten a Sopron Basket kosarasaira: csütörtökön a francia Basket Landes ellen játszanak Fegyvernekyék, vasárnap pedig
a jó formát mutató Diósgyőr vendégeként lépnek pályára.

Az őszi szezon utolsó
fordulóját rendezték az
NB III. nyugati csoportjában az elmúlt hétvégén. Az SC Sopron
labdarúgó-együttese a
Komárom VSE otthonában vendégeskedett, a
mérkőzés pedig 1–1-es
döntetlennel ért véget.

Múlt héten még csoportelső
ként utaztak rangadóra Tö
rökországba a Gáspár tanítvá
nyok, a meccset azonban kis
különbséggel, de elveszítet
ték. A végeredmény: Galata
saray – Sopron Basket: 67–61.
Hétvégén aztán hazai pá
lyán a sereghajó PINKK-Pécsi
424-et fogadta a Sopron Bas
ket. Néhányan pihenőt kap
tak a meccsre, ez pedig lehe
tőséget adott a fiataloknak,
akik éltek is vele: Varga Alíz
16 pontot dobott, Varga Sára
11 pontja mellett négy labdát
is szerzett, de Molnárova és
Sitku is hozzátett a hazai győ
zelemhez, amely természe
tesen egy percig sem forgott
veszélyben. A végeredmény:
Sopron Basket – PINKK-Pécsi
424: 92–41.
– Az Euroliga-mérkőzé
sen sajnos nem olyan szerve
zettséggel és koncentrációval
kezdtük a meccset és a véde
kezést, mint ahogy azt elvár
juk – összegzett Gáspár Dá
vid vezetőedző. – Megzavart
bennünket a Galatasaray vé
dekezési stílusa, elvesztettük

a ritmusunkat a támadás
ban. A török együttes jól ját
szott, kibillentett bennünket
a komfortzónánkból. A ha
zai bajnokin nagy energiák
kal kosaraztunk, mégis néha
azt tapasztaltam, hogy ener
váltabbak vagyunk. Védeke
zésben a kisegítések nem vol
tak jók mindig, támadásban
nem olvastuk a védők mozgá
sát, kevésbé voltunk kreatí
vak. Ezekről a problémákról
beszélnünk kell, persze nem
akarok telhetetlen lenni, ös�
szességében tetszett, amit a
pécsiek ellen láttam.
A Sopron Basket újabb két
rangadóval folytatja a hetet,
csütörtökön este 6-tól a Bas
ket Landest fogadja a csa
pat, majd vasárnap 16.30tól a DVTK otthonában lép
pályára.
– A Basket Landes ellen bi
zony javítanunk kell: mind
szervezettségben, mind pe
dig koncentráltságban vissza
kell térni ahhoz, amit koráb
ban láttunk a csapattól a sze
zonban – mondta Laczka Mik
lós másodedző. – Ha mindez

Komáromban zárult az NB IIIas labdarúgó-bajnokság őszi
kiírása a soproniak számára.
Az elmúlt pár hét sikertelen
ségeit követően már minden
áron ponttal vagy pontokkal
szeretett volna hazatérni Má
tyus János csapata. Viszont
az utóbbi mérkőzésekhez ha
sonlóan ismét hátrányba ke
rült az együttes, amikor az el
ső félidő hajrájában a hazaiak
egy büntetőből megszerezték
a vezetést.
A második félidőre az
tán feljavult a piros-fehérek

Múlt héten hazai pályán ismét nyert a Sopron Basket a Pécs ellen, de sok pihenő nem maradt: csütörtökön már újra az Euroligában játszik a csapat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
sikerül, meglehet az újabb
győzelmünk az Euroligában.
A DVTK jó formáját mi sem
mutatja jobban, mint hogy
csupán egy ponttal kapott ki

a Szekszárd otthonában. Ke
mény meccsre készülünk
Miskolcon, de bízom benne,
hogy megőrizzük hibátlan
bajnoki mérlegünket.

játéka, a kialakított helyzete
ket azonban sokáig kihagy
ták. Ennek ellenére nem
adta fel a csapat, és a 82. perc
ben a csereként beállt Füle
ki Norbert révén sikerült az
egyenlítés.
– Véget ért a rossz széri
ánk, sikerült egy lélektanilag
nagyon fontos pontot szerez
nünk – mondta az összecsa
pás után Mátyus János veze
tőedző. – Ehhez gratulálok a
csapatomnak, de nincs me
se, készülni kell a követke
ző mérkőzésünkre, ahol saját
szurkolóink előtt egy győze
lemmel szeretnénk lezárni
ezt az évet.
A hétvégén a 2021-es év
utolsó mérkőzése következik,
amely már a tavaszi szezon
előrehozott fordulója is egy
ben. Az ellenfél a 29 pontos
Pápai Perutz FC lesz, a csapat
az 5. helyen áll a bajnoki ta
bellán. Az őszi nyitófordulós
találkozót a pápaiak nyerték
1–0 arányban. A mérkőzést
december 5-én 14 órakor ren
dezik a városi stadionban.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNY – 16. FORDULÓ: 
Megyei I. osztály: Győrszentiván SE – SFAC: 2–2

MÉDIAPARTNEREINK

• Rádió 1 Sopron
• Sopron TV
• sopronmedia.hu

Nem kapta meg
az újságot?

