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A szabadság napja
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– Amikor visszatekintünk 1956 őszére, nem egy vesztes szabadságharcot látunk magunk előtt, hanem azt az erkölcsi győzelmet, amit az elnyomó kommunista rezsim felett
arattunk – emelte ki beszédében dr. Farkas Ciprián polgármester a forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján rendezett városi ünnepségen. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Hősi emlékek útján

Internetbiztonság
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Jótékony vadászhölgy
Hagyományteremtő céllal idén először adták át a Gróf
Széchenyi Zsigmond-emlékérmeket az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításon. Az egyetlen
kitüntetett vadászhölgy a soproni kötődésű Pálfalvi Edit.

Kiállítás: A Rongyos Gárda harcaitól a soproni népszavazásig.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Az internet számtalan
lehetőséget ad, de használata veszélyeket is rejt
magában. – Saját és céges eszközeinket érdemes különválasztanunk
– mondta lapunknak
dr. Baracsi Katalin internetjogász. – Előbbin lehetőleg kerüljük a munkahelyi levelezőrendszer
használatát és a dokumentumok tárolását!
Utóbbira személyes dolgokat ne töltsünk le!
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Torna a parkerdőben

Győzelemmel ünnepeltek
Egy dupla mérkőzéssel egybekötött gálával ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját az SC Sopron labdarúgó-egyesület az elmúlt hétvégén. Az NB III-as csapat aktuális bajnoki meccsén diadalmaskodott a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő focistái
ellen. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Senior szabadtéri átmozgató torna várja a szépkorúakat a Lövérekben.
Az ingyenes program keretében az érdeklődők mozgásrehabilitáción vehetnek részt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Soproni Téma 10. évfolyam

Panoráma

100 évvel ezelőtt, o któber 21-én érkezett Sopronba IV. Károly

Az utolsó királyunk

Egyik kolléganőm mesélte, hogy a kislánya
egy telefonfülkére mutatva megkérdezte:
„Anyu, ez micsoda?”.
Ha meggondolom, nem
is olyan rossz kérdés…

FOTÓ: SCHÄFFER ÁRMIN – SOPRONI MÚZEUM

Az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt (1887–1922)
erős érzelmi szálak fűzték Sopronhoz. Gyermekkorában itt töltött három évet, majd 1921 októberében városunkban tette le az esküt, és alakította
meg kormányát.
IV. Károly édesapját, Habsburg Ottó főherceget 1893ban a soproni huszárezred
parancsnokává nevezték ki,
ezért a család Sopronba költözött, és három évig a mai Petőfi
téren lévő Pejacsevich-palotában lakott. Itt a későbbi trónörökös tanítója a soproni katolikus népiskola igazgatója,
Tormássy János volt. A kisfiú
nagyon messze volt akkor még
a tróntól, bár egy soproni orsolyita nővér, Maria Vinzentia

Faunland ezt megjósolta neki, mint ahogy azt is, hogy sok
szenvedésben lesz része.
Ugorjunk nagyot az időben: 1916-ban meghalt Ferenc József, és még abban az
évben a Mátyás-templomban
magyar királlyá koronázták a
30. évében járó fiatalembert,
aki a monarchia összeomlását követően kétszer is kísérletet tett arra, hogy uralkodói
jogait Magyarországon gyakorolja. A második visszatérési

kísérlete Sopronhoz is kötődik, és szinte napra pontosan
száz évvel ezelőtt, 1921 októberében történt. IV. Károly és
felesége, Zita királyné a svájci Dübendorfból egy Junkers
F-13-as repülőgéppel október
20-án indult Magyarországra,
majd délután fél 5-kor szállt le
Dénesfán. A királyi pár másnap érkezett Sopronba, erről
a Soproni Hírlap rendkívüli
kiadásban tudósított. „A 48as lakatanya előtt már nagy
tömeg volt, melyen keresztül
alig lehetett bejutni a kaszárnyába. A laktanya udvarán az
egész helyőrség díszben állott és a Himnusszal üdvözölte a királyt. A Himnusz
elhangzása után a király elvonult az arcél előtt, majd Ostenburg beszédben üdvözölte

