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A látszattól a valóságig
Az országban Budapest és Debrecen után Sopronban is megnyílt a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság harmadik médiaértés-központja a Kossuth Lajos utcában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Felújított
vasútvonal

Esküvőkiállítás

Mérgezik
a levegőt!

35 szolgáltató mutatkozott be
a Liszt-központban

Elkezdődött a fűtési szezon, és máris veszélybe került a soproni levegő. Olvasónk
hívta fel szerkesztőségünk figyelmét, hogy
sajnos napjainkban is
akadnak olyanok, akik
nem az engedélyezett
tüzelőanyagokkal fűtenek, hanem mindenféle lommal és
vegyszerekkel kezelt
bútoripari hulladékfával, így mérgezve
a levegőt.
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Hivatalosan is átadták a forgalomnak a Fertőszentmiklós–országhatár közötti, teljes egészében felújított vasútvonalat.
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Sakkasztal első kézből

Grabner finisszázs
Óriási közönségsikerrel zárult vasárnap este a Grabner kiállítás
a Festőteremben. A finisszázs (kiállításbúcsúztató) hétvégéjén
450-en vettek részt a közönségszavazó játékban. Felvételünkön
Grabner József az Őszi erdő című kisorsolt festménnyel.
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Az írásbeli feladatok megoldása után egy sakkasztal megtervezése és elkészítése volt a feladatuk azoknak a diákoknak, akik részt
vettek a faipari tanulók versenyén a Soproni Egyetemen.
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Az országos felméréshez csatlakozott városunk is

A soproni táj jövője

Sopron műemlékekben gazdag város – erre büszkék is az itt élők FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Mitől jellegzetes a soproni táj? Mely értékeket
őrizzünk meg az utókornak? Ezekre a kérdésekre is keresik a választ tájkutatók és természetvédők – a soproniak bevonásával.
Az Agrárminisztérium koordinálásával 2017 óta országos
tájkarakter-elemzés történik,
amelyben az ember és természet kapcsolatából létrejövő
tájak legfontosabb jellemzőit
tárják fel. A felmérés egyik mintaterülete Sopron és környéke.
Dr. Konkoly-Gyuró Éva, a
Soproni Egyetem professzora,
a Lechner-központ szakértője
munkatársaival, valamint az
érdeklődőkkel közösen többek

között arra a kérdésre keresi a
választ, hogy városunkban mit
tekintenek megőrzendő értéknek, milyen pozitív és negatív
változásokat érzékelnek, milyen
jövőt képzelnek el e tájon.
Az elmúlt hetekben a soproni
TIT szervezésében két előadást,
illetve közös eszmecserét tartottak. A bevezetőben elhangzott:
a táj, de annak kisebb egységei is identitás-, azaz közösségépítő erővel rendelkeznek.

Országszerte, ha bárkit megkérdezünk, hogy mi Sopron különlegessége, akkor a válaszok
között ott találjuk a műemléki
belvárost, a Lövéreket, a Deák teret, valamint a borvidéket, a kékfrankost. Ezen értékekre a város
polgárai büszkék.
A táj azonban nem állandó,
folyamatosan változik. Az elemzésben résztvevők megjegyezték: ott, ahol néhány évtizeddel ezelőtt még gyárak voltak,
most kereskedelmi egységek
találhatók, a rét, szántóföld helyén üzletközpontok létesültek,
a szőlős, kiskertes városrészben
pedig lakóépületek nőttek ki a
földből. Sopron látképét már
most is jelentősen átformálja az
épülő M85-ös gyorsforgalmi út.

A megőrzendő értékek között szerepel a város nyugalma, a táj változatossága, egyedisége. Itt gondoljunk arra, hogy
városunknál ér véget a Kisalföld, és kezdődik az Alpok vonulata. A Fertő tó térségében
kontinentális típusú az időjárás, míg a város másik oldalán,
a magasabban fekvő területeken már szubalpin klíma uralkodik – miközben a két tájegység között a távolság néhány tíz
kilométer. Ez a földrajzi helyzet
egyedi jelleget, sajátos értékeket
ad a tájnak. A helyiek számára
ugyancsak fontos szempont a jó
levegő, a várost körbeölelő erdőség, valamint az is, hogy térségünk továbbra is maradjon vonzó a turisták előtt.
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Ne legyen garázda!
HUSZÁR JUDIT

Legyen még élhetőbb a város! – ez a célja
annak a programnak, amelyet a közelmúltban
indított a Soproni Rendőrkapitányság.
Garázdaság, rongálás, testi sér– A fiatalok azt hitték, hogy
tés – sokszor „kéz a kézben” jár- majd a rongálás során keletkenak ezek a bűncselekmények. zett kárt kifizetik – folytatta az
Nagyjából tudjuk, hogy melyik őrnagy. – De mivel garázdasámit jelent, de bizony, bárkit ér- got is elkövettek, ezért bűnhalhet meglepetés.
mazat elkövetéséért kellett fe– Nyolc fiatal indult haza egy lelniük. Ráadásul, ha tizennyolc
szórakozóhelyről, út közben pe- éven aluliak keverednek ilyen
dig elkezdtek kukákat rugdosni ügybe, akkor kötelességünk ér– kezdte a konkrét esettel Babel- tesíteni a gyámhatóságot és a
láné Lukács Katalin, a Soproni gyermekjóléti szolgálatot, akik
Rendőrkapitányság őrnagya, ki- megelőző pártfotó felügyelőt
emelt bűnmegelőzési főelőadó. rendelnek ki. Ő környezettanul– Másnap a lakók látták a felbo- mányt készít, beszél a szülőkrogatott, összetört szemetese- kel és az osztályfőnökkel. Tehát
ket, és értesítették a rendőrsé- megindul egy hosszadalmas,
get. Mi megtaláltuk a fiatalokat, kellemetlen procedúra. Az sem
akik a kihallgatáson szembesül- segít, ha valaki „csak” végignéztek azzal, hogy
te a történteket,
nemcsak rongá- „A közeljövőben
ha nem akadálást követtek el, a polgárőrökkel
lyozta a többiehanem garáz- együtt megerőket, nem szólt
daságot is.
rájuk, akkor bűnsítik a »látható
Garázdaságnak
segéd volt.
számít ugyan- rendőrséget«.”
A rendőrség táis minden olyan
jékoztató kampácselekmény, ami kihívóan kö- nyában különböző kiadványozösségellenes, erőszakos, má- kat is készít – ezeket eljuttatják a
sokban megbotránkozást, ria- középiskolákba, de a lehetséges
dalmat kelt, rossz érzést okoz. áldozatoknak is összeállítanak
Például egy hangos utcai vesze- információs anyagot.
kedés vagy ittas hőzöngés is ez a
A közeljövőben a polgárőrökkategória. Sőt! Akkor is garázda- kel együtt megerősítik a „láthaságról van szó, ha nincs az eset- tó rendőrséget”. Több lesz az
nek szemtanúja, de utólag kide- egyenruhás például este 11-kor
rül. A törvény pedig bünteti a a szórakozóhelyek környékén,
garázdaságot – ráadásul a cso- ugyanis azt tapasztalják, hogy
portosan elkövetett garázdaság a jelenlétük önmagában is vis�még problémásabb…
szatartó erejű.

Fontos a látásellenőrzés
MADARÁSZ RÉKA

Megfelelő szemüveg
viselésével sok baleset
megelőzhető – erre hívják fel a figyelmet a szakemberek.
Október a látás hónapja, az akcióhoz
számos optika csatlakozott, amelyek kedvezményekkel várják a
vásárlókat.
Az őszi csapadékos, ködös időjárási viszonyok közepette még
az is rosszabbul lát, akinek nincs
szemészeti problémája. Évente
legalább egyszer érdemes sort
keríteni egy látásellenőrzésre,
amin októberben az optikák
többségében ingyenesen részt
vehetünk. Ma már a legtöbb helyen interneten keresztül is lehet időpontot foglalni.
– Ha valakinek szépen lassan
romlik a szeme, azt hiszi, hogy
ahogyan ő észleli a dolgokat, az
a jó látás. Nem ismeri fel, hogy
lehetne élesebb a látása, és így
nem közlekedhet – tudtuk meg
Seifert Brigitta optometristától
(az optometrista olyan szakember, akinek fő feladata a szem
fénytörési hibájának megállapítása és a helyes korrekció meghatározása – a szerk.). – Szűk
terekben mozgóknál különösen gyakori, hogy elkerüli a figyelmüket, ha távolra nem látnak élesen, és szemüvegre lenne
szükségük. Az egyik legmeglepőbb esetünk az volt, amikor

A szakemberek szerint mindenkinek érdemes évente megvizsgáltatnia a látását FOTÓ: NÉMETH PÉTER
a szakorvos javaslatára látásellenőrzést kért egy páciens, aki
még soha nem hordott szemüveget. A vizsgálat során fény
derült arra, hogy harminc százalékos a látásélessége. Kiderült az
is, hogy buszsofőrként naponta
emberek életéért felel. Amikor
megkapta a megfelelő erősségű szemüveget, akkor jött csak
rá, hogy eddig mennyire ros�szul látott.
Sokan azzal a panasszal érkeznek az optikákba, hogy a tévét
rosszul látják, miközben minden további nélkül autót vezetnek. Ahhoz, hogy időben észrevegyenek egy közlekedési táblát,
ugyanúgy fontos, hogy jól lássanak távolra, mint televíziózás
közben. Sötétben mindenképpen csökken a látásélesség, így

akiknek egyébként is korrekcióra szorul a szemük, még kevésbé látnak. Ezért is fontos a helyes dioptriájú szemüveglencse
viselése.
– Ma már léteznek kimondottan éjszakai vezetéshez kifejlesztett szemüveglencsék,
amelyek esőben, hóban, ködben növelik a kontrasztot, így
szürke időben a szürke úton,
szürke ruhában álló gyalogosokat is hamarabb észre lehet
venni – folytatta Seifert Brigitta. – Ezek a lencsék a szembejövő autók fényszóróinak bántó
hatását is csökkentik. A régen
ajánlott sárga lencsék hátránya,
hogy a reflektorok fényét ugyan
tompítják, de használatukkal a
sötét ruhában álló járókelők is
kevésbé láthatóak.
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Látni és látszani
Sopronban is van ingyenes járművizsgálat
– elkezdődött az ORFK
Országos Balesetmegelőzési Bizottság két hónapos „Látni és látszani”
című kampánya. Az akció október 19. és december 6. között tart,
több szerviz is csatlakozott hozzá. A kijelölt
helyszíneken a személyés haszongépjárművek
és a motorok vezetői ellenőriztethetik járművük
láthatóságért felelős alkatrészeit és a szélvédőt, a regisztrált optikai szaküzletek pedig
díjmentes látásellenőrzéssel és hasznos tanácsokkal várják a sofőröket. latnieslatszani.hu

Érvényes lejárt
okmányok
Még két hónapig, december 15-ig érvényesek Magyarország területén azok az okmányok,
amelyek a tavaszi veszélyhelyzet ideje alatt
jártak le. A kormányhivatalok arra kérik az
ügyfeleket, hogy akik
még nem hosszabbíttatták meg személyi igazolványukat, útlevelüket
vagy vezetői engedélyüket, minél hamarabb, és
lehetőség szerint előzetes időpontfoglalást
követően keressék fel a
kormányablakokat.

Városi hírek
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Faipari tanulók versenyeztek múlt héten a Soproni Egyetemen

Sakkasztal első kézből
P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

Az elméleti – írásbeli – feladatok megoldása
után egy sakkasztal
megtervezése és elkészítése volt a feladatuk azoknak a diákoknak, akik részt
vettek a faipari tanulók versenyén a Soproni Egyetemen.
A Soproni Egyetem Simonyi Károly kara idén ötödször szervezte meg a faipari szakiskolák számára a faipari szakmai versenyt.
– Jó látni, hogy van a faipari
szakmáknak utánpótlása, ezt
bizonyítja, hogy nyolc városból tizenegy csapat vesz részt
a megmérettetésen – mondta dr. Farkas Ciprián az elmúlt
csütörtöki megnyitón. – A verseny egyik célja, hogy a középiskolás diákok megismerkedjenek az egyetemmel, a szakmai
továbbtanulási lehetőségekkel
és a várossal is. Aztán ha eljön
a pályaválasztás ideje, akkor remélhetőleg egyetemünket választják majd a fiatalok.