Terjesztési reklamáció:

+3620/368-2027

Turris SE: Bontogatják szárnyaikat a fiatalok

Teljes lendületben

A Turris NB I-es csapata hétvégén a Budaörs ellen játszott – ezúttal nem sikerült a bravúr, 8–6ra kikapott a soproni együttes.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén már négy bajnokságban méreti meg magát a
Turris SE Sopron. Az egyesület asztalitenisz szakosztályának legmagasabban jegyzett csapata az
NB I-ben szerepel.
– Két tapasztalt játékosunk
van, Daru Zsolt szerezte ed
dig a legtöbb győzelmet, de
Dohnál Gábor is szépen sze
repel. – Mellettük a Fehér test
vérek, a még mindig csak 15
esztendős Hugo és bátyja, a 18
éves Leó kapnak lehetőséget
az NB I-ben – mondta Tóth Ti
bor vezetőedző. – A fiatalok
még szokják az első osztályú
meccseket, remélhetőleg a ta
vaszi szezonban több győzel
mük lesz majd.
A szakember szerint ígé
retesen alakul a Fehér testvé
rek fejlődése. Még egy-két évig
megfelel nekik az NB I, ha vi
szont több rutint szereznek,
meglesz a reális esély arra,

hogy a sportág legmagasabb
szintjére lépjen a Turris, azaz
ismét az Extra Ligában szere
peljenek a soproni asztaliteni
szezők. Az eddigi eredmények
egyébként a várakozások sze
rint alakultak, a csapat az ötö
dik helyről várja a folytatást.
Érdekesség, hogy idén
már a női mezőnyben is

képviselteti magát a Turris: a
régiós bontású NB I-be nevez
tek. A szakember elmondása
szerint a hölgyek is a várako
zások szerint szerepelnek a
meglepően erős női bajnoki
küzdelmekben.
A Turris NB III-as együtte
sében 3 rutinos játékos mel
lett két fiatal bontogatja szár
nyait: Tóth Nóra 17 éves, aki a
férfiak mezőnyében is meg
állja a helyét, Kiss Máté pe
dig még csak 13 éves, de egy
re több szerepet kap. A Turris
a megyei bajnokságban is in
dított csapatot, itt elsősorban
az amatőrök kapnak szerepet.

VÁRJÁK A JELENTKEZŐKET A 24 ÓRÁS ASZTALITENISZRE:
T ovábbra is várják a jelentkezőket az 1921-es soproni népszavazás
centenáriuma alkalmából rendezett 24 órás asztaliteniszre, amely
a Krasznai-csarnokban lesz december 11-én 14 órától december 12én 14 óráig. Tóth Tibor, a Turris SE Sopron vezetőedzője elmondta: elsősorban csapatokat várnak, de egyéni versenyzők nevezését
is elfogadják, őket is csapatokba fogják beosztani. A résztvevők
a turris@freemail.hu e-mail-címen jelentkezhetnek.

CIVITAS FIDELISSIMA
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Kostas Flevarakis: A kosárlabdázók jó oldalát kell megmutatnunk

Kosárlabda

December 2.,
csütörtök 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– Basket Landes
December 5., vasárnap
17 óra, Krasznai Ferenc
Sportcsarnok
SMAFC 1860 KA
– Újpest MT

Túrázás

December 4., szombat
9 óra, indulás: Lövér
Szálló, érkezés:
szanatórium
Mikulás-túra
December 5., vasárnap
8 óra, indulás és
érkezés: Anger réti
parkoló
Extrém Burgenland
felkészítő – 30 kilométer

Úszás

December 4–5.,
szombat–vasárnap
9:30 óra, Lőver uszoda
Modern városok
úszóverseny