Őfelségét megjelenése alkalmával. A helyőrség hűséget
esküdt a királynak, aki ezalatt az idő alatt a fasor alatt
állott, mögötte háttérben a
magas rangú tisztek tömegével.” A király Sopronban
Rakovszky István miniszterelnökkel az élén megalakította kormányát, mely szerint a belügyminiszteri tárcát
Beniczky Ödön, a külügyminiszterit ifj. Andrássy Gyula,
a pénzügyminiszterit Gratz
Gusztáv, a hadügyminiszterit pedig a zeneszerző öccse,
a soproni születésű Lehár Antal kapta volna meg, ha másképp alakult volna a történelem. Néhány hónappal később
a 35 éves, száműzött exkirály
Madeira szigetén spanyolnáthában meghalt.

Bugledits László az ősök útján
KÖVES ANDREA

Külgazdasági, marketingdiploma, felfelé
ívelő pálya, remek pozíció egy osztrák cégnél: úgy tűnt, a soproni háromgyerekes
édesapának sínen van
az élete. Ám Bugledits László mégis váltott, új szakmát tanult:
most patkolókovácsként dolgozik nagyapja
nyomdokaiba lépve.
– Ahogy teltek-múltak az évek,
egyre inkább úgy éreztem:
szeretnék valami értékes dolgot csinálni – kezdte történetét Bugledits László. – A patkolókovács egy ősi, szép, hasznos
mesterség, hiszen már ezer
éve is patkolták a lovakat,
hogy minél jobban megfeleljenek az emberi igénybevételeknek. Ráadásul a családban
szép hagyománya van ennek
a mesterségnek, apai nagyapám, akit a korai halála miatt nem ismerhettem, kovácsként, így lovak patkolásával is
kereste a kenyerét. Gyermekkoromra már csak néhány kovácsmunka, szerszám és a kis
üllő maradt emlékül a nagyszülői ház körül.

– A patkolókovács egy ősi, szép, hasznos mesterség, h iszen
már ezer éve is patkolták a lovakat – mondta lapunknak
Bugledits László. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
A szakmaváltást megelőzte
a lovak iránti elköteleződése.
Mindez azonban meglepően
friss történet. Gyermekeit vitte lovagolni, amikor saját maga is felfedezte ezt a szép tevékenységet. Teljesen kezdőként
vágott bele, ám nagyon gyorsan rájött: a lovaglás, a lovaskultúra megismerése nélkül
üres lenne az élete.

– A Testnevelési Egyetem
felvételt hirdetett négy évvel ezelőtt lovaskultúra-oktató szakra – folytatta László. – Első körben nem mertem
jelentkezni, mondván, kevés a tapasztalatom, illetve
a felvételi követelményként
megjelölt díjlovas programot
sem tudnám teljesíteni, aztán a pótfelvételibe mégis

Búcsú a fülkéktől?
PLUZSIK TAMÁS

A Soproni Hírlap rendkívüli kiadása IV. Károly visszatéréséről. Az utolsó magyar király tiszteletére díszszemlét tartottak Sopronban.
PLUZSIK TAMÁS
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belevágtam. Amennyit lehetett, gyakoroltam az edzőmmel, és legnagyobb meglepetésemre felvettek, így két év
alatt megszereztem az újabb
diplomát. Mivel a tanulást
nem tudtam összeegyeztetni
az addigi munkámmal, óriási
váltással Kisbéren, a Bakony
kapujában elvállaltam egy
ménesvezető, belovagló állást. Nagyon élveztem a munkát, de a családomat csak hétvégéken láttam.
Mindezek után olyan lovakkal kapcsolatos tevékenységet keresett, ami nem jelent
az előzőhöz hasonló nagy kötöttséget, egyedül is művelhető, így jutott eszébe, hogy
kitanulja a patkolókovács
szakmát. Miután a hazai ilyen
irányú képzések megszűntek,
megvette a vaskos elméleti kézikönyvet, és autodidakta módon tanulásba fogott, illetve
egy szakember mellett a gyakorlatban tanulta a szakma
fortélyait. A napokban pedig
megkezdheti a munkát egy
hazai patkolókovács mellett,
majd a saját praxisát is szeretné idővel kiépíteni. Barátai
és családtagjai is támogatják a
nagy váltásban, reményei szerint a fiai számára is jó példát
mutathat. Ahogy ő fogalmaz:
nem volt más választása, a lovak iránti szenvedélyével vált
teljessé az élete.