A verseny résztvevői az elméleti feladatok után egy sakkasztalt terveztek és építettek FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Dr. Alpár Tibor rektorhelyettes kiemelte: a kétnapos verseny
alatt a résztvevők megismerhetik egymást, akár baráti kapcsolatok is kialakulhatnak. Amen�nyiben a Soproni Egyetemet
választják, akkor már nem lesz
számukra ismeretlen az intézmény. A kar évek óta tudatosan
dolgozik azon, hogy kiváló szakmai és közösségi kapcsolatot
ápoljon bázisiskoláival, minden
képzési szinten jelen legyen.

Gördülő soproni kövek
a világ minden táján
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Sopron több pontján szépen megfestett köveket rejtett el Fülöp Regina. Egy kis kártyát is rájuk ragasztott a következő felirattal: „Ha megtalálod, fotózd le, töltsd fel az oldalamra, és
tedd le egy másik helyszínen. Fotózd le azt is!”.
Ezzel pedig elkezdődött a kövek világjárása.
The Rolling Stones, gördülő kövek – ez Fülöp Regina megfogalmazásában a festettkő-kihívás. De mit is jelent mindez
a gyakorlatban?
– Az ötletet egy 2018-as
horvátországi nyaralás adta
– mondta lapunknak Regina. – A szállásunk bejárata előtt találtam egy
festett követ egy kis cédulával. Ezen állt a feladat, hogy mit kell
vele csinálni. Azelőtt sosem hallottam ilyenről,
viszont már
aznap nagyon
megtetszett
a kreatív
játék.
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Hazaérve öt
követ festettem meg, és
rejtettem el
azokat a város különböző pontjain.

A helyszíneket pedig megosztottam a közösségi oldalamon.
Nagy szerencsémre a megtalálók is partnerek voltak a kihívásban, és számos fényképes vis�szajelzést kaptam. Ezek alapján
tudom, hogy akkoriban a kövek
eljutottak Hajdú-Bihar megyébe, Londonba, Mariborba,
Ausztria több pontjára, illetve
Pozsonyba. Igaz, néhány megtalálónak megtetszettek a figurák, így azokat megtartották, és
a láncolat ott megszakadt.
Regina a napokban újabb öt
követ festett meg és rejtett el
szerte a városban. Minden alkotásra kis kártyát is ragasztott
a már ismert felirattal. Az új kövek most indultak a világ körüli
útra, így a játék tovább folytatódik. A fiatal hölgy úgy tervezi,
hogy karácsony előtt még húsz
követ tesz ki Sopronban. A helyszínek megtudhatók a www.
facebook.com/handmadebyregi oldalon.

Fülöp Regina és a
megfestett kövek – hamarosan
újabb
darabok indulnak
világ
járásra...

– A verseny kiváló lehetőség
arra, hogy az asztalos, illetve a faipari szakképzésben részt vevő
iskolák diákjai megmérettessék
magukat, tudásukat, találkozzanak a beszállító cégekkel, a szakmát kiszolgáló szakemberekkel,
egyetemi oktatókkal. Mindezek
mellett olyan új anyagokkal és
technológiákkal is megismerkedhetnek, amire az oktatás keretein belül kevésbé van lehetőségük – tette hozzá a rektor.

A tanulók az első napon az
elméleti, írásbeli feladatokat
oldották meg, pénteken pedig
a gyakorlati rész következett.
A háromfős csapatok teendője egy sakkasztal megtervezése
és megépítése volt. A diákok a
felkészültségükön túl csapatmunkáról és a szakma szeretetéről is tanúbizonyságot tettek. A győztes a Budapestről
érkezett Kozma Lajos Faipari
Technikum és Szakképzőiskola

csapata lett. Az ezüstérmet a
szintén fővárosi Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképzőiskola diákjai szerezték
meg, a házigazda Soproni Egyetem hallgatói pedig a harmadik helyen végeztek. A szervezők a szakma három különdíját
is átadták.
Amíg a diákok versengtek,
addig a kísérőtanárok részére szakmai tapasztalatcserét
szerveztek.

Felújított Fertő-parti vasútvonal
Hivatalosan is átadták a forgalomnak a Fertőszentmiklós–országhatár közötti, teljes egészében felújított vasútvonalat. A GYSEV Zrt.
idén áprilisban kezdte meg a 10,2 kilométeres
szakasz modernizációját, ennek keretében a
vasúti pályába új, rezgéscsillapító vasbeton
keresztaljakat és szintén új síneket építettek
be. A fejlesztésnek köszönhetően 100 kilométer/ órára emelkedhet a pályasebesség.
A rekonstrukció része volt a Fertőszéplak–
Fertőd megállóhely, illetve több vasúti át-

járó korszerűsítése. A munkálatokkal szeptemberben végeztek a szakemberek. A 2,7
milliárd forintos beruházás átadásakor Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára
hangsúlyozta: a hazai közlekedési hálózatok
gyors ütemű fejlesztését a koronavírus-járvány sem akasztotta meg. A rendezvényen
részt vett Barcza Attila, Sopron és térsége
országgyűlési képviselője, valamint Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója is.

Esküvőkiállítás
Változatos programokat kínált az idei esküvőkiállítás a Liszt-központban.
Vasárnap 10 és 18 óra között 35 különböző szolgáltató segítette a döntéshozatalban a jegyespárokat. Volt fotós, videós, dj, zenész, ruhákat nézhettek,
ékszereket próbálhattak és különleges édességeket is kóstolhattak a résztvevők. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Ünnepi zárva tartás a könyvtárban
Október 23-án, pénteken, valamint október 24-én, szombaton a Széchenyi István Városi
Könyvtár és a bánfalvi fiókkönyvtár is zárva tart.
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Nagy Sándor 1978-ban tette le a mestervizsgát

Ötven év a szakmában
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Látta, hogyan dolgozik sógora, így Nagy
Sándor az ő hatására
lett szobafestő és mázoló. A mesterember
hetvenévesen is aktív – követi a technika fejlődését, de azt
vallja, hogy az ember,
a szakértelem nem
helyettesíthető.
Szép jubileumot tartottak a napokban a soproni ipartestületben: Nagy Sándor 1970. szeptember 20-án lett tagjuk, az
50. évforduló alkalmából pedig
aranygyűrűt adományoztak neki. (Idén volt még egy ünnepelt:
Gerencsér András víz-, gáz- és
központifűtés-szerelőt szintén
bemutatjuk lapunkban.)
– Fiatalkoromban láttam, hogyan dolgozik idősebb Horváth
Ernő, a sógorom, megtetszett ez
a munka. Bár eleinte úgy tűnt,
hogy vendéglátós leszek, de inkább a szobafestő és mázoló
szakmát választottam – mondta Nagy Sándor. – Az iskola elvégzése után egyből beléptem
az ipartestületbe. A mestervizsgát 1978-ban tettem le. Innentől
kezdve pedig szabadabb lett az
út, mozgalmas és munkával teli
évek, évtizedek következtek.
Nagy Sándor a vállalkozását igyekezett folyamatosan

2020. október 21.

Tüzelőanyag helyett
hulladékkal fűteni?!
Még alig kezdődött el az idei fűtési szezon, máris sok helyen látni sűrű, fekete füstöt kibocsájtó kéményeket – értesítette szerkesztőségünket olvasónk.
A jelek szerint sajnos még mindig akadnak olyanok, akik
semmibe veszik mások egészségét, és mit sem törődnek
a szűkebb vagy tágabb közösségük érdekeivel. Szennyezik a levegőt, amely szélcsendes időben ráül a környékre,
megnehezítve elsősorban az idősek és a gyerekek életét
(légzését), súlyos egészségkárosodást okozva. Arról nem is
beszélve, hogy mindenhol – fákon, növényeken, ablakokon, ruhákon, autókon – megtapadnak a füstben szállingózó fekete és mérgező szemcsék. Sokan nem törődnek a
jogszabályokkal, és vállalva a büntetés kockázatát, minden,
a házban található limlommal fűtenek. Mások pedig olyan
bútoripari hulladékfát vásárolnak (annak ellenére, hogy ők
is tudják, ezek vegyszerekkel, festékekkel kezelt maradékok), amelyek elégetése szigorúan tilos, mert füstjük mérgező. És mégis… Évről évre, minden fűtési szezonban a
Soproni Téma is felhívja a figyelmet, hogy fűtsünk helyesen, csak megengedett tüzelőanyaggal, száraz fával, hogy
minél kisebb legyen a károsanyag-kibocsátás. Talán még
nem késő az összefogás, a mások egészségét szándékosan romboló szomszédaink figyelmeztetése, végső estben
pedig nem maradhat el a pénzbírság sem.

Nagy Sándor folyamatosan fejlesztette vállalkozását – a festés mellett már
gipszkartonozással, hőszigeteléssel is foglalkoznak FOTÓ: FILEP ISTVÁN
fejleszteni, így az 1990-as évektől már gipszkartonozással, illetve külső homlokzati hőszigeteléssel is foglalkoznak.
A mesterember hetvenéves, de
már nagyon várta, hogy véget
érjen a lábadozása (a közelmúltban egy térdműtéten esett át),
és csatlakozhasson az egyik patinás soproni szálloda felújításán
dolgozó három munkatársához.
Közben pedig abban is reménykedik, hogy a tizenhárom éves

unokája majd továbbviszi az
ipart. Festőre, mázolóra, a jó
szakemberre mindig szükség
van, ahogy a jó kézügyességre is.
– Sok szép emlékem van az elmúlt ötven évből, persze mindig oda kellett figyelni, mert
nem egyszer előfordult, hogy
a megrendelő rámutatott egy
ruhára, és azt kérte, hogy a fal
is olyan színű legyen – nosztalgiázott a mester. – Akkoriban
még kézzel kevertük ki a színt,

sokszor pedig csak a szemünkre és a tapasztalatunkra hagyatkozhattunk. A technika fejlődésének köszönhetően rengeteg
színárnyalat készíthető el. Hiszem, a gépek nem helyettesíthetik teljesen az embert: minden évben végigjárom a soproni
iskolákat, és ahol kell, ott újracsíkozom a pedagógusok mögé, a
falra feltett táblákat. A vonalaim
szerencsére még mindig párhuzamosak és derékszögűek…

Hétköznapi hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat a jövőben
is tartjuk, sőt szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink
megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a
körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama,

másokon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben,
írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a S
 oproni Témában! Leveleiket a s zerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet,
olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és
megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést
október 28-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, ajándékot sorsolunk ki.
OKTÓBER 7-I REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: az egykori Szent Asztrik Bencés
Gimnázium, szerencsés megfejtőnk: Szalai Ernőné, Sopron, Juharfa utca.

EZ LESZ…
Képek és könyvek
Október 21., szerda 18, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza
Pedagógus Plusz sorozat – vendég: Dorosmai Erzsébet
művésztanár

Római karnevál – színpadi játék
Október 22., csütörtök 19 óra, Liszt-központ
Jutalomjáték a hatvanadik évadját kezdő erdélyi színészlegendának, Farkas Ibolyának.
További időpontok: október 23. 19 óra, október 24.
19 óra, október 25. 19 óra

Street Food Garden
Október 23., péntek 11–23 óráig, Búgócsiga
Akusztik Garden
Idén elmaradt a Food Truck Show Sopronban, ennek
pótlásaként egy igazi streetfoodos hétvégét szerveznek
a Búgócsiga kertjében.

Térzene – Kriszta Kinga
& Horváth István
Október 23. 14 óra, Liszt-központ
Fellép: Horváth István – tenor, harmonika és Kriszta Kinga – szoprán. A házaspár mindkét tagja a Magyar Állami Operaház énekese. Tangóharmonikával színesített műsoruk az operett és opera világába kalauzol
minket Lehár, Verdi, Erkel, Kálmán Imre örökzöldjei, jól
ismert klasszikusok szárnyán.