Labdarúgás

December 5., vasárnap
16 óra, városi stadion
SC Sopron – Pápai
Perutz FC

facebook.com/

sopronitema

hivatalos

„Csapatként dolgozunk”
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mint arról lapunk is beszámolt, ismét Kostas
Flevarakis vezeti a Sopron KC férfi kosárlabdacsapatának edzéseit. A görög szakembert arról
kérdeztük, hogy milyen érzésekkel tért vissza városunkba, illetve mit tart jelenleg a legfontosabb
tennivalónak.
– Korábban másfél szezont
dolgozott az SKC-nál. Milyen érzésekkel tért vissza?
– Sopron az a hely, amelyet
nagyon kedvelek. A klubbal, a
játékososokkal, a városban
élőkkel nagyon pozitív volt a
kapcsolatom annak ellené
re, hogy milyen viszontag
ságokkal kellett szembenéz
nünk mindkét évben, amikor
itt dolgoztam. Az első itt töl
tött szezonomban, amikor
legelőször megjelent a Covid,
jó helyzetben voltunk. Ami a
második szezont illeti, csak a
végére sikerült teljes kerettel
összeállni és erősen befejezni.
Szóval örülök, hogy újra ezek
kel az emberekkel lehetek és
dolgozhatok Sopronért.
– Az első edzések alapján
milyen a játékoskeret?
– A csapat tagjainak meg
vannak az erősségei és a

gyengeségei, főleg a csapatké
mia miatt mondom ezt. Ami
re szükségünk van, hogy az
egyes játékosok jó oldalait mu
tassunk meg és ne a gyenge
ségeiket. De legfőképp, hogy
csapatként lépjünk előre.
– Mi a legfontosabb teendő az eredményesség érdekében, mi az, amit tenni
tud a bajnoki szünetben?
– Mindenekelőtt a csapat
játék erősítésén dolgozunk a
szünetben. Fontos az is, hogy
tisztázzuk a szerepeket, na
gyobb intenzitással és kon
centrációval játsszunk. Ez
nem fog varázsütésre meg
változni, de hinni kell benne,
kemény és folyamatos munka
kell hozzá, valamint a szur
kolóink támogatása. Ez azért
is lényeges, mert jelenleg ne
hezebb program áll előttünk,
mint ami mögöttünk van.

ÚJRA SOPRONBAN: Kostas Flevarakisnak bő két hét áll a rendelkezésére a bemutatkozás előtt, hiszen a válogatott szünet miatt az
SKC legközelebb csak jövő héten kedden, december 7-én lép pályára, méghozzá a Szolnok otthonában.

Kostas Flevarakis (középen) már múlt héten tartott edzéseket Sopronban. A szakember szerint a
csapatjáték erősítése a legfontosabb a bajnoki szünetben. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

U16-os korosztály: T öbb a kimagaslóan tehetséges játékos

Eredményes Tigrisek
MUNKATÁRSUNKTÓL

A selejtezők sikeres
megvívása után az idei
évben a kiemelt bajnokságban szerepelnek a Soproni Tigrisek
U16-os kosárlabdázói.
Több kiváló teljesítmény is van az együttesben, amely a nyolccsapatos „B” csoport 5.
helyén áll.
Tallós Levente egyéni mutatói
kiemelkedőek: jelenleg veze
ti a teljesítményindexet (VAL)
tartalmazó táblázatot, 2. he
lyen szerepel a pontátlag-ka
tegóriában, és szépen gyűjti
a lepattanókat is. Levente ki
lenc éve kosarazik, általános
első osztályától folyamatosan
a Tigrisek játékosa volt. A ko
sárlabda mellett focizott is, 3.
osztályban döntött véglegesen
a kosárlabda mellett.
– Úgy gondolom, az ered
ményekhez fontos a kemény,
kitartó és szorgalmas edzés
munka, ez jelenleg heti 5
edzést és a meccseket jelen
ti – mondta lapunknak a fia
tal játékos. – A fejlődésemhez
az is hozzájárult, hogy évek
óta a saját korosztályomnál
idősebbek között is játszom.
Olyan edzőim vannak, akik
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RÖVIDEN
Érmes karatésok

Sikeresen szerepeltek a Shotokan Karate-do International Magyarországi Szövetsége országos bajnokságán a Shotokan
Tigrisek. Kocsis Bendegúz katában a 3. helyen végzett, Gáncs
Nóra szintén katában indult, és a 2. helyet szerezte meg. Kumitében Halász Torda nyakába ezüstérem került. A haladó kategóriában Mayer Bertalan, míg a felnőtt kezdők között Kocsis Árpád szerzett ezüstérmet katában.

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

•
•
•
•
•

Általános segélyhívó ������������������������������������������������������������������ 112
Mentők �������������������������������������������������������������������������������������������� 104
Orvosi ügyelet ����������������������������������������������������������������������� 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám ���������������������������� 514-200
Soproni Gyógyközpont előjegyzés ������������������514-205, 514-206
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)���������������� 105, 510-672, 510-617
Rendőrség ����������������������������������������������������������������������107, 311-234
Előfizetői tudakozó �����������������������������������������������������������������11818
Belföldi tudakozó ��������������������������������������������������������������������11800
Polgármesteri hivatal ����������������������������06-80/204-322, 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület �������������������������������� 06-30/385-5732

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sopron Holding 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