Nagy szenzáció volt 1928-ban
az első telefonfülke, akkori
szóhasználattal élve telefonbódé felállítása Budapesten,
a Váci úton. Sopronban hét
évvel később, 1935 januárjában a Deák téren létesítették
az első telefonfülkét. A telefonáláshoz pénzt kellett bedobni a készüléken lévő nyílásába, majd amikor már nem
egy, hanem több pénzérmére
volt szükség, megjelent a tantusz, az előre megvásárolható érme.
Mivel a hatvanas, hetvenes,
de még a nyolcvanas években
is csak komoly protekcióval lehetett otthoni telefonhoz jutni, ezért a telefonfülkéknek
igen fontos szerepük volt. Az
1990-es évek elején 30 ezer telefonfülke volt az országban,
ekkor jelentek meg azok a nyilvános állomások, melyek előre megvásárolható telefonkártyát is elfogadtak. Különösen a
Balaton partján, a külföldiek
körében volt népszerű a chipes telefonkártya, így sokszor
hosszú sorok kígyóztak egyegy fülke előtt. A telefonkártya
lassan nélkülözhetetlen, mindennapi használati tárggyá
vált, havonta közel félmilliós
számban jelentek meg új kártyák, melyek a gyűjtői szenvedély legdivatosabb célpontjává
is váltak.
A mobiltelefon megjelenésével, majd tömegessé válásával a telefonkártyával együtt a
telefonfülkék szerepe is egyre inkább háttérbe szorult.

A Széchenyi téren lévő telefonfülkében már ritkán látni telefonálót... FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
Jelenleg mintegy ötezer nyilvános állomás van az országban, a készülékek körülbelül
90 százaléka számít fülkének,
a többi kórházakban, közlekedési csomópontokon és bevásárlóközpontokban található.
Havonta átlagosan kevesebb,
mint fél óra az egyes nyilvános készülékek használati
ideje, tudtuk meg a Magyar
Telekomtól. Hogy akkor miért
árválkodik a Széchenyi téren,
egyúttal a vandálok célpontjaként is a klasszikus pénzbedobós, zöld–sárga telefonfülke?
Azért, mert törvény kötelezi a Magyar Telekomot arra,
hogy szolgáltatási területén
háromezer lakosonként legalább egy nyilvános telefonállomást működtessen, legalábbis egyelőre, ugyanis a
Telekom 2022. január 1-ig köteles a fülkéket fenntartani.

RENDŐRSÉGI sorozat

Védjük számlánkat!
CZETIN ZOLTÁN

Azt tudjuk, hogy a
pénztárcánkat biztonságos helyre kell tennünk, és tömegrendezvényre nem szabad sok
pénzt vinnünk. De az is
ilyen egyértelmű, hogy
a bankszámlánkat is
védenünk kell?
Interneten keresztül rendelünk könyvet, ajándékot, fizetünk a menüért vagy akár
a gyerek szakköréért. Ma már
rengeteg pénzügyi tranzakciót bonyolítunk a világhálón
– éppen ezért fontos, hogy
a bankszámlánkat, bankkártyánkat is védjük.
– A közelmúltban jelentkezett nálunk egy apa és
a fia, hogy mindkettőjüknek
a bankszámlájáról kisebb
összegek tűntek el – kezdte Babelláné Lukács Katalin,
a Soproni Rendőrkapitányság
őrnagya, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Pár száz forintokról volt szó, viszont
ezeket az összegeket több-

ször is leemelték a számlákról, így körülbelül ötezer forint káruk keletkezett. A fiú
vette észre a gyanús utalásokat. Mint kiderült, korábban
ők is fizettek bankkártyával
internetes rendeléseknél, így
lehetséges, hogy megszerezték a kártyák adatait, és ezzel
éltek vissza.
Az őrnagy hangsúlyozta:
csak megbízható internetes
oldalakról rendeljünk. Fontos, hogy a számítógépünkre
vásároljunk olyan víruskereső szoftvert, ami blokkolja az
adathalászokat. A kártyák kétlépcsős azonosítása is sokat
segíthet a biztonságon, illetve az is, hogyha nyitunk virtuális bankszámlát, és az internetes vásárlásoknál ezt
használjuk. A virtuális számlán célszerű mindig csak an�nyi pénzt tartani, amennyire az adott tranzakció során
szükség van. A bankunktól
is kérhetünk sms-értesítést
a pénzmozgásokról – ezt is
érdemes limitösszeg nélkül
beállítani, így azonnal értesülünk arról, ha valaki pénzt
emel le a számlánkról.
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Minden korosztály k önnyen bajba kerülhet a világhálón

Biztonságban vannak
a gyerekek a neten?