Kicsi Gesztenye Klub
Október 25., vasárnap 11 és 15 óra
Olly és a fogorvos

Senior tánc
Október 26., hétfő 16.30, Pedagógusok Soproni Művelődési Háza

Zoób Kati: Repertoár

Az egykori Szent Asztrik Bencés Gimnázium
– Szent György utca 9.
A soproni katolikus gimnáziumot a jezsuiták
vezetése alatt Draskovich György győri püspök alapította 1636-ban, az épület várfalra
néző hátsó szárnyát is a jezsuiták építették
a 17. század végén. 1777-ben a domonkos
rendet kérték fel, hogy lássa el tanárokkal az
iskolát, de a szerzetesek mellett világi tanárok is oktattak egészen a szerzetesrendek
II. József általi feloszlatásáig. Amikor 1802ben újra engedélyezték néhány szerzetesrendnek a működést, a pannonhalmi bencések vették át a gimnázium irányítását. Az
iskola 1921-ben vette fel Szent Asztrik bencés szerzetes nevét, aki a hagyomány szerint
Szent István királyunknak elhozta a koronát
Rómából. A két világháború között évente
300–350 tanulója volt az iskolának. A Szent
Asztrik katolikus gimnáziumot 1948-ban államosították, ezt követően előbb a soproni születésű világhírű jezsuita csillagásznak,
Fényi Gyulának (1845–1927) a nevét vette fel

az intézmény. „Én 1943-ban tanulmányaimat
még a Szent György utcában, a Szent Asztrik
Gimnáziumban kezdtem, de az államosítás
után egy év múlva a kommunista hatalom
úgy látta, hogy jobb lesz a kezelhetetlen diáktársaságot az utód Fényi Gimnáziumból
szétszórni, egyeseket a Berzsenyibe, másokat pedig a röviden reálnak emlegetett Széchenyi Gimnáziumba, ahol jó lélekkel fogadtak be.” – írta visszaemlékezésében Kovács
József László professzor. 1950-től erdésztechnikus-képzés folyt az iskolában, jelenleg
a Kisalföldi AszC Roth Gyula Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumnak ad otthont az épület. A Bencés Diákszövetség által 1998-ban elhelyezett emléktáblán a bencések latin nyelvű jelmondata
olvasható: Ora et labora, azaz Imádkozzál
és dolgozzál.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

November 19-ig, naponta 10 és 17 óra között látogatható a fertődi Esterházy-kastély Narancsházában Zoób Kati „Repertoár – Az ellentétek harmóniája” című kiállítása

Jótékonysági séta
Október 23-án, pénteken 10 órától tartja hagyományos
jótékonysági sétáját a Rotary Club Sopron. A találkozó 10
órakor lesz a Soproni Egyetem főbejáratánál, a résztvevőket a botanikus kertben Kui Biborka és ifj. dr. Sarkady
Sándor kalauzolja. A részvételi díj felnőtteknek ezer, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 forint, de további felajánlásokat is fogadnak. A rendezvény bevételét gyermekotthonok és a soproni kórház javára fordítják a szervezők.
A séta után pedig forralt borral, teával, zsíros kenyérrel és
pogácsával várják a résztvevőket.

MÉDIAPARTNEREINK:
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Médiaértés-oktató központ nyílt Sopronban

A látszattól a valóságig

A képszerkesztéssel ismerkednek a fiatalok a soproni Bűvősvölgyben – a képstúdióban elkészítették egy
magazin címlapját is FOTÓK: FILEP ISTVÁN
HORVÁTH FERENC

– A XXI. században rendkívül fontos odafigyelni gyermekeinkre, és megtanítani számukra,
hogy melyek a digitális világban és a médiában rejlő lehetőségek és veszélyek – mondta
dr. Farkas Ciprián polgármester a médiaértésoktatóközpont online megnyitóján.
Az országban Budapest és Debrecen után Sopronban nyílt
meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) harmadik médiaértés-központja
a Kossuth Lajos utcában. A modern, de mégis a környezetbe illő, a legkorszerűbb eszközökkel
felszerelt központban évente
kilencezer általános és középiskolás (9–16 év közötti fiatal)
szórakoztatva, aktív alkotófolyamatok segítségével tanulhatja meg, miképp hat rájuk a
média, hogy így értőbb és tudatosabb médiafogyasztókká váljanak.

Az intézményt hivatalosan
– online – Karas Monika, az
NMHH elnöke nyitotta meg.
Köszöntőjében a felelős médiahasználatra hívta fel a figyelmet. Kiemelte, az oktatóközpontban a látszattól a valóságig
vezető utat járják be a fiatalok. Méltatta az intézmény jelentőségét (ugyancsak online)
dr. Farkas Ciprián polgármester
is. A Bűvösvölgy fantázianéven
működő központban több stúdió áll a fiatalok rendelkezésére. Megismerkedhetnek a filmés híradókészítés rejtelmeivel,
a hír- és képszerkesztéssel, a

reklámmal. A képstúdióban ma- foglalkozások ingyenesek, sőt a
gazincímlapokat és belső oldala- vidékről érkezők buszos utazás
kat szerkeszthetnek, de vannak költségeit is átvállalja az NMHH.
úgynevezett netkockázat és netÉrdekesség, hogy az 1,6 milvizsgáló foglalkozások is. Újdon- liárd forintos beruházás teljes
ság – Sopronban indult először költségét (a már meglévő volt
– az Influenszerraktárépület teljes
menedzser 2020
átalakítását, újracímű foglalkozás. „A soproni középítését és korszeMegtudtuk, a pont regionális,
rű berendezését)
soproni központ mert fogadnak ta- a – médiatörvény
regionális, mert nulókat nemcsak
által előírt módon
fogadnak tanu- a mi megyénk– a média és hírlókat nemcsak a
szolgáltatók által
ből, de Vasból,
mi megyénkből,
befizetett bírsáde Vasból, Veszp- Veszprémből és
gokból fedezte a
rémből és Zalá- Zalából is.”
hatóság. Ezekből az
ból is. Egyszerre
összegekből fede40–50 fiatal vehet részt a témák zik az üzemeltetés költségeit is.
szerinti egyórás foglalkozásokon.
A hivatalos ceremóniát köveÖsszesen négy óra áll rendelke- tően az újságírók bepillantást
zésükre. A foglalkozásokra isko- nyerhettek a központ működélai szervezésben, csoportosan sébe a Deák Téri Általános Iskolehet jelentkezni, a meghirde- la 6. osztályosainak segítségével,
tett regisztrációs időszakokban akiknek az influenszer-menea www.buvosvolgy.hu olda- dzser és a képalkotás foglalkozálon. Fontos információ, hogy a sokból mutattak be részleteket.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
›
Félti a gyermekét az internettől, tévétől?
ROSTA ZITA:
A négyéves kislányomat születése óta
próbáljuk távol tartani az internetettől,
a videójátékoktól. Otthon nincs táblagép,
számítógép. Néha-néha közösen megnézünk egy mesét, rajzfilmet a televízióban. Sajnos azt vettük észre, hogy ezután
megváltozik a viselkedése „zombiüzemmódba” kerül. Úgyhogy már a tévénézést
is a minimálisra csökkentettük. Esténként
már jó ideje mesét olvasunk neki. Napközben óvodában van, hétvégente pedig kint játszunk az udvaron, vagy elmegyünk kirándulni. Most inkább játsszon,
szaladgáljon, lesz még ideje bőven, hogy
a számítógép előtt üljön.

JUHÁSZ KATALIN:
Az idősebbik lányom már igazi kamasz, tizennyolc éves. Az ő generációja számára már teljesen természetes az internet, az okostelefonok
világa. El kell ismernem, vannak helyzetek, amikor jobban ismerik és kezelik az informatikai eszközöket, mint
mi, szülők. Igyekszünk rendszeresen
beszélni vele az internet veszélyeiről.
A közösségi oldalakon a névtelen felhasználók könnyen kihasználhatják a
még hiszékeny, naiv fiatalokat. Arra is
felhívjuk a figyelmét, hogy személyes,
illetve egyéb adatot ne adjon meg ismeretleneknek.

FILÁTZ GERGELY:
Az internettől féltem is, meg nem is a
gyermekemet. Úgy vélem, itt is nagy
a szülők felelőssége. Meg kell tanítani a fiataloknak, hogy mire használják
a világhálót. Elvonni sem szabad tőlük, mert abból az információáramlásból, ami napjainkra jellemző, nem
szabad teljesen kizárni őket. Túlzásba sem szabad esni, ugyanis sajnos
sok veszély rejlik az internetben, illetve a digitális térben. El kell fogadni azonban, hogy az internet nagyban
befolyásolja az életünket, a mindennapjaink része lett, a középutat kell
megtalálni.

Zrínyi 400 konferencia a megyeházán
PLUZSIK TAMÁS

Zrínyi Mikós születésének négyszázadik évfordulója alkalmából rendezett konferenciát a soproni horváth nemzetiségi önkormányzat. Múlt pénteken az egykori Vármegyeháza dísztermében horvát és magyar előadókat hallottak
a résztvevők.
– A négyszáz évvel ezelőtt született Zrínyi Miklósnak számos
kötődése van Sopronhoz – emlékeztetett köszöntőjében
dr. Farkas Ciprián polgármester. – Az egykori horvát bán és

városunk kapcsolatát hűen örökítette meg Petz tanító a híres krónikájában, melyben leírta, hogy Sopron milyen mély
hódolattal fogadta a fiatal grófot és kíséretét, amikor több
száz emberből álló seregével 1644. augusztus 22-én átvonult a városon. A mai Várkerületen lévő hajdani Fehér Ló fogadóban vendégelte meg Steiner Jakab polgármester és a
tanácsbéli városatyák Zrínyi Miklóst.
Az egész napos program során a résztvevők a mai Horvátország területén született főnemes irodalmi, politikai és katonai pályafutásáról is hallottak előadásokat.

Mérce
Horváth Ferenc jegyzete
A minap egy általam nagyon régen
ismert, a politikától magát tisztes távolságban tartó, a város múltját jól ismerő személyiség örvendeztetett meg a bizalmával. Hosszasan
beszélgettünk az elmúlt évtizedekről, s persze szóba került a család is. Számára különösen fájdalmas,
hogy már egyedül él, gyermekei pedig szétszóródtak
az országban. Így aztán napjait többnyire olvasással
és sétálással tölti, figyelve a város minden rezdülésére. Elmondása szerint, ha nem is azonnal, de minden
újat alaposan megnéz,
legyen az akár egy csa„A modern, XXI. századi Sopron most épül, ládi ház, de „ellenőrzi” a
felújított utak állapotát
autópályával, koris. Persze csak önmaszerű infrastruktúrága kedvére. Az elmúlt
val, turistacsalogató
években szinte szenveattrakciókkal, a szeldélyévé vált, hogy minlemi és épített örökdenre figyeljen.
ség feltárásával és
– Csak ámulok, hogy
megőrzésével.”
mi minden történik
Sopronban – mondta
inkább magának, miközben lassan ereszkedtünk lefelé Szent Mihály útján. – Biztosan számon tartja valaki és összegzi, egy csokorba szedi, hogy az elmúlt
tíz évben mi minden történt, hol, mi épült, újult meg,
mert ez egy olyan korszak, ami nagyon ritkán fordul
elő egy város életében. Nem tudom, hogy az emberek a mindennapi rohanásban érzékelik-e, hogy
milyen változásokat élünk, értik-e, hogy a fejlesztések miképp változtatják meg már a mi életünket is.
A vasfüggöny ugyan már több mint 30 éve leomlott,
de Sopron zárt város maradt. Az ausztriai munkában reménykedők áradata csak a nyitottság látszata, a felszín volt. A modern, XXI. századi Sopron most
épül, autópályával, korszerű infrastruktúrával, turistacsalogató attrakciókkal, a szellemi és épített örökség feltárásával és megőrzésével. Ez teremti meg az
igazi kitárulkozás, a gyarapodás feltételeit, közösségi és egyéni szinten. Egyszer majd talán az is kiderül, hogy a háttérben kik voltak azok, akik szürke
eminenciásként segítették a várost, azok, akik most
inkább visszahúzódnak, mert a városfejlesztés közösségi munka, amely azonban nem nélkülözheti a
távlatokban gondolkodókat, s a gyakorlati, de víziókkal rendelkező vezetőket.
Már a Fő téren jártunk, megpihentünk Sopronyi
Thurner Mihály szobránál. Mi, soproniak többnyire
őt ismerjük „a Polgármestereként” és persze Lackner Kristófot. Mindketten városuk igazi szolgálói voltak, s egy-egy nagy korszak tanúi, alakítói. Barátom
körbejártatta a tekintetét, végül a Tűztornyon állapodott meg. – A mérce – mondotta –, a városépítés mércéje. Az egymásra rakódó évszázadok hűséges tükröződése, amely ma is irányt mutat.
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Sopron Holding központi szám .   .   .   .   .   .   .   . 514-500
Ingyenes zöldszám(üzenetrögzítő)  .  .  . 06-80/514-600
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
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-1/3 49 49 49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130

6

Zöld Sopron

www.sopronitema.hu

2020. október 21.