•
•
•
•
•
•

Tallós Levente (j) vezeti a teljesítményindexet tartalmazó táblázatot, pontátlagban pedig a második az U16-os bajnokság „B” csoportjában.
motiválni tudnak, és jó ve
lük együtt dolgozni. Ezen kí
vül a szabadidőmből is sokat
áldozok a kosárlabdára: ott
hon önállóan is rendszere
sen gyakorlom a dobásokat.
A szórakozásomat is a kosár
labda határozza meg, hiszen
SKC-meccsekre járok, a tévé
ben NBA-meccseket nézek,
sok barátommal is ez a közös
időtöltésünk. Legjobb baráta
immal, akik a sportiskolában

játszanak, a nyári streetball
versenyeken rendszeresen
részt veszünk, 3 éve minden
évben korosztályos országos
bajnokok lettünk.
Tallós Levente úgy gondol
ja: ha valaki sikeres a sport
ban, el tudja képzelni magát
profi sportolóként, de komo
lyabban ezzel a gondolattal
még nem foglalkozott. Egye
lőre a tanulást tartja a legfon
tosabbnak, mindenképpen

tovább szeretne tanulni, de
ha úgy alakul, majd egyetemi
évei alatt is feltétlenül folytat
ná a kosárlabdát.
Tallós Levente mellett a
Tigrisek U16-os csapatából
az eddigi mérkőzések alap
ján többen is jó teljesítményt
nyújtanak: Wratschko Péter a
legjobb lepattanózók névsorát
vezeti, Bősze Gergő pedig a vé
dő-lepattanó és gólpasszrang
lista harmadik helyezettje.
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Fontos, h ogy korszerű körülmények között tanuljanak a diákok

RÖVIDEN
Faültetés a
Hűség-erdőben

Közel 800 facsemetével
gazdagodott a Hűség-erdő. Mint arról lapunkban
többször is beszámoltunk
(például: Egyetemi tanévnyitó, Soproni Téma, 2021.
szeptember 15.), a népszavazás centenáriumi évében indította el a Soproni
Egyetem és a Tanulmányi
Erdőgazdaság Zrt. közös
környezetvédelmi programját. Ennek lényege,
hogy valamennyi felvett
hallgató tiszteletére egy
fát ültetnek el. Harkán, az
egykori lőtér helyén hozzák létre a Hűség-erdőt,
amely kedden 773 facsemetével gazdagodott.

„Mindszenty
bíboros mint
példakép”

Soproni Téma 10. évfolyam

Kiváló teljesítmény

MOTTÓ
„A döntéshozatal pillanata az
ember életének
legmagányosabb pillanata.
A döntést teljes
nyugalomban,
sötétben, borongó gondolatok
közepette, kételyekkel vívódva,
a lélek legmélyebb rétegeibe leásva kell
meghozni.”
Leon Uris
amerikai író (1924–2003)

Megújult a Vasvilla homlokzata, nyílászárókat cseréltek, és a fűtést is korszerűsítették a közelmúltban az iskolában. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
ETZL EDGÁR

Tanulmányi versenyt szervez Mindszenty bíboros
születésének 130. évfordulójához közeledve a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány és a Magyarországi
Mindszenty Alapítvány. A
„Mindszenty bíboros mint
példakép” című vetélkedőre a Kárpát-medencében élő 9–12. évfolyamos
diákok nevezését várják.
A 2021/22-es tanéven átívelő kétfordulós verseny
1–10. helyezettjeit díjazzák. További részletek: fiatalokanemzetert.hu/
mindszentyverseny

Több mint kétszáz új radiátor, korszerű kazánok,
új ablakok – lezárult a Vas- és Villamosipari Technikum energetikai fejlesztése. Az ünnepélyes átadáson részt vett Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár is.
A z ener g i a h at ékony s á g i
program keretében a Sop
roni Szakképzési Centrum
Vasvilla iskolájának elavult,
nagyfelületű nyílászáróit cse
rélték le. A háromszáz millió
forintos projekt kivitelezése
2019-ben kezdődött. Az aula
ablakfelülete körülbelül 325
négyzetméteren, a folyosókat
bevilágító tetőablakok pedig
mintegy 368 négyzetméteren

SOPRON

MEGYEI JOGÚ VÁROS
Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

2021. december 20-án (hétfőn) 17 órától
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2020. évi közmeghallgatásra beérkezett közérdekű javaslatok megvalósítása érdekében
tett további intézkedésekről.
2. Az előzetesen írásban feltett közérdekű kérdések, javaslatok megtárgyalása a benyújtás sorrendjében.
3. A jelenlévők közérdekű kérdéseinek, javaslatainak
megtárgyalása a jelentkezés sorrendjében.
A közérdekű kérdések, javaslatok írásban előzetesen
is megfogalmazhatók és „KÖZMEGHALLGATÁS” megjelöléssel 2021. december 10-én (pénteken) 12 óráig továbbíthatók e-mailben a kozmeghallgatas@sopron.hu
címre vagy levélben a Polgármesteri Hivatal postacímére (9400 Sopron, Fő tér 1.), valamint elhelyezhetők a
Polgármesteri Hivatal aulájában található gyűjtőládában.