Online, körültekintéssel

SOMOGYI ZSUZSANNA:
Szerencsére az unokámat
nem engedik regisztrálni a
közösségi oldalra a szülei.
Ettől függetlenül más oldalakon elég sok olyan tartalmat talál, ami megzavarhatja. Szerintem sok gyerek a
videójátékoktól lesz feszült,
szerencsére odafigyelnek rá,
hogy ne játsszon akármivel.

A gyerekek mellett az idősek és a felnőttek is hajlamosak álhíreket megosztani a közösségi oldalakon – ezt tapasztalja
dr. Baracsi Katalin internetjogász.

SOÓS GÁBOR:
Mikor a lányom tizenéves
volt, még nem terjedt el en�nyire az internet. Mára sok
gyerek megállás nélkül böngész és csetel a telefonján.
Még az iskolában is, ahová
azért megy, hogy tanuljon. Ezt
nem szabad megengedni, ha
most lenne iskolás gyerekem,
csak otthon hagynám netezni.

ETZL EDGÁR

Az internet számtalan lehetőséget ad az embernek, használata azonban veszélyeket is rejt magában. A kiberbiztonsági hónap alkalmából Baracsi Katalin internetjogászt kérdeztük.

SZARJAS TÍMEA:
A szülőnek mindenképpen
felügyelnie kell internetező
gyermekét. A kicsik sok olyan
tartalmat kaphatnak kéretlenül szörfölés közben, amit
nem értenek, nem nekik való. Két nagy gyermekem van,
odafigyeltünk rájuk, nem is
kerültek bajba.

WÉBERNÉ SULÁK OLGA:
A világhálón még a felnőttek
is rengeteg veszélynek vannak
kitéve, a gyerekekre ez halmozottan igaz. Mindkét unokám
fent van a legnagyobb közösségi oldalon, aminek én nem
örülök. Egyiküknek egyszer
feltörték a messenger-fiókját, elvesztek a beszélgetései.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

A pandémia nehéz hónapjai
alatt sokaknak beköltözött
otthonába a munkahely és az
iskola, így azokhoz is közelebb került a világháló, akik
eddig csak keveset foglalkoztak vele.
– Saját és céges eszközeinket érdemes különválasztani – kezdte dr. Baracsi Katalin internetjogász. – Előbbin
lehetőleg kerüljük a munkahelyi levelezőrendszer és
a dokumentumok tárolását. Utóbbira személyes, magánjellegű dolgokat ne töltsünk le!
Mindezzel a jogász szerint fenntarthatjuk magánéletünk egyensúlyát, és

munkahelyünk is nagyobb
biztonságban lesz. A szakértő a közelgő ünnepek kapcsán
elmondta: online vásárlás során érdemes az utánvétes
vagy az általunk már ismert
fizetési módokat választani.
Hozzátette, a futárnak meg
kell várnia, amíg meggyőződünk arról, hogy sérülés nélkül érkezett-e meg vásárlásunk, és emlékeztetett, hogy
a fogyasztóknak online vásárlás esetén is van 14 napos elállási lehetőségük.
Az internetjogász szerint
a gyerekek mellett sajnos az
idősek és a felnőttek is hajlamosak álhíreket megosztani a közösségi oldalakon.