A történelmi múltat idézik a Soproni-hegységben található alkotások

›

Emlékhelyek a parkerdőben

Faültetés
a Jerevánon

ZÖLD HÍREK

Harminc fát ültettek el
az elmúlt héten a Jereván-lakótelepi Ibolya-tónál. Az akciót az
egyik, idén harmincéves
biztonságtechnikával
foglalkozó cég kezdeményezte. Az eseményen részt vett a körzet
három önkormányzati képviselője: Csiszár
Szabolcs alpolgármester, Tóth Éva, a településrészi önkormányzat elnöke, valamint
Magas Ádám.
– Városunkban kiemelt
figyelmet fordítunk a
környezet védelmére, hiszen a minket követő generációknak is
szükségük van élhető térre – mondta Csiszár Szabolcs.

Az év fája
Az ágfalvi csata emlékműve a Lövér Kalandparknál, Hédl András szobra a Károly-kilátóhoz vezető úton és Bella Lajos emléktáblája a
Várhelyen – valamennyi emlékhely népszerű kirándulócélpont FOTÓK: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Parkerdőben számos történelmi és
kultúrtörténeti emlékkel találkozhatnak a kirándulók. Sorozatunkat újabb emlékek bemutatásával folytatjuk.
A Lövér Kalandpark előtti parkoló és pihenőhely végében
található az ágfalvi csata emlékműve. A második ágfalvi ös�szecsapás a nyugat-magyarországi felkelés fontos ütközete

volt 1921. szeptember 8-án,
amelyben a Rongyos Gárda sikerrel futamította meg a Sopron elfoglalására küldött, négyszeres túlerőben lévő osztrák
csendőröket. Ezután ők nem

tettek több kísérletet a terület megszállására, így az összecsapás nagymértékben hozzájárult a soproni népszavazás
kiírásához.
A Károly-kilátóhoz vezető
úton találjuk Hédl András erdész szobrát. Sokoldalú felkészültsége, gyakorlata alapján
sikeresen oldotta meg a kézifűrészeket követő új technológiák bevezetését, motorfűrészek,
anyagmozgatási technológiák fejlesztését. Ismerte a

hegyvidéki erdők minden zugát, tudta, hogy mikor és hol
kell a természeti folyamatokat segíteni.
A 483 méter magas gerincen
álló, 37,4 katasztrális hold kiterjedésű soproni Várhely fából
és földből emelt Hallstatt kori
sáncvára a keleti Hallstatt kultúra egyik legfontosabb lelőhelye. Az itteni feltárásokat 1887ben Bella Lajos (a reáliskola, mai
Széchenyi-gimnázium tanára,
Sopron vármegye és Sopron

A kerítésépítés fő szabályai
A közterületről látható vagy 1,8 méternél
magasabb tömör kerítés építése, átalakítása, felújítása a településképi bejelentésköteles tevékenységek körébe tartozik. Olvasónk
kérdezett – lapunk utánajárt.
Folytatjuk az elmúlt héten megkezdett sorozatunkat (Szabályok
a fák telepítése előtt – legyen közös megoldás, Soproni Téma,
2020. október 4.). Olvasónk ezúttal a kerítésépítés szabályaival kapcsolatban kereste fel szerkesztőségünket. Levelében
felvetette: vajon köteles körbekeríteni a telkét? Milyen szabályok vannak érvényben ezzel kapcsolatban? A témában lapunk
ismét dr. Sárvári Szabolcshoz, városunk jegyzőjéhez fordult.
Megtudtuk, alapesetben nem kötelező kerítést építeni.
Amennyiben mégis úgy dönt a telek tulajdonosa, hogy szeretne, akkor építései engedélyt ugyan nem kell kérnie, de be
kell tartania a Helyi Építési Szabályzat és a településképi rendelet vonatkozó előírásait. Többek között azt, hogy a kerítés
illeszkedjen a településrész hagyományaihoz, elsősorban természetes anyagokból – fa, kő, tégla – készüljön. Tájidegen
színek alkalmazása nem megengedett. Az újonnan beépülő, valamint az 50 százalékban be nem épült lakótömbben
drótfonattal kiegészített, zöld sövénykerítés vagy legfeljebb
60 centiméter magas tömör (beton, kő vagy tégla) lábazatról indított, áttört kerítés létesíthető. A kerítés telekhatáron
állhat, ettől eltérni csak domborzati vagy a telek megközelíthetőségét megkönnyítő okokból lehet, valamint akkor, ha
ez az utcaképben nem okoz zavaró törést. A teljes felsorolás a www.sopron.hu oldalon érhető el.
– Városunkban a közterületről látható vagy 1,8 méternél magasabb tömör kerítés építése, átalakítása, felújítása azonban

szabad királyi város Régészeti Társulatának titkára) kezdte
meg. 1932-ig több ásatás történt
a földvárban és a mellette elterülő halomsírokból álló temető területén. Európa-szerte híresek a szakemberek körében a
Burgstall alakos urnái, amelyek
még Bella Lajos kutatásai során
kerültek elő, munkásságát az itt
található emlékmű örökíti meg.
Forrás: a Tanulmányi Erdőgazdaság gondozásában megjelent Emlékhelyek című kiadvány

Sikeres védekezés
a parlagfű ellen
MADARÁSZ RÉKA

A kerítés elsősorban természetes anyagokból
– fa, kő, tégla – készüljön! FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
már a településképi bejelentésköteles tevékenységek körébe tartozik. A bejelentést a polgármesteri hivatal városfejlesztési osztályához kell benyújtani – hívta fel a figyelmet
dr. Sárvári Szabolcs.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
szerint az építéshatóság bizonyos esetekben (például közés közlekedésbiztonsági okokból) elrendelheti a telek bekerítését, vagy a kerítés lebontását.
A témakör harmadik részében – szintén olvasónk felvetése nyomán – lapunk annak jár utána, hogy a családi házaknál az árkokat, füves területeket kinek a feladata gondozni.

Online szavazáson a
mélykúti júdásfa nyerte
idén az év fája címet, a
Hős fa címet a balatonszemesi Bagolyvári Promenád fasora, az Országos Erdészeti Egyesület
különdíját pedig a debreceni Déri téri kocsányos tölgy kapta. Az év
fája versennyel a közvetlen környezetünkben
élő fákra és a mindennapi életünkben betöltött szerepükre hívja fel
a figyelmet az Ökotárs
Alapítvány. (mti)

A nyár végi és a szeptember eleji
csapadékos időjárás és az azt követő meleg kedvezett a parlagfű
fejlődésének. A többéves hatósági munka, a korábbi évek ismeretterjesztő, figyelemfelhívó
tevékenysége, valamint a szervezetek közti együttműködés lehetőséget biztosított az eredményes felderítésre és védekezésre.
– Országos viszonylatban
Győr–Moson–Sopron megye
kevésbé volt fertőzött parlagfűvel – tudtuk meg Szemerits Attilától, a Győr–Moson–Sopron
Megyei Kormányhivatal osztályvezetőjétől. – A felderítések
során 236 hektár külterületi ingatlanon találtak parlagfüvet
a kollégáim. A legfertőzöttebb
területek megyénkben a mosonmagyaróvári, a győri és a téti járások voltak.
Október 6-án szabták ki az
utolsó bírságot, így eddig ös�szesen 9 millió 305 ezer forintra

büntették a fertőzött területek
tulajdonosait. A legmagasabb
bírság összege 845 ezer forint
volt egy lucernás területen.
A bírsághoz még eljárási költségek is kapcsolódnak, és azok
sem alacsonyak: eddig 1 millió
956 ezer forintra rúgtak.
A megyében két alkalommal
végeztek helikopteres légi felderítést. Ezzel a módszerrel akár
két–három nap alatt az egész
megye feltérképezhető, és – a
korábbi évekhez hasonlóan – nagyon hatékonynak is bizonyult.
Az idei évben kísérleti jelleggel
elkezdték a drónos felderítést is.
– Belterületi ingatlanoknál kiemelten fontos feladat a pontszennyezések felszámolása, mivel egy szépen kifejlett növény
a vegetációs időszakban 2–3 hónap alatt 8 milliárd pollenszem
termelésére is képes lehet – tette hozzá az osztályvezető. – Ez
kedvezőtlenül befolyásolhatja a környéken élő allergiások
életminőségét.

Csökkenteni kell a szén-dioxid-kibocsátást
– Magyarország vállalásának megfelelően 2030-ra 40 százalékkal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást – jelentette ki
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter egy
Budapesten megtartott klímakonferencián. – A klímavédelemben pályán vagyunk, de a trendet fel kell gyorsítani, különben a globális átlaghőmérséklet-emelkedést nem tudjuk
1,5–2 fokra korlátozni, ez pedig jelentős pusztítással járna.

Kiemelte: a 2050-re tervezett 95 százalékos mérséklés a számítások alapján 50 ezer milliárd forint beruházással valósítható meg, de uniós szinten csak akkor lehet esély rá, ha a
tagállamok mindegyike képes tíz éven belül a 40 százalékos
csökkentésre. Jelenleg a világ a koronavírus-járvánnyal van
elfoglalva, ugyanakkor fontos az is, hogy ne veszítsük szem
elől a klímaváltozás jelentette kihívást. (mti)

Sok munkát adott a szakembereknek a parlagfű
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

2020. október 21.

Stabat Mater
Hat nemzet – magyar, orosz, ukrán, osztrák, brazil, olasz – képviselőivel, szimfonikus zenekarral, operaénekesek és helyi
gyermekek részvételével október 30-án láthatják a nézők először a Stabat Mater című táncművet a Sopron Balett és a St.
Pölten-i Europaballett koprodukciójában a Soproni Petőfi
Színházban. Alekszej Batrakov
és Demcsák Ottó koreográfusok a világ legismertebb Mária-himnuszát inspiráló történetet dolgozták fel Sosztakovics,
valamint Pergolesi varázslatos,
érzelemgazdag muzsikájával. Az
évad kiemelkedő, nagyszabású,
különleges élményt és látványt
kínáló bemutatóját gőzerővel
próbálják.
A táncosok nagyon várják már
a bemutatót, mert a veszélyhelyzet kihirdetése miatt a márciusi főpróbák idején kényszerültek
elhalasztani a tavaszi premiert.
Most újból elkezdték próbálni a
szinte teljesen elkészült előadást.
Fizikai és technikai elemeket

gyakorolnak, s miután egy-egy
szerepet az eredetihez képest
most más táncol majd a történetben, így a figurák mozgásait,
a koreográfiákat próbálják a helyzetekben, jelenetekben. Mindenki örül annak, hogy a St. Pölten-i
Europaballett részt tud venni a
koprodukcióban. Négy lány és
három fiú érkezett az együttestől Sopronba.
A színházzal kapcsolatos további hír, hogy különleges, a
műtőkben, zárt terekben használt, vírusok, baktériumok, penészgombák semlegesítésére
készült légtisztító berendezéseket telepítettek a Soproni Petőfi
Színház nézőterére, ruhatárába,
közönségforgalmi területeire,
színpadára. A kecskeméti színház után az országban második
helyen Sopronban szerelték fel
az UV-C sugárzással működő berendezéseket, amelyek a zárt terekben átmozgatják a levegőt,
egy speciális technikával átszűrik a szálló részecskéket, majd a
kórokozókat elpusztítják.

Grabner finisszázs
Óriási közönségsikerrel zárult
vasárnap este a Grabner kiállítás a Festőteremben. A finis�százs (kiállításbúcsúztató) hétvégéjén 450-en vettek részt a
közönségszavazó játékban,
a legtöbbeknek tetsző kép a
Szent Mihály-templomot ábrázoló akvarell lett. A festmény
a templom felújításának alkalmából született, a temető irányából ábrázolja az épületet
egy rendkívüli megvilágításban. A második és harmadik közönségdíjazott mű az „Este” és

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

a „Városkép a gazdanegyedből”
elnevezésű alkotás. A művész
felajánlásaként egy festményt
ki is sorsoltak a záró estén. Az
„Őszi erdő” című képet Láng
Imréné vihette haza.
Grabner József festőművész nyolcvanadik születésnapja alkalmából Látkép másképp címmel szeptember végén
nyílt kiállítás a Festőteremben
(A soproni szív képei, Soproni
Téma, 2020. szeptember 30.).
A tárlatot az elmúlt három hétben 2600-an nézték meg.