A közmeghallgatásra
tisztelettel meghívom!
Amennyiben az aktuális járványügyi helyzet miatt az érdeklődök személyes megjelenésére jogszabály alapján
mégsem kerülhet sor, a közérdekű kérdésekre, javaslatokra írásban válaszolunk, majd a beérkezett megkeresésekről és az azokra adott válaszokról összefoglalót teszünk közzé a város honlapján.
Dr. Farkas Ciprián
polgármester

újultak meg. A homlokza
ti munkálatokat követően
fejlesztették az iskola fűté
si rendszerét is. Korszerű,
kondenzációs gázkazánokat
és szabályozó rendszert épí
tettek ki a szakemberek. Az
épület mind a 269 fűtőtestjét
szabályozó szeleppel ellátott
lapradiátorra cserélték.
Az átadó a vasvillás diákok
előadásával indult. A fiatalok

versbe foglalták tanult szak
májukat, illetve táncos bemu
tatót tartottak.
– Kreatív és innovatív nem
zetünk akkor teljesedhet ki,
ha megteremtjük a diákoknak
a korszerű tanulás feltételeit
– fogalmazott Barcza Attila,
Sopron és térsége országgyű
lési képviselője. Hozzátette,
a Soproni Szakképzési Cent
rum a közelmúltban olyan
megújuláson ment át, amely
a diákokat a hazai és külföldi
piac igényeire is felkészíti.
Az eseményen részt vett
Kuntár Csaba, a Soproni
Szakképzési Centrum főigaz
gatója, aki bemutatta az in
tézmény elmúlt időszakban
történt és jövőben tervezett

fejlesztéseit, majd beszá
molt a Vasvilla energetikai
felújításáról.
Az eseményen Pölöskei Gá
borné, az Innovációs és Tech
nológiai Minisztérium szak
képzésért felelős helyettes
államtitkára elmondta: mind
a 41 szakképzési centrum so
kat fejlődött, de a soproni ki
magasló teljesítményt nyújt.
– Az elmúlt öt évben az ál
lam 1,1 milliárd forinttal tá
mogatta a soproni centrumot
– hangsúlyozta a helyettes ál
lamtitkár. – Fontos, hogy az
iskolák korszerű környezetet
teremtsenek a tanuláshoz,
hiszen a diákok és a szülők is
szívesebben fordulnak így az
intézményekhez.

KÖNYVAJÁNLÓ
Leon Uris:
Miła 18
1939. szeptember 1-jén a
német csapatok átlépték
a lengyel határt, s ezzel
kezdetét vette a második
világháború. A megszálló
németek először csak jogaikat csorbítva alázták
meg a zsidóságot, majd
gettókba terelték őket, végül pedig elindult a népirtás. A regény cselekménye
a háborúnak azt az időszakát meséli el, amikor a varsói gettó lakói fellázadtak
elnyomóik ellen.

A széchenyisták az esélytelenek nyugalmával indultak a versenyen

Magasra tették a lécet a fiúk
MADARÁSZ RÉKA

Bár a többségüknek
nem az atlétika a fő területe, a Soproni Széchenyi István Gimnázium öt fiú magasugrója
első helyezést ért el az
országos csapatbajnokságon. A 9.A osztályos
fiatalemberek a tanulásban is jeleskednek.
Az idei megyei csapatbajnok
ság sikerekben gazdag volt
Nyikos Tivadar testnevelő ta
nár és csapatai számára: öt
ven diák és 12 csapat jutott to
vább, közülük 6 csapat nyert,
6 második helyezést ért el. Az
országos döntőbe öt együttes
került, közülük a fiú magasug
rók – holtversenyben egy má
sik csapattal – a dobogó legfel
ső fokára állhattak.
– Amikor Nyikos tanár úr
mondta, hogy benevez min
ket, esélytelennek tartottuk
magunkat, hiszen Sopron
ban nincs magasugró pálya,
így teremben gyakoroltunk
– mesélte Flasár Zalán. – Szö
ges cipőt is a versenyen visel
tünk először, ráadásul én jó
néhány számmal kisebbet.
Egyedül Bandi jár közülünk