– Hiába akarunk jót, egy fel
nem ismert álhír megosztásával pánikot okozhatunk internetes ismerőseink körében
– hangsúlyozta dr. Baracsi
Katalin. – Ez elkerülhető, ha
megnézzük, hogy a kérdéses hírt jól ismert portálok is
megosztották-e.
A szakértő kitért a divatos, interneten keresztül való ismerkedésre. – Fontos,
hogy ezeken a felületeken is
maradjunk körültekintőek,
és ne osszunk meg magunkról személyes adatokat, főleg
ne intim tartalmakat, mert

ezekkel a későbbiekben vis�szaélhetnek a címzettek.
Dr. Baracsi Katalin szerint
érdemes a gyerekekkel megbeszélni, hogy szóljanak a
szülőknek, mielőtt tartalmat
osztanak meg. Így elkerülhető, hogy világgá kürtöljék lakcímüket, az otthon tartott értékek helyét, és magukat se
hozzák kellemetlen helyzetbe. Vigyázni kell a szülőknek
is, hiszen többen kizárólag
családi albumba való képeket osztanak meg gyermekükről, amit ők megalázónak
érezhetnek.

INTERNETEN SZERZETT NEGATÍV ÉLMÉNYEK, incidensek
esetén bejelentést tehetünk a www.internethotline.hu oldalon. A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet csirt@nki.gov.hu
címén zsarolóvírusokkal, netes csalásokkal, átverésekkel kapcsolatos bejelentést lehet tenni. A videójátékok ajánlott korosztályáról a www.pegi.info oldalon tájékozódhatunk. A Kék
Vonal Gyermekkrízis Alapítvány által fenntartott 116–111-es számon a gyerekek, fiatalok kibeszélhetik magukból netes rossz élményeiket.

Idén július 3-án a Hűségkapunál adták áta városi kitüntetéseket, köztük a Sopronért Emlékérmeket

FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A soproniakért végeznek áldozatos munkát

Láng Lajos a fodrász szakma ikonikus alakja volt Sopronban.

Horváthné Seregély Jolán 30 évig dolgozott a közigazgatásban.

Kissné Mayer Mária szívügye a fogyatékos emberek segítése.

Újságunkban hétről hétre bemutatjuk a városi kitüntetetteket, ezúttal a Sopronért
Emlékérmeseket.

vizsgáztatta is a mesterjelölteket. Országos és nemzetközi
szakmai megmérettetéseken,
versenyeken, bemutatókon
személyesen vagy tanítványain keresztül öregbítette Sopron hírnevét.
Horváthné Seregély Jolán 1981–2015 között dolgozott
a közigazgatásban, többféle
területen is – utoljára mint a

város és az itt élők érdekének
alárendelve magas színvonalon és a köz érdekében végezte.
Kissné Mayer Mária a
Sopron Szociális Intézmény
Virágfüzér sérültek napközi otthonának vezetője 2005
óta. Ezt megelőzően 4 évet a
Fogyatékos Gyermekek Otthonában végzett szakmai tevékenységet. Csaknem 20 éve

Láng Lajos 60 éves szakmai múlttal nemrégiben vonult vissza. A fodrász szakma ikonikus alakja volt, de
számtalan tanítványa és követője van a pályán most is.

Családjában mindkét fia közös vállalkozásban folytatja a
fodrász hivatást. Példaértékű
elhivatottsággal dolgozott, kamarai és ipartestületi tisztségeket is betöltött. Tanította és

városgazdálkodási osztály vezetője, majd a Sopron Holding
ingatlankezelési divízió vezetője. 2020 tavaszán vonult
nyugdíjba. Nagyon sok városfejlesztési programban, főleg
infrastrukturális és közműfejlesztési beruházásban vett
részt, kimagasló szakmai tudással és hivatásbeli elkötelezettséggel. Munkáját mindig a

szívügye a fogyatékos emberek segítése. Mindennapi
munkáját a pontosság, az ellátottak iránti türelem és mély
együttérzés jellemzi. Ugyanakkor tevékenysége és szakmaisága sem marad a napközi
falai között: fontosnak tartja felhívni a többségi társadalom figyelmét a másságra, a
fogyatékosságra.
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Soproni Téma 10. évfolyam

Német szóval, magyar szívvel – itthon Balfon

Az ötödik parancsolat
BERTHA
ÁGNES

Jelképesen
október
23-án mutatták be Baader Erik Az
ötödik parancsolat című könyvét Balfon. Az
1956-ban Svájcba emigrált, majd ’98-ban hazatért alkotó története
keveréke valóságnak és
fikciónak.