Túra a bánfalvi
stációk mentén
A Bánfalváért Baráti Kör idén is megrendezte az Ösvénytaposó túrát a bánfalvi kálvária stációi mentén. A vasárnapi túra zárásaként a résztvevők Szekendy Tamás orgonaművész emlékére rendezett koncerten vehettek részt
a hegyi templomban. Az orgonát Kuzsner Péter Fidelissima-díjas zongora-, orgona- és csembalóművész szólaltatta meg.
– A sétáinknak nemcsak az a céljuk, hogy családdal, barátokkal a természetben mozogjunk, hanem az is, hogy
valamilyen különleges helyre jussunk el – mondta I grecz
Katalin, a baráti kör elnöke. – Amikor megpróbáltuk először felidézni az 1600-as években épült kálváriának a
nyomvonalát, már akkor úgy éreztük, hogy ez egy szent
út, ami mindig újabb és újabb oldalát mutatja meg nekünk.

Ez történt…
105 évvel ezelőtt, 1915. október 22-én hunyt el Thiering Károly, az evangélikus líceum tanára, a soproni kaszinó könyvtárosa, a városi közkönyvtár egyik alapítója.
Sopronban született 1834. január 19-én.
75 évvel ezelőtt, 1945. október 9-én a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt Soproni Újság címen lapot
adott ki. A Soproni Újság 1949. június végén szűnt meg.
30 évvel ezelőtt, 1990. október 23-án avatták fel Sopron Vörösmarty-szobrát, Somogyi József Kossuth-díjas művész alkotását. A soproni Káspár nővérek, Terézia
(1909–2001) és Hermina (1913–2003) kezdeményezésére állított műalkotást továbbiak követték: a Frankenburg
úti szoborparkban áll Tompa Mihály, valamint Arany János mellszobra.
A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán (www.
szivk.hu) megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.
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Tarjáni Antal kiállítása november 5-ig látható

A lyukkamera varázsa
PLUZSIK TAMÁS

Tarjáni Antal erdőmérnök–fotóművész
lyukkamerás alkotásaiból nyílt tárlat a Szent
György utcai Torony
Galériában.
A kiállításon Tarjáni Antal különleges technikával készült fotói láthatók. Az erdőmérnöki tanulmányait Sopronban végző
fotóművész már régóta kísérletezik azzal, hogy a fényképezés legősibb eljárásával, a camera obscura technikával készítsen
kortárs fotókat. Ennek során lényegében fényképezőgép nélkül, maga készítette eszközökkel, valamilyen fényérzékeny
bevonattal ellátott „fénycsapda” segítségével hoz létre különleges hatású, fekete-fehér
fotókat. – Arra már nem emlékszem, hogy tízévesen mi serkentett arra, hogy az összegyűjtött
zsebpénzemből fényképezőgépet, egy „Pajtást” vásároljak, de
tény, hogy ma is félembernek
érzem magamat, ha nincs nálam valamilyen képrögzítésre
alkalmas kellék – fogalmazott
a tárlatmegnyitón Tarjáni Antal. – A kiállításon látható képek
elkészítésében egy régi eszköz
segített, egy egyszerű jelenség,
melyet már Leonardo da Vinci is
lerajzolt, s talán használt is. Sőt,

Tarjáni Antal erdőmérnök–fotóművész a péntek esti kiállításmegnyitón
– az alkotó tízéves kora óta fényképez FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
a kínaiak már nála is sokkal korábban leírták, hogy ha egy sötét szobába egy apró nyíláson,
egy lyukon jön be a fény, akkor
a lyukkal szembeni falon a külső
világ fordított állású képe jelenik meg. Ez a „camera obscura”,
a lyukkamera, mely egy külön

világot teremtett számomra.
Mérnökként a technika létrehozása, az egyszerű kameráknak
az építése is örömet jelent. Az
utóbbi években szinte csak ilyen
gépekkel készítem alkotásaimat.
A kiállítást Cukor György
költő, művészeti író nyitotta

meg, aki a képeket az örök
fénnyel, a „lux aeterna”-val,
az örök világossággal hozta
kapcsolatba.
A tárlat november 5-ig tekinthető meg a Torony Galériában
(Szent György utca 14.), hétköznapokon 15 és 18 óra között.

Új soproni regény: A kimondatlan jóslat
Megjelent Bertáné Szita Myra kötete, A kimondatlan jóslat.
A regény cselekménye a Monarchia idejében játszódik, dokumentumokra alapozva mutatja be tolnai Festetics Vilma
grófkisasszony és Nyári Rudi cigányprímás különlegesen szép
szerelmi történetét (a zenészről lapunkban is írtunk: Kalandos
szerelem, Soproni Téma, 2020. március 4.). A szerző ötéves
kutatása során fellelt soproni, fővárosi és vidéki újságokban

megjelent cikkek, levéltári és múzeumi dokumentumok, illetve egyéni internetes információk képezik a regény alapját.
Az 566 oldalas könyvet 102 korabeli képeslap, fotó és más
személyes dokumentáció kópiája, valamint 19 színes illusztráció teszi még érdekesebbé. A regény előszavát Demcsák
Ottó balettművész és koreográfus írta, a grafikai munkákat
Berta Attila készítette.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1990
Soproni SE – Komlói
Bányász: 2–1.
NB II. nyugati csoport – Sopron,
1300 néző. A soproniak így álltak fel: Kállai–Kelemen, Nagy,
Skultéti, Ruzsits–Halász, Deák,
Vékony–Varga, Balaton,
Majoros. Edző: Keszei Ferenc.
Csere: Balaton helyett Orbán
a 67., Skultéti helyett Bognár
a 83. percben. Soproni gólszerzők: Majoros és Varga. A mérkőzés legjobbja Nagy Jenő, a
soproniak söprögetője, aki az
egyébként rendkívül bizonytalan soproni védelemből toronyként magaslott ki, s ez a
megállapításunk nem a játékos termetére vonatkozik.
Nagyon sokszor egyedül állt
szemben két vendég támadóval is, s egy–két könnyelműségtől eltekintve határozottan,
magabiztosan rombolta a vendégek próbálkozásait. Amilyen
nehéz helyzetben voltunk az
idény elején, magam sem gondoltam volna, hogy a nyolcadik forduló után már egy ponttal többünk lesz, mint ahány
pötty van a katicabogáron,

nyilatkozta a mérkőzés befejezését követően Keszei Ferenc edző.
(Nemzeti Sport)

1950
Új középiskola
Sopronban
Ünnepélyes kü lsőségek között október 1-jén nyílt meg
Sopronban az ország első erdészeti technikuma.
Kormányzatunk a Szovjetunió
példamutatása nyomán hazánkban is megvalósította a
technikumos oktatást. Két első, egy második és egy harmadik osztállyal nyitotta meg kapuit a soproni középiskola, áttelepítvén Esztergomból az ott
megszűnt erdész gimnázium
tanulóit. Az iskola tanulóinak
létszáma 140, akik közül 12 leány. Az első évre 80 tanulót
vettek fel, 95%-ban munkások
és dolgozó parasztok gyermekeit. Tandíj nincs, a jó előmenetelű vagy reászorult tanulók
pedig ösztöndíjban, anyagi támogatásban is részesülnek. A
gyakorlati oktatás vonalán szoros lesz a kapcsolatot a soproni
Agrártudományi Egyetemmel,

amely minden lehetőséget és
felszerelést megad a technikumi képzés elméleti és gyakorlati színvonalának emeléséhez, a
Soproni Állami Erdőgazdaság
pedig a külső gyakorlatok lehetőségét biztosítja a technikum számára. Az iskola előtt
állnak az ötéves terv célkitűzései, és meg akarják valósítani a tanulók és tanárok évnyitón elhangzott fogadalmát:
„Pártunk útmutatásával, rendíthetetlen akarással fogunk
dolgozni a szocialista, erdős
Magyarország megteremtéséért”. (Erdőgazdaság)

1920
Sopronban letörték
a tojásuzsorát
Az élelmiszer-uzsorások játékával szemben a hatóság és a közönség tehetetlen, ami azután
immáron tojásínségre vezetett
Budapesten. Ily körülmények
között nem érdektelen arról tenni említést, hogy mint jártak el
Sopronban a tojásuzsora letörése céljából. Hát, ott az történt,
hogy az ügyes határrendőrség
a titokban működő tojáskeres-

kedőktől több mint tizenkétezer
darab tojást kobzott el, amit darabonként hét–nyolc koronás
árban akartak forgalomba hozni. Ezeket azután négy–öt koronáért dobták a piacra, nem
kis örömére a fogyasztóknak.
Ezt az eljárást tovább folytatják, példát nyújtva a budapesti rendőrségnek, amely szintén
tehetne valamit a lakosság érdekében. (Pesti Hírlap)

Lopják a mentők
kocsijáról a
felszereléseket
Néhány hét óta valahányszor
elsősegélynyújtáshoz vonulnak
ki a mentők, állandóan lopkodják a mentőkocsikról a felszereléseket: lótakarókat, ostornyeleket, gyertyát, lámpát, sőt
a kocsik belsejéből az ülőkét is
kihúzzák ismeretlen egyének. A
lelketlen emberek olyankor teszik ezt, amikor a mentőorvos
az ápolóval, sőt a kocsissal is az
elsősegélynyújtásra szoruló beteghez mennek a lakásba, és addig őrizetlenül marad a mentők
kocsija. (Az Est)
Összeállította: Pluzsik Tamás
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Sopron Basket: száz pont fölé került a Pécs ellen

Ha lehet, játszanak
RÁZÓ LÁSZLÓ

Egy mérkőzést lejátszott, utána két találkozó elmaradt a Sopron Basket számára.
Sok a bizonytalanság
a női együttesnél, a
játékosok elkülönítve
készülnek.
Gáspár Dávid együttese a
PINKK-Pécsi 424 elleni találkozón rendkívül magabiztosan és
gyors tempóban kosárlabdázott,
aminek meg is lett az eredménye: a csapat úgy tudott győzni, hogy száz pont fölé került,
és 53 egységgel szerzett többet
ellenfelénél. A végeredmény:
Sopron Basket – PINKK-Pécsi
424: 105–52.
Múlt hétvégén már nem lépett pályára a csapat: Határ Bernadettről kiderült, hogy koronavírusos, ugyanakkor a Vasas
játékosai közül is többen a vírusra utaló tüneteket produkáltak, így elhalasztották a találkozót. Szintén elmaradt az október
21-re tervezett bajnoki, mert a
PEAC Pécs játékosai közben karanténba kerültek.
– Egyelőre mi is teszteredményekre várunk, a játékosok pedig elkülönítve végzik
az edzésmunkát. Összesen négyen jönnek egy időpontra, az
egyik játékos az egyik palánknál, míg a másik a szemközti
oldalon gyakorol, ketten pedig

Megvált edzőjétől
Babos Tímea
Babos Tímea négyszeres Gramd Slam-tornagyőztes teniszező pénteken bejelentette, hogy
megvált amerikai edzőjétől, Michael Joyce-tól.
Babos a közösségi oldalán megjelentetett közleményben nem
indokolta döntését. A játékos
úgy fogalmazott, a pályán és
azon kívül is sokat tanult a trénertől, akinek megköszönte a
közös munkát. A 47 éves Joyce
tavaly június óta irányította
a soproni teniszező szakmai
munkáját. Joyce 2004 és 2011
között Marija Sarapova trénere volt, majd tavaly áprilisig a

kanadai Eugenie Bouchard szakmai stábját vezette.
A világranglista 111. helyén
álló Babos Tímea egyesben öt
mérkőzést játszott a teniszélet nyári újraindítása óta,
ezek közül egyet megnyert és
négyet elveszített, a francia
nyílt bajnokságot viszont párosban megnyerte a francia
Kristina Mladenovic oldalán.
(mti)