Flasár Zalán, Tallós Levente, Nyikos Balázs, Rónai András, Szántó Botond – a Széchenyi bajnok
magasugró csapata. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
atlétikaedzésre, mi, többiek,
„csak” kosarazunk. Aztán rá
jöttünk, hogy a többi résztve
vő sem tehetségesebb, mint
mi: lehet, hogy a technikájuk
jobb volt, mi viszont magasab
bat ugrottunk.
Zalán a Soproni Sportisko
lában kosarazik, a sport mel
lett másra nem is nagyon jut
ideje. Rónai András három éve
atletizál a Soproni Atlétikai
Klubnál, ami az összes rendel
kezésére álló szabadidőt kitöl
ti. Szántó Botond ugyancsak
a Soproni Sportiskolában

kosárlabdázik, nyolc éve pe
dig zongorázik a zeneiskolá
ban. Nyikos Balázs hat éve
kosarazik a sportiskolában,
és két említett csapattársá
val tavaly harmadikak let
tek a beltéri magyar bajnok
ságon, streetballban pedig
megnyerték az országos ver
senyt. Balázs szereti a mate
kot és a fizikát, valamint a vi
deójátékokat. A csapat ötödik
tagja, Tallós Levente a Sopro
ni Tigriseknél kosarazik. Za
lán és Balázs kivételes tehet
ségüknek köszönhetően a

kiválasztóképző programba
is bekerültek.
Az is érdekesség, hogy a
25 döntős diák közül 9-en a
9.A osztályba járnak. Az öt
magasugró fiún kívül orszá
gos helyezést ért el még Dol
mány Emma, Keresztényi
Csaba, Rögler Kata és Zsejki
Boglárka. Osztályfőnökük, Si
mon György mind a 9 tanulót
pályáztatja a „Magyarország
jó tanulója és jó sportolója”
megtisztelő címért, ugyan
is mindegyikük átlaga 4,8 fö
lött van.

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a
szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!
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2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

EGÉSZSÉGSAROK

Az elmaradás sara
Vannak dolgok, amiket azonnal meg kell tenni. Hétköznapi példa, hogy a fuldoklót akkor kell kimenteni a vízből, amikor fuldoklik. Ha ezt a helyzetet betegségre fordítom, akkor az infarktust akkor kell gyorsan és jól ellátni, amikor valaki infarktust
kapott. Vannak aztán olyan betegségek is, amelyek tartósan
állnak fenn, lassan változnak, és emiatt általában nem kell túl
nagy sietség a rendben tartásukhoz. A bajaink zöme ilyen! Ezek
az úgynevezett krónikus betegségek. Ilyen a szívelégtelenségek zöme, ilyen a cukorbetegség vagy éppen a magasvérnyomás-betegség is, de a sor még nagyon hosszú.
Ezeknél a bajoknál nem a mikor az elsődleges kérdés, de…
Megfigyelésem szerint (és ez roppant riasztó) a Covid-helyzet
sokakat arra késztet (vagy kényszerít), hogy egyre halasszák
a krónikus betegségeikkel kapcsolatos lépéseiket.
Ez nagy-nagy csapda! Így lesz a kényelmesen megoldható
problémák sorából akár életet veszélyeztető fuldoklás.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 1–7. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig tart.
December 1.,
szerda

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.,

99/510–787

December 2.,
csütörtök

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 1., Alphapark

99/505–220

December 3.,
péntek

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

December 4.,
szombat

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

December 5.,
vasárnap

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

December 6.,
hétfő

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

December 7.,
kedd

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.,

99/505–249

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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EGYÜTT ÉVTIZEDEKEN ÁT– soproni házaspárok mesélnek

A család összetartó ereje
PLUZSIK
TAMÁS

Bizonyára
sokan álmodoznak
az egész
életen át tartó szerelemről, és vannak olyan szerencsések, akiknek ez
meg is adatott. Sorozatunkban olyan soproni
házaspárokkal beszélgetünk, akik talán tudják a
hosszú és boldog házasság titkát. Legalábbis az
életük példa lehet erre.
– Egyikünk sem született soproni, én budapesti, egészen
pontosan budai vagyok, ott is
érettségiztem, az Ilona utcai
egykori Királyi Egyetemi Katolikus Főgimnáziumban – kezdte
Erdész Antal. – Az ostrom alatt
mindenünk elpusztult, majdnem száz belövést kapott a házunk, semmink nem maradt,
úgyhogy a középiskola után
dolgozni kezdtem, majd 1951ben fölvettek az Agrártudományi Egyetemre, ahol 1956-ban
diplomáztam mint mezőgazdasági mérnök, majd mérnöktanári oklevelet is szereztem.
A Soproni Állami Gazdaságban
kezdtem el dolgozni, de Harkán
laktam, ugyanis a bátyám, Erdész Ferenc ott volt plébános.
Az egyik alkalommal egy kiküldetésből jöttem haza, amikor
a vonaton egy kupéban ültünk
Margitkával, akit egyébként a
harkai templomból már látás-