Látogatási tilalom
A járványügyi megelőző intézkedések részeként látogatási tilalmat vezetett be múlt csütörtökön a Soproni Gyógyközpont a következő osztályokon: központi aneszteziológiai és intenzív terápiás
osztály, urológia, sebészet, traumatológia, szülészet–nőgyógyászat, neurológia–stroke, belgyógyászat–gasztroenterológia, belgyógyászat–kardiológia, valamint a rehabilitációs intézet (Várisi
út 2.) és a balfi gyógyfürdőkórház valamennyi fekvőbeteg-osztálya. A többi osztályon továbbra is csak védettségi igazolvánnyal
vagy 48 órán belüli, negatív PCR teszttel lehet látogatni a betegeket 14 és 16 óra között. További részletek: sopronkorhaz.hu

Életmentő szűrések
A mellrák elleni küzdelem hónapjának lezárásaként szűrőnapokat
tartanak Sopronban is. Soron kívül és előjegyzés nélkül várják a
45–65 év közötti nőket emlőrákszűrésre a Soproni Gyógyközpont
V. épületébe október 29-én, pénteken és december 11-én, szombaton reggel 8 és délután 1 óra között. Azoknak a részvételére számítanak, akiknek 2 éven belül nem volt mammográfiás vizsgálatuk.

Baader Erik pedagógus és kórusvezető zenész több mint Baader Erik 1998 óta él újra Balfon, 19 évig orgonált az
40 évet élt Svájcban. 1998- evangélikus templomban, vezette a kórust. Első könyve
ban, nyugdíjazása után haza- után úgy tervezi, megírja önéletrajzi kötetét is.
költözött Balfra. Nemrégiben FOTÓ: FILEP ISTVÁN
úgy érezte, megosztja élete
emlékeit másokkal. Nem író- 6–12 éves Péter és András. Erik. – Egyszer csak
ként, csak jó tollú visszaem- Emellett megjelennek a kor megszakadt az adás,
lékezőként idézi fel Az ötö- néprajzi–vallási–oktatási– és Nagy Imre szavai
hazaköltözöm a
dik parancsolat
kultúrtörténe- hangzottak fel: „Ma hajnal- szülői házba – amit dédapám
ti vonatkozásai: ban a szovjet csapatok táma- épített 1889-ben –, ne kerülcímű köny vé- „Nyugdíjazásom után
ben a történe- úgy döntöttem, hazaolvashatunk a dást indítottak fővárosunk jön idegen kézre. 1998 óta ittlem viharaiban költözöm a szülői ház- balfiakról, szo- ellen…”. Édesanyám könyör- hon élek a svájci nyugdíjamkásaikról, mun- gött, hogy meneküljek. Így ból – sajnos a feleségemet pár
– 1 9 4 4 – 1 9 5 0 ba – amit dédapám
között megélt
épített 1889-ben –, ne kájukról, a né- kerültem Svájcba, ahol újra hete vesztettem el, így már
met, majd orosz elvégeztem a tanítóképzőt. – egyedül. 19 évig orgonáltam
– gyermekkorát.
– Mind a mai kerüljön idegen kézre.” megszállásról, a A Volkschule 1–9. évfolyamán a balfi evangélikus templomnapig, ha hiBAADER ERIK holokausztról, minden tantárgyat taníthat- ban, 21 éve kórust vezetek,
vatalos levelet
a németek kite- tam, sajnálom, hogy az 1–2. tervezek egy önéletrajzi könyírok, németül végiggondolom, lepítéséről, majd a magyarok osztályosok kimaradtak, raj- vet is. A két fiam Svájcban lamajd lefordítom magyarra betelepüléséről, a Rákosi kor- tuk kívül minden évfolyam- kik, évente párszor hazalátomal találkoztam. Nyugdíja- gatnak, tudják, ők öröklik a
– mesélte Baader Erik. – Gyer- szak kezdetéig tartó életről.
mekkoromban nem tudtam
Baader Erik negyedikes ta- zásom után úgy döntöttem, több mint 130 éves házat is…
magyarul, 40 évig Svájcban nítóképzősként csatlakozott
is németül beszéltem. Még- az ’56-os forradalomhoz, felA BALFI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN TARTOTTÁK múlt
is úgy éreztem