Árulják a jegyeket
a Fradi meccseire
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sopron Basket magabiztosan győzött a PINKK-Pécsi 424 ellen, a folytatás
egyelőre kérdéses FOTÓ: NÉMETH PÉTER
– szintén szeparálva – a konditeremben edzenek – mondta Gáspár Dávid vezetőedző.
– Igyekszünk minden szabályt
betartani, például nem használunk öltözőt, a játékosok az
edzés után hazamennek, és

otthon tisztálkodnak, hiszen
így is elkerüljük a találkozások
egy részét. Sok a bizonytalanság
a jelenlegi helyzetben, de ettől
függetlenül mindenki mérkőzésen szeretne szerepelni, a játékosokkal együtt nagyon bízunk

A versenyzés élteti
KÖVES ANDREA

Egy éve
kóstolt
bele a triatlonozásba Palkovits Tamás.
Teljesítménye annál
is inkább figyelemre méltó, mivel több
esetben ép társai között mérette meg magát a parasportoló.
Találkozónkra is kerékpárral
érkezik a soproni fiatalember:
gyermekkora óta élete fontos
része a sport. Igazi példakép számára édesapja: Palkovits Tamás
Péter testnevelő tanár és kosárlabdaedző. Tamás egyik legutóbbi sikere a Vasi Vasember
amatőr triatlonversenyen elért
korosztályos hatodik helyezése.
– Kerekesszékes kosárlabdában és kézilabdában voltam válogatott, ám tavaly hoztak egy
rendelkezést, hogy a felső végtaghiányosak nem játszhatnak
ezekben a sportágakban: ekkor
egy kis időre mélypontra kerültem – mesélte Tamás. – Az
egyik ismerősöm hívta fel a figyelmemet arra, hogy a triatlon
szövetségnek van szakága parasportolók számára: így vágtam
bele az edzésekbe. Bár a vírushelyzet miatt azt a célt, hogy
nemzetközi versenyeken méressem meg magamat idén, nem
sikerült elérnem, viszont több
hazai versenyen is indultam.

2020. október 21.

benne, hogy a közeljövőben bajnokit tudunk játszani.
A Sopron Basket a tervek
szerint október 24-én a Cegléd
otthonában lép pályára, lapzártánkig nem derült ki, hogy
megrendezik-e a mérkőzést.

Már kaphatók a jegyek a Ferencváros hazai labdarúgó Bajnokok
Ligája mérkőzéseire. Első körben azok a megújított szezonbérlettel rendelkező szurkolók
vásárolhatnak, akik a tavaszi
zártkapus bajnokik után nem
kértek visszatérítést. Utánuk az
egyéb szezonbérletesek következnek, de közülük is csak azok,
akik a sorsolás pillanatáig vettek
bérletet. Mindezek után vehetnek belépőt a szurkolói kártyás
drukkerek, valamint azok a szezonbérletesek, akik a sorsolás
után vásároltak bérletet. Csak
kettő vagy három mérkőzésre

szóló BL-bérleteket értékesítenek, első körben a mindhárom
hazai összecsapásra érvényes
bérleteket adják el.
A Ferencváros 25 év után jutott be a legrangosabb európai
kupasorozat, a Bajnokok Ligája csoportkörébe, ahol a G csoportban a spanyol Barcelonával,
az olasz Juventusszal és az ukrán Dinamo Kijevvel találkozik.
A Fradi első budapesti csoportmeccsét október 28-án, szerdán a Dinamo Kijev ellen vívja a
Groupama Arénában, majd november 4-én, szerdán a Juventus, illetve december 2-án, szerdán a Barcelona érkezik immár
a Puskás Arénába. (mti)

A járványhelyzet nehezítette a felkészülést a versenyekre

Dobogós tornászok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kiválóan szerepeltek a Soproni Torna Club
versenyzői az országos bajnokságon. Az ifjúsági és serdülő korosztály tagjai közül kiemelkedik Soós Vivien, aki ugrásban aranyérmet
szerzett, egyéni összetettben pedig 5. lett.
A soproni tornászoknak is furcsa, bizonytalanságokkal teli
évük van. A Magyar Torna Szövetség által rendezett ob-t nézők nélkül tartották, ami különleges helyzetet teremtett a
lányoknak – mondta Kőhidiné
Fleck Szilvia, a Soproni Torna
Club szakosztályvezetője.
A Maráczi Hanga, Máté Dorka, Pölz Tímea, Schey Dorot�tya, Soós Vivien összetételű ifjúsági „A” csapat ezzel együtt is

bronzérmes lett az ob-n. Nem
sokkal maradt el tőlük az STC ifjúsági „B” csapata, amely a Farkas Krisztina, Horváth Alexa,
Kerényi Dzsenifer, Vidó Hanna
összetételben versenyzett, és
végül 5. helyen zárt.
A serdülő korosztályban is
szép soproni eredmények születtek: Pölz Réka egyéniben, talajon szerzett bronzérmet, a
Csete Luca, Hámori Borka, Hámori Panka, Pölz Réka, Zrínyi

Zselyke összetételű „A” csapat
pedig ötödik lett. Szintén a serdülő korosztályban tizedik helyen végzett az STC „B” csapata,
amelynek tagjai: Faragó Réka,
Oroszfalvi Regina, Tóth Léna,
Vidó Virág.
– A járvány miatt megváltozott körülmények között is motiválnunk kellett a lányokat, ami
nagyon nehéz feladat volt – ös�szegzett Kőhidiné Fleck Szilvia.
– A tavaszi karantén után nehéz
volt visszaállni a mindennapos
munkába, és számos sérülés is
nehezítette a felkészülést. A bizonytalanság rányomta a bélyegét a mindennapokra, több
volt a stressz. Mindezek ellenére nagyon örülünk az elért
eredményeknek és gratulálunk
versenyzőinknek.

Palkovits Tamás a Vasi Vasember triatlonversenyen
– ép társai között lett korosztályában hatodik
A IV. Veresegyházi Duatlonról,
ami egyben paraduatlon ob, két
ezüstéremmel tértem haza.
A triatlon három sportága
közül a kerékpározásnál kell a
legtöbb nehézséget kiküszöbölnie Tamásnak: például a frissítés sem egyszerű végtaghiányosan. A legnagyobb „mumusa” az
úszás, ám segítőjének, Vass Anitának köszönhetően ezen a területen is egyre jobban teljesít.
Öt évvel ezelőtt egy munkahelyi balesetben veszítette el jobb

kézfejét, ami után két évre gödörbe került: mindent újra kellett tanulnia. Ám ma már a sérülése ellenére teljes, tervekkel teli
életet él: mindezt saját bevallása
szerint az összetartó, segítő családjának köszönheti.
A soproni sportiskolában
utánpótlás kosárlabdaedzőként
is tevékenykedő fiatalember nagyot álmodott: szeretne a jövőben triatlon világbajnokságon
indulni, vagy a paralimpián is
megmérettetni magát.

Bronzérmes ifi tornászok (b–j): Schey Dorottya, Maráczi Hanga, Máté Dorka,
Soós Vivien, Pölz Tímea. Soós Vivien ugrásban aranyérmet is szerzett.

2020. október 21.
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LELÁTÓ

Kispályás
labdarúgás
Október 26., 28.,
hétfő, szerda 18
óra, Halász Miklós
Sporttelep, tóparti
sporttelep
Városi kispályás
labdarúgó-bajnokság

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

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

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

Alkalmi
MOB-bélyeg
Alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszöntötte
a Magyar Posta a Magyar
Olimpiai Bizottságot, amely
idén ünnepli alapításának
125. évfordulóját. A sorszámozott bélyegek Kara Orsolya grafikusművész tervei
alapján készültek. A grafikákon a magyar sikersportnak
számító sportágak láthatók.
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SC Sopron: megyei rangadót játszanak Mosonmagyaróváron

Nyolcból nyolc győzelem
TÖREKI AMAND

Folytatta nyerő szériáját az SC Sopron.
A felnőtt férfi futballcsapat ezúttal a ZTE
FC II gárdáját győzte
le 2–1-re, így elfoglalta a harmadik helyet
az NB III. nyugati csoportjának tabelláján.
Az NB III. nyugati csoportjában szereplő SC Sopron az előző hétvégén a ZTE FC II együttesét fogadta. Nem mutatkozott
könnyű feladatnak a mérkőzés, hiszen az ellenfél a forduló előtt a 14. helyen állt, ennek
ellenére fiatal, gyors játékosok
alkotják az NB I-ben szereplő
zalaegerszegi klub második csapatát. A mérkőzésen a vendégek szereztek vezetést, először
Jakab Gábor egyenlített, majd
drámai körülmények között Keresztes Krisztián a 93. percben
eldöntötte a találkozót, megszerezve ezzel a csapatnak zsinórban a nyolcadik győzelmét.
Ezzel a három ponttal a soproni
fiatalok már a 3. helyen állnak
a tabellán.
A hétvégén az ugyancsak jó
formában lévő Credobus Mosonmagyaróvárhoz látogatnak
Weitner Ádámék. Aktuális ellenfelük az eddig lejátszott 14
mérkőzésből 9-szer győztesen
hagyta el a játékteret, emellett

A 93. percben döntötte el a találkozót az SC Sopron, Keresztes Krisztán góljával alakult ki a 2–1-es végeredmény az ZTE FC II ellen FOTÓ: NÉMETH PÉTER
2 döntetlent és 3 vereséget ért
el, így megszerzett 26 pontjával a 2. helyet foglalja el. Igazi
megyei rangadóra van kilátás,
ahol mindkét csapatnak egyértelműen a győzelem a célja. Az
SC Sopron nyáron igazolt támadó középpályása, Jakab Dávid is
érzi a mérkőzés jelentőségét, de
nagy önbizalommal készül az
összecsapásra: – Nyári érkezésem óta elmondható, hogy teljesen beilleszkedtem, nagyon
szeretem ezt a csapatot és a

szurkolókat – nyilatkozta lapunknak a játékos. – Nagyon jó
formában vagyunk, szinte hihetetlen ez a 8 mérkőzéses győzelmi széria, főleg azután, ahogy
kezdtük a bajnokságot. A Zalaegerszeg elleni győzelemnél
szinte már eufóriában voltam,

Az egyesületi elnök szerint a Soproni Tigrisek U12-es csapata sokra hivatott FOTÓ: TÓTH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

A korosztályos bajnokság legjobbjai között
szerepel a Soproni Tigrisek U12-es csapata.
A klubelnök szerint kiemelkedő korosztályról
van szó, amelyet megpróbálnak együtt tartani.
látszik, hogy sok tehetséges játékos van a csapatban, szépen
hozzák a srácok az eredményeket – mondta Nagy Tamás
klubelnök. – Szeretnénk a közeljövőben az ország legjobbjai közé vezetni a jelenlegi U12es együttesünket.
A sportvezető hozzátette:
együttműködési megállapodást kötöttek a Rátgéber László

Nemzeti Kosárlabda Akadémiával. Ennek köszönhetően a 14–
16 éves korosztályból a Tigrisek három játékosa vehet részt
nemzetközi tornákon. Ilyenkor
az akadémia csapatának tagjaként utaznak el a mérkőzésekre,
egyfajta dunántúli régiós válogatottat alkotva.
– Ez az együttműködés is
hozzásegít minket a céljainkhoz: széles bázisból válogatva
sok gyerekkel szeretnénk foglalkozni, a legjobbakból pedig
igyekszünk olyan kosarasokat
képezni, akik eljuthatnak a profi NB I. A csoportig – tette hozzá Nagy Tamás. – További célunk, hogy lehetőleg minden

egymásra talált a csapat, a stáb
és a szurkolótábor egyaránt.
A héten azonban már a Mosonmagyaróvár elleni meccsre készülünk, ami az eddigiek
közül talán a legnehezebb feladatnak ígérkezik. Jó játékosok
alkotják az óváriak keretét, de

mi egész héten azért dolgozunk, hogy ismét győzelemmel
térjünk haza.
A Credobus Mosonmagyar
óvár – SC Sopron mérkőzést
október 25-én, vasárnap 13.30kor rendezik az MTE 1904
Sporttelepen.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
Női NB II. nyugati csoport 7. forduló: SC Sopron – Csepel Utánpótlás SE: 0–0
Duna Takarék megyei I. osztály 10. forduló: SFAC 1900 – Gönyű: 5–1
Megyei II. osztály soproni csoport 10. forduló: MET-NA-Veszkény – SVSE-GYSEV: 2–3

Az U12 legjobbjai között

A korosztályos bajnokságokban
regionális alapon hármas minitornákat rendez az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A Tigrisek U12-es csapata
már le is játszott egy ilyen minitornát az A (legerősebb) csoportban: Várpalotán mindkét
mérkőzésüket megnyerték.
– Nagy terveink vannak ezzel a korosztállyal, már most
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korosztályból neveljünk ki
egy-két utánpótlás-válogatott játékost.
A Tigriseknek 15 korosztályos csapatuk van, az előkészítő korosztályokkal együtt
mintegy 180–200 gyerek látogatja az edzéseiket. Az utánpótlásból kiöregedő kosarasoknak több lehetőségük is van a
sport folytatására: többen az
egyetemük városában játszanak tovább, szerepelhetnek a
SMAFC NB I. B csoportos vagy
a Tigrisek NB II-es felnőtt csapatában. A legjobbak pedig az SKChoz kerülhetnek, Szlávik Bence
épp nyáron igazolt az SKC U20as csapatához.