Erdészné Giczy Margit és Erdész Antal 1959 áprilisában házasodott össze – azóta is kitartanak egymás mellett. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
ból ismertem, és elkezdtünk
beszélgetni.
– Élénken él az emlékeimben ez a 65 évvel ezelőtti találkozás a vonaton, amikor otthonról, azaz Csornáról jöttem
vissza Harkára, ahol én abban
az időben tanítottam – folytatta a történetet Erdészné
Giczy Margit. – Ezt követően
már rendszeresen találkoztunk
Antallal, gyakran Sopronban,
ugyanis itt laktam albérletben Rybach Mária néninél, akinek a fia éppen akkor disszidált, ma pedig Svájcban híres

karmester, a Zürichi Egyetem
professzora.
A fiatalokat 1959 áprilisában a vőlegény bátyja, Erdész
Ferenc adta össze, aki közel negyed századig volt Harka plébánosa, a Soproni Társaskáptalan
kanonokja. Egy Fenyves sori albérletben indult a közös életük,
majd hamarosan megszülettek
a lányaik, előbb Katalin, néhány évvel később pedig Márta.
– Az oltár előtt nemcsak kimondtuk, hanem hittel vallottuk és valljuk, hogy semminemű viszontagság között nem

hagyjuk el egymás – mondta Erdész Antal. – A hosszú és
boldog házasság egyik titka a
család összetartó ereje. Mindig a gyerekek álltak az életünk középpontjában, minden
egyéb, legyen az szakmai karrier vagy az anyagiak, csak ez
után következhetett.
– Természetesen voltak viszontagságok is az elmúlt 62
év során – tette hozzá Giczy
Margit –, de ezek is csak megerősítettek bennünket, úgy
a hitben, mint az egymás iránti
szeretetben.

ERDÉSZNÉ GICZY MARGIT aranydiplomás tanár 1933-ban született Bogyoszlón. A soproni Isteni Megváltó Leányai Tanítóképzőjében szerzett tanítói, majd a Pécsi Tanárképző Főiskolán rajz–
földrajz szakos tanári diplomát. Az Orsolya téri általános iskolából ment nyugdíjba 1988-ban.
ERDÉSZ ANTAL vasdiplomás agrármérnök, mérnöktanár 1931-ben született Vecsésen. Agronómusként a Soproni Állami Gazdaságban dolgozott, majd 1964-től 1993-ig a Lippai János Kertészeti Szakképző Iskolában tanított.

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 8-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.).
November 17-i rejtvényünk megfejtése: „Túl gyakran keresem rossz helyen az életet”. Szerencsés megfejtőnk:
Horváth Mariann, Sopron, Roth Gyula utca.

12 Sztárok itt és ott

Soproni Téma 10. évfolyam

Varga Gábor a világhírű Bogányi Gergellyel lép fel

HUMORSAROK

Spanyol zongoraturné
KÓCZÁN BÁLINT

Az elmúlt napokban indult spanyolországi turnéra Varga Gábor
Bogányi Gergellyel, no meg a világhírű Bogányi hangversenyzongorával. A soproni dzsesszzenész lapunknak arról
is mesélt, hogyan került kapcsolatba az ismert
művésszel.
– Izgalmasnak ígérkezik a
2021-es év vége. Egy számom
ra nagyon megtisztelő felké
rést kaptam Bogányi Gergely
zongoraművésztől, egy spa
nyolországi körút keretein be
lül veszek részt a zenei turné
ján – kezdte Varga Gábor.
A meghívás apropója egy
fél évvel ezelőtti közös stú
diómunka volt, amely során
Gergő Boros Misivel több le
mezt is rögzített, Gábor pedig
az új trió és szóló felvételeit
készítette.
– A kapcsolódási pont a
hangszer volt: a fantasztikus,
292 centiméteres Bogányi
hangversenyzongora. Már ak
kor körvonalazódott a gondo
lat, hogy ennek a hihetetlen ké
pességű hangszernek a széles
spektrumát nemcsak a klas�
szikus zenén keresztül lenne
érdemes megmutatni, hanem
az improvizatív, kortárs műfa
jon át is érdemes lenne láttatni
és hallatni – mesélte.

Így jutunk el Spanyolorszá
gig: a koncertek Bilbao, Bar
celona és Malaga csodálatos
városaiban lesznek, és min
den egyes helyszínre a Bogá
nyi Gergely által megálmodott
zongorát is magukkal viszik.
Az előadások során Bogányi a
nagy klasszikusok közül vá
logat, Varga teljesen szabad
impressziók és gondolatok
mentén reflektál a pillanat
nyi intuíciókra.
– A zenén túl egyfajta
missziós küldetést is érzek
ebben az együttműködésben,
hiszen a klasszikus csúcsze
ne színpadjai ritkán társul
nak ugyanazon helyen és idő
ben az improvizatív, kortárs
előadásokkal. Más a befoga
dó közönség, és gyakran na
gyon eltérő a zenei tartalom.

2021. december 1.

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista
alkotásai hétről hétre.

Mindezt azonban összefogja
az említett világhírű és ké
pességű, magyar fejlesztésű
Bogányi zongora. Ezáltal egy
nemzetközi szinten is egy
re ismertebb, új technológi
ákkal felvértezett, igazi XXI.
századi magyar hangszert,
egy valós időben megszülető,
új hungarikumot mutatunk
be a nagyközönségnek.
A soproni zongorista szá
mára (saját bevallása szerint)
nem kis kihívást jelente
nek a koncertek.
– Minden te
kintetben kü
lönleges pro
dukció lesz
ez. Távolinak
tűnő, még
is közös fó
kuszpontban
megszülető
előadásra ké
szülünk. Több
ezer kilomé
terre Magyar
országtól, Sop
rontól – ilyenkor
jó igazán zenész
nek, zongoristá
nak és magyar
nak lenni – zárta
Varga Gábor.

BULI VAN! – zenei ajánló
Led Zeppelin Session koncert
A veszprémi Session zenekar több mint két évtizede ápolja rendkívüli műgonddal a Led Zeppelin egyedülálló zenei örökségét.
Koncertjeiken megidézik és újrafogalmazzák a 70-es évek egyik
legnagyobb hatású zenekarának meghatározó dalait. (December 4. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden)
Leander Kills és Plasticocean koncert
Újra Sopronba látogat a Leander Kills. A formáció hazánk egyik
népszerű metálegyüttese, amely Köteles Leander szólóprojektjeként indult 2015-ben. A Leander Killst többször is láthattuk
az Eurovíziós Dalfesztivál magyar résztvevőjét kiválasztó A Dal
című tévéműsorban. A soproni Plasticocean zenekar 2017-ben
alakult, azóta számos hazai tehetségkutató dobogós helyezése
mellett a 2018/2019-es évad Hangfoglaló Program Induló Előadói Alprogram támogatottjai közé került egyetlen metal zenekarként. (December 10. 20 óra, Hangár Music Garden)

– A zenén túl egyfajta missziós küldetést is
érzek ebben az együttműködésben – nyilat
kozta a Bogányi Gergellyel közös turnéról
Varga Gábor.

A DIETETIKUS VÁLASZOL

A karácsonyi túlevés ellen
NÉMETH KINGA

Gyermekkori elhízás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri gondok – napjainkban mindegyik népbetegségnek
számít. De mit tehetünk a megelőzésükért, hogy minél tovább, egészségesen éljünk? Új
rovatunkban Németh Kinga soproni dietetikus ad
hasznos tippeket, valamint cáfolja a tévhiteket.
Narancs, vanília, fahéj, szegfűszeg és a frissen sült diós bejgli illata járja át hamarosan a
mindennapokat, és karácsonyi
finomságok kerülnek az asztalunkra. Fontos, hogy az év ezen
időszakában is próbáljunk tudatosan táplálkozni.
A magyaros ételek, a mértékletes alkoholfogyasztás beépíthető, hiszen nincs tiltott
élelmiszer. Fontos, hogy ez
a pár nap ne a megszorításokról szóljon. Helyette fordítsunk
figyelmet a nyersanyag-válogatásra: zsírszegény alapanyagokat használjunk, zsír helyett
a sütőben készítsük el a fogásokat, a süteményeket éde-

sítsük gyümölccsel, aszalványokkal! Válasszunk rostdús
köreteket, színesítsük zöldségekkel! Tervezzük meg előre
a tányérunkat, és élvezzük az
ízeket!
Az ünnepek alkalmával is
kapjon helyet naponta 4–5
adag zöldség és gyümölcs,
akár kisétkezésre fogyasztva! Iktassuk be a többszöri, kisebb mennyiségű étkezést, de
kerüljük az egész napos csipegetést! Így megelőzhetjük azt,
hogy az ünnepi vacsora adagja kétszeresére nőjön. Étkezésünkkor rágjunk lassabban, így
előbb kialakul a jóllakottság
érzete, ezzel az emésztőrend-

szerünk munkáját megkön�nyítve elkerülhető a puffadás,
kellemetlen teltségérzet, hasi
fájdalom. A megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás szintén elengedhetetlen, 1,5–2 liter víz formájában.
Ha próbálkoznánk valami
újjal: házi készítésű
szaloncukor
Hozzávalók: 50 dkg mazsola
vagy vörösáfonya, 20 dkg őrölt
mandula, 10 dkg kókuszreszelék, 1 kisebb narancs reszelt
héja, csipetnyi őrölt fahéj, 5
dkg méz (elhagyható)
Elkészítés: A mazsolát/ vörösáfonyát forró vízzel leöntjük, és 5 percig állni
hagyjuk. Közben a mandulát,
a kókuszreszeléket, a lereszelt
narancs héját fűszerezzük fahéjjal, összekeverjük. Leöntjük az aszalványról a vizet,
mindent egy fémkéses robotgépbe dobunk, összedolgozzuk. Evőkanállal kiadagoljuk
a masszát, kezünkben szaloncukor formájúra alakítjuk.
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