Karanténban
a Sopron KC
Múlt héten szerdán még pályára tudott lépni a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata, azonban a
sérültek mellett olyan játékos is
volt, aki koronavírus-gyanús tüneteket produkált.
A Szeged elleni meccset Popadic, Fazekas, Supola, Takács és
Wideman nélkül játszotta le a
csapat, így pedig csak a tisztes
helytállásra futotta, a végeredmény: Naturtex SZTE Szedeák
– Sopron KC: 102–81.
Hétvégén aztán már nem lépett parkettre az SKC, mert az
egyik játékosnak pozitív lett a
koronavírustesztje, de más játékos is volt, aki a Covid-fertőzésre utaló tüneteket produkált.
A klub értesítette a hatóságot,
az ÁNTSZ pedig tíznapos karantént rendelt el a csapat számára. A döntésről értesítették a kosárlabda-szövetséget, a hétvégi
Kaposvár elleni meccs így értelemszerűen elmaradt. A karantén miatt az október 21-re szerdára, valamint az október 24-re

szombatra tervezett Pécs és Alba Fehérvár elleni mérkőzést
sem játsszák le.
– Október 24-ig szól a karantén a játékosok és a vezetőedző számára, a folytatásról
a tesztek eredményének ismeretében lehet majd beszélni – mondta Pojbics Szabolcs, a
klub ügyvezetője. – Négy játékosunk érintett, ilyen esetben
kétféle protokoll van érvényben: amennyiben tüneteket
produkál a kosárlabdázó, négy
hétig nem mehet közösségbe,
majd kardiológiai vizsgálat után
folytathatja az edzésmunkát. Ha
tünetmentesen esik át a fertőzésen, akkor két hétig nem edzhet, de kardiológiai vizsgálatra
ez esetben is jelentkeznie kell a
visszatérés előtt. A héten értelemszerűen nem edz a csapat,
a továbbiakról a hét végén, a
tesztek eredményének ismeretében tudunk dönteni, nem egyszerű a helyzetünk – tette hozzá
Pojbics Szabolcs.

Elhunyt Tóth István
Hetvennyolc éves korában elhunyt Tóth István, Sopron
NB I-es labdarúgócsapatának, az SLC-nek az egykori elnökhelyettese, a baráti kör elnöke, a futball szerelmese.
A soproni futballberekben Totyaként ismerték a csupaszív
sportembert, a csapat mindenesét, aki ha kellett, a mérkőzések előtt a hangosbemondói feladatokat is ellátta.
Halálával nagy veszteség érte Sopron labdarúgását.

10 Soproni fiatalok
Elkezdődött
az érettségi
A nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődött pénteken a 2020/2021es tanév őszi érettségi
időszaka, a vizsgákat az erre
kijelölt középiskolák és a
kormányhivatalok a tavas�szal már bevált járványügyi
óvintézkedések betartásával
szervezik – közölte az Oktatási Hivatal.
Az írásbeli vizsgákat október 30-ig, az emelt szintű
szóbeliket november 12. és
16., a középszintű szóbeliket pedig november 23. és
27. között tartják.
Azoknak, akik tavasszal a koronavírus-járvány miatt nem
tudtak eleget tenni vizsgakötelezettségüknek, a vizsga pótlása ingyenes. Az őszi
érettségi vizsgaidőszakban
rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító,
valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni.
Városunkban a Soproni
Szakképzési Centrum érintett diákjai a Handler-technikumban érettségiznek.
A vizsgára 29-en jelentkeztek, közülük egy olyan tanuló van, aki tavasszal halasztást kért. E mellett az
egyházi fenntartású középiskolákban, illetve a Széchenyiben is tartanak őszi
érettségit.
Országszerte 396 intézményben 27 631-en érettségiznek. (mti)

www.sopronitema.hu

A Kőszegi úti intézménybe száztíz gyermek jár

Új óvodai sportpálya
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Kőszegi úti óvodában is megépült az új,
multifunkciós sportpálya. A körbekerített
területen több sportágat is kipróbálhatnak
a gyerekek, focizhatnak, röplabdázhatnak,
kézilabdázhatnak, de
akár teniszezhetnek is.
Kifejezetten óvodások számára
kifejlesztett, több sportág művelésére is alkalmas műfüves
pályával gazdagodott a Kőszegi
úti óvoda az odajáró 110 gyermek legnagyobb örömére. A fejlesztés városunk önkormányzata és az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány együttműködésében valósult meg.
A városvezetés részéről Csiszár Szabolcs alpolgármester és Juhász Adrienn önkormányzati képviselő, valamint
Pattogó Martin, az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány kommunikációs és marketingvezetőjének jelenlétében adták át az új
létesítményt.
– Városunk immáron ötödször indult sikeresen a Nemzeti Ovi-Sport Program pályázatán
– mondta Csiszár Szabolcs alpolgármester a helyszínen tartott

„A diktatúráknak
mindig végük lesz.
Vagy úgy, hogy
szétrobbantja őket
az ellenük forduló
sokaság, vagy
úgy, hogy halk és
hosszú rothadással
múlnak ki.”
forgatókönyvíró, dramaturg,
kiadóigazgató, műsorvezető )

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Vámos Miklós:
Zenga zének

A multifunkciós sportpálya a Kőszegi úti óvodában – sok időt töltenek itt a
gyerekek, népszerűek a labdás foglalkozások FOTÓ: FILEP ISTVÁN
sajtótájékoztatón. – A létesítmény egy magyar innováció.
Kifejezetten óvodások számára alakítottak ki olyan sportpályákat, amelyek például a
futball, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda, ügyességi játékok művelésére is alkalmasak.
A sportpálya megépítése mellett a pályázat része egy képzési program is. Az óvónők továbbképzése kiterjed arra is,
hogy miként fejleszthetik hatásosan a látássérült és mozgáskorlátozott gyermekeket.
Önkormányzatunk számára

kiemelten fontos, hogy az óvodások minél jobb körülmények
között, egészséges környezetben nevelkedhessenek.
Városunkban korábban már
három intézményben – Hermann Alice Óvoda, Trefort Téri

Óvoda, valamint a Bánfalvi Óvoda – adtak át hasonló sportpályát. Mint megtudtuk, egy újabb
sikeres pályázatnak köszönhetően jövőre a jereváni kék óvodában épülhet meg az ötödik multifunkciós sportpálya.

422. AZ ORSZÁGBAN: Az országosan működő Ovi-Sport
Program keretében a most átadott pálya volt az országban a
422., a megyében pedig a 16. A multifunkciós sportpálya kivitelezését a TAO-források mellett városunk önkormányzata is támogatta. A pálya mérete egyébként 6x12 méter, amelyet egy 75 centiméter magas műanyag palánk vesz körül. A
létesítményt felülről hálóval fedték le.

Őszi egyetemi felvételi
Már lehet jelentkezni a keresztféléves felsőoktatási képzésekre, a Soproni Egyetem mind a négy kara hirdetett
meg szakokat.
– Összesen 32 intézmény 505 állami ösztöndíjas mesterképzése és 246 önköltséges alap- és osztatlan képzése,
valamint felsőoktatási szakképzése közül választhatnak
az érdeklődők – közölte Schanda Tamás, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Kiemelte: azért is érdemes megfontolniuk a fiataloknak azt, hogy folytassák a tanulmányaikat, mert a
megújuló felsőoktatási rendszerben még versenyképesebb tudásra tehetnek szert.
A keresztféléves felsőoktatási képzések 2021 februárjában
indulnak. A diákok november 15-ig dönthetik el, hogy mely
egyetem vagy főiskola mely képzésén szeretnének továbbtanulni. A ponthatárokat 2021. január végén hirdetik ki.
Az eljárás tudnivalói, szabályai és a meghirdetett képzések a felvi.hu oldalon találhatók.

MADARÁSZ RÉKA

Megyei első helyezést
ért el egy természetismereti versenyen
Szabó Kata. A berzsenyis lány még csak
hetedikes, de már
most biztos benne,
hogy állatokat szeretne gyógyítani.

›

A HÉT MOTTÓJA:

Vámos Miklós (magyar író,

A jövő állatorvosa?

Kata nem kifejezetten reál beállítottságú. Bár a biológiát imádja, a másik kedvenc tantárgya
a német. Nemzetiségi osztályba járt már a Hunyadiban is,
és ötödik óta a Berzsenyi Líceum német nemzetiségi képzésén folytatja tanulmányait. Első
helyezett lett a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei fordulóján a hatodikos korosztályban.
– Nagyon meglepődtem az első helyezésen. A kérdések a teljes ötödik és hatodik osztályos
természetismeret tananyagot
érintették, melyet Payritsné Horváth Bernadett tanított. A korábbi évek feladatlapjai alapján gyakoroltam, és a Természetbúvár
Magazin írásait olvasgattam a
nyáron – mesélte a kedves és
mosolygós lány. – Mivel azonos
pontszámot szereztem az ötödikes nyertessel, két továbbjutást
eldöntő feladat alapján ő került
be az országos döntőbe.
Kata szabadidejében szívesen
olvas, rajzol, sorozatokat néz német és angol nyelven, emellett
rengeteget sportol: harmadik

2020. október 21.

„E regény cselekménye
1955-ben és 1956-ban játszódik. Öcsi, a főhős, hatéves. Én is hatéves voltam akkor, de Öcsivel csak
annyiban vagyok azonos,
amennyiben mindenkivel,
aki ama zűrös időszakban
velem együtt volt nagycsoportos óvodás, majd első
elemista. Hogy mi minden történt velünk ezen
túl, azt itt most nem sorolom, remélem, benne van a
könyvben.” – írta az 1996os kiadás fülszövegében a
szerző. Politika, hitélet, „neszóljbele”, „ráérszmégvele”
világa az 50-es években egy
gyerek szemszögéből.

INGYENES
KÖZÖSSÉGI
HETILAP

AZ INTERNETEN IS!
www.sopronitema.hu

Szabó Kata imádja a biológiát, ezért is indult a megyei természetismereti versenyen FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Látványos táncbemutató

óta lovagol, négy éve pedig légtáncol. A különleges sportághoz
akkor kapott kedvet, amikor az
edzője, Duics Dia a csapatával a
Hunyadi-iskolában tartott bemutatót. Arra a kérdésünkre,
hogy van-e már elképzelése a jövőjéről, a lány határozott igennel felelt: kiskora óta állatorvos
szeretne lenni.

Nem mindennapi élménnyel lepte meg a Várkerületen, a Mária-szobornál sétálókat szombaton délután a Dirty Dance Sopron. A nyolcperces flashmob,
azaz villámcsődület alatt több mint száz táncos száz szülővel közösen táncolt. – 15 év után először maradt el az évadzáró gálánk, emiatt úgy gondoltuk, hogy így lepjük meg magunkat és a soproniakat. Kint voltunk a szabadban, így a koronavírus miatt bevezetett intézkedéseknek is eleget tudtunk
tenni – mondta Horváth Zoltán koreográfus, az egyesület elnöke. – A 80-as,
90-es évek zenéiből és azok mai feldolgozásaiból készítettünk egy egyveleget, amit a duótól kezdve több mint százan táncoltunk.

– Nagyon szeretem az állatokat, különösen a lovak és a kutyák állnak közel a szívemhez
– tette hozzá csillogó szemekkel a lány. – Rengeteget nézegetem az állatos könyveket, szinte
mindegyik kutyafajtát megismerem az utcán. Azt tervezem,
hogy majd egy menhelyről fogadok örökbe egy kutyust.

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

2020. október 21.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Király Erzsébet édesapja volt a kórház első igazgatója

„BORBAN
AZ IGAZSÁG…” ???

Minden régi mondásban van
(lehet) valami igazság, de ha
az egészségünkről van szó,
akkor ez a mondás roppant megtévesztő. Azért is
írok erről, mert a neten már
minden nap beleakadok egy
idézetbe, mely szinte mindenre (természetesen szívbajainkra is) ősi gyógyírként
javasolja a borfogyasztást.
Hogy finoman fogalmazzak,
ez egyénre szabott ajánlásként elég durva gondolat.
Sarkosabban pedig bátran
kijelenthető, hogy szó sze-

›

rint értelmezve sokak idő
előtti halálát eredményező
kijelentés.
Sajnos több betegségünk oki
tényezője vagy súlyosbítója az alkohol. A szív példájánál maradva, szívelégtelenségben az alkoholfogyasztás
biztosan nem tanácsos, sőt…
Sok esetben teljes és élethossziglan fenntartott alkoholmentesség a kezelhetőség alapfeltétele.
Ellenőrizze a neten terjedő
tanácsokat!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
OKTÓBER 21–27.

Október 21.,
szerda

PatikaPlus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

október 22.,
csütörtök

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

Október 23.,
péntek

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

Október 24.,
szombat

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

Október 25.,
vasárnap

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

Október 26.,
hétfő

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

Október 27.,
kedd

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

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

KERESZTREJTVÉNY

Büszke szüleire
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak
Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már
nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak Soprontól.
Király Erzsébet a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett, majd a soproni kórházban
dolgozott orvosírnokként. Első diplomáját a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskolán szerezte, majd az ELTE
BTK klinikai pszichológus szakát
is elvégezte. Változatos szakmai
életpályát követően a Budafoki Nevelési Tanácsadóból ment
nyugdíjba, és tért vissza szülővárosába, Sopronba.
– Apai nagyszüleim Celldömölkön éltek, édesapám is ott
született 1885-ben – kezdte Király Erzsébet. – Nagyapám,
dr. Király János közszeretetben
és megbecsülésben álló, orvosi, gyógyító munkától túlterhelt körorvos, majd vármegyei
főorvos volt. Édesapám az orvosi pálya iránti elhivatottságot a
szülői házban szívta magába.
Középiskolai tanulmányait a
pozsonyi evangélikus líceumban végezte, majd budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán folytatta,
ahol diplomáját 1908-ban kapta
kézhez. Néhány évvel végzését
követően a Vöröskereszt szófiai hadikórházához kerül, ahol a
missziós kórház sebészeti osztályát szervezte meg. 1918 májusának első napjaiban nevezték

ki a Sopron Városi Erzsébet Kórház igazgató sebész főorvosának, egy évvel később pedig az
ő vezetése alatt nyitotta meg
kapuit Sopron új kórháza. Tanítványai szeretettel emlékeztek édesapámra, a kiváló műtői
készségen és technikán túl elsősorban humanitást, az emberek,
a betegek szeretetét, a ritkaságszámba menő szerénységet is
megtanulhatták tőle. 1949-ben
felmentették kórházigazgatói
tisztségéből, de osztályát még
76 éves koráig vezette, majd a
rendelőintézetben dolgozott
egészen 84 éves koráig, ahol
orvosi munkája közben, a vizsgálóasztal mellett érte a halál.
– Édesapám első házasságáról viszonylag keveset tudok,
Vay Jellát még Sopronba költözése előtt vette feleségül – folytatta Király Erzsébet. – A házasságból gyermek nem született,
a grófnő viszonylag fiatalon
meghalt. Édesanyám, Walthier
Eliz 1935-ben Békés megyéből

Király Erzsébet FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
került Sopronban, és itt a Katolikus Dolgozó Leányok Csoportjának lett a vezetője, „a soproni jótékonyság egyik legnépszerűbb
és legönzetlenebb angyala”, írta
róla a Soproni Hírlap 1936 augusztusában. Büszke vagyok a
szüleimre, édesanyámra, akit
Babits Mihály egyik írásában
a jövő költő reménységének

nevezett, Cseresznyevirágok,
Azért is tavasz, Zsoltáros élet
címmel jelentek meg verseskötetei, és természetesen az
édesapámra, akinek nevét Sopronban utca viseli, valamint
névadója a város legrangosabb
orvos szakmai kitüntetésének,
melyet minden évben a hűség
napján adnak át.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1945-ben született Sopronban, egykori lakásukban, a Magyar
utca 2-ben. Édesapja a soproni kórház alapító igazgatója, dr. Király Jenő sebész
főorvos volt, édesanyja pedig a gyerekek születését követően a háztartást vezette.
Volt férje dr. Harmath Péter pszichológus, évekkel ezelőtt elváltak. Lányuk,
Harmath Dóra a szülők példáját követve szintén pszichológus.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket október 28-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 7-i rejtvényünk megfejtése: „A sors egy híd, amit te építesz ahhoz, akit szeretsz”. Szerencsés megfejtőnk: V
 eres
János Gyula, Sopron, Tómalom utca.
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Az év könnyűzenei helyszíne lett a Hangár Music Garden

20 éves a soproni klub

2020. október 21.

Soproni humorsarok

KÓCZÁN BÁLINT

A Hangszeresek Országos Szövetsége idén is átadta az Öröm a zene díjakat tíz kategóriában. Az év
könnyűzenei helyszíne elismerést Horváth Gabriella és Kovács Attila (QQ),
a Hangár Music Garden Sopron tulajdonosai
kapták – velük beszélgettünk.
– Hogyan fogadtátok a díjat?
– Nagyon jólesett. Úgy érezzük, hogy a 20 éves munkánkat
is elismerte ezzel a díjjal a szakmai szervezet, és ez valóban nagyon megtisztelő.
– Ez egy országos elismerés.
A magyar klubok között hova
sorolnátok a Hangárt?
– Néhány éve készült egy felmérés, ahol azt hasonlították
össze, hogy a vidéki könnyűzenei klubokban az akkori topzenekarokból hányan léptek fel,
és ebben az élen végeztünk a
koncertek számát tekintve. Ezzel nem azt akarjuk mondani,
hogy mi vagyunk a legjobbak,
de szerintünk a Hangár megtalálható a top tízben.
– Hogyan jött létre a klub?
– Egy zenekari próbateremből indult a Hangár Music Garden kifejezetten rockklubként.
Aztán folyamatosan nyitottunk
mindenféle stílus felé. Például

öt–hat éven keresztül, amikor
az elektronikus zene volt a piacvezető, neves nemzetközi dj-k
fordultak meg nálunk. Az egyik
akkor népszerű lemezlovas egy
nemzetközi díjátadón említette
meg a Hangárt. Emellett természetesen igyekeztünk az élőzenei programokból is az általunk
legigényesebbnek tartottakat
megvalósítani.
– Ki tudnátok emelni néhány emlékezetes koncertet?
– Nehéz erre válaszolni… Kezdetben óriásiak voltak az Anima, Tankcsapda, Kispál bulik, de
legendásak a Lord-koncertek is,
és a Brains-bulik is hatalmasak.
Sok-sok barátság alakult ki, például a közelmúltban lépett fel
a 30Y, Beck Zoliékkal nagyon jóban vagyunk.
– A hely egyik különlegessége, hogy folyamatos fellépési
lehetőséget biztosít a helyi tehetségeknek is.

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista alkotásai hétről hétre.

Buli van! – zenei ajánló
ByeAlex és a Slepp
Október 22., csütörtök 19 óra, Hangár Music Garden

Horváth Gabriella és Kovács Attila, a Hangár Music
Garden Sopron tulajdonosai az elismeréssel
– Ez így van. Immár 15 éve
szervezzük a Sop-Rock tehetségkutató versenyt a Hangszeresek
Országos Szövetségével. Ezen kívül gyakran játszanak nálunk a
soproni zenekarok.
– A pandémia mennyire befolyásolja a klub életét?

TROLLOK A VILÁG KÖRÜL
Fantasy, kaland, családi, musical, vígjáték, animáció (6)
Rendező: Walt Dohrn, David P.
Smith. Minden csupa csillám és
boldogság Trollvárosban, amíg
Pipacs királynő és Ágas meglepő felfedezést nem tesz – vannak más trollvilágok is az övéken

túl, és mindegyikben más zenei
irányzat az úr. Amikor egy titokzatos fenyegetés az ország ös�szes trollját veszélybe sodorja,
Pipacs, Ágas és a barátok bandája nekivág a nagyszabású

– Nehézségek vannak, de ez
országos szinten is tapasztalható. Sajnos, most mindenkit súlyt
ez a helyzet ebben a szakmában.
Bízunk benne, hogy pályázatok
által kapunk olyan segítséget,
amivel át tudjuk vészelni ezt
az időszakot.

Nagy János Trió
Október 22., csütörtök 20 óra, Búgócsiga Akustik Garden
Passion Project koncert
Október 23., péntek 20 óra, Búgócsiga Akustik Garden
The Bits koncert
Október 24., szombat 20.30, Búgócsiga Akustik Garden
A legjobb Beatles-slágerek csendülnek fel az este folyamán
Wall Of Sleep Halloween
Október 31., szombat 19 óra, Hangár Music Garden

expedíciónak az ismeretlen tájakon át, hogy végrehajtsa a lehetetlent, és harmóniát hozzanak létre a különféle trollok
között, hogy együtt nézhessenek szembe a végzettel. A nagysikerű animációs film várva várt
folytatása összehozza a különféle zenei műfajokat.

sarok

Őszi hangulat otthonunkban
MADARÁSZ RÉKA

A borongós őszi napokat kön�nyebben átvészelhetjük, ha a lakásunkban meghitt hangulatot teremtünk. Néhány saját készítésű
dísz, mécses és kellemes illat segítségével a
télbe való átmenetet is kellemesebbé tehetjük.
A szürke reggelekkel és a korai
sötétséggel együtt az ősznek
is megvan a maga szépsége:
ennyire pazar színkavalkádot
az év egyik szakaszában sem
produkál a természet. Az erdei séták során gyűjtött levelekből és termésekből aranyos kis díszeket alkothatunk
akár saját kezűleg is.
– Minden évben nyomon
követem, ahogy a tenyérnyi
vadszőlőlevelek sárga, narancsos, majd piros árnyalatot
öltenek. Ezek a színek akkor
is megmaradnak, ha megszárítjuk őket – mondta Baloghné Anikó, aki évek óta tart
kézműves foglalkozásokat.

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

– Rózsákat szoktam hajtani belőlük, melyeket csokorba kötve vázába is tehetünk,
vagy – tobozzal, makkal, fahéjjal kiegészítve – koszorút
is díszíthetünk velük.
Kiváló dekoráció lehet, ha színes papírból őszi gyümölcsöket – diót, körtét, almát,
szilvát, szőlőt – vágunk ki,
felragasztjuk egy papírra egy
kedves kis őszi vers kíséretében, és a falra akasztjuk. Egy
tisztára mosott befőttesüveg
oldalára is ragaszthatunk sárga, barna, bordó és zöld leveleket, vagy akár szívecskéket.
Ha egy teamécsest helyezünk bele, és meggyújtjuk, a

szoba falára is ki fog rajzolódni a minta.
– A melegséget finom ízekkel – például linzerekkel vagy
más süteményekkel – és illatokkal még tovább fokozhatjuk – folytatta Anikó. – Néhány csepp illóolajat szoktam
teamécsesre vagy sólámpára csepegtetni, aminek az illata az egész helyiséget betölti. A fahéj, a narancs és a
szegfűszeg a kedvenceim.

A színeknek, az illatoknak és
a látványnak ez a harmóniája elvonja a figyelmet a zord
időjárásról, sőt még az adventi időszakra való ráhangolódást is elősegíti.
A dísztökök óriási népszerűségnek örvendenek évek óta.
A kis méretűek remek kiegészítői lehetnek az asztaldíszeknek, a töklámpás pedig
a halottak napja elmaradhatatlan kelléke.

Dísztök, száraz falevelek és virágok – igazi őszi
hangulatot varázsolnak otthonunkba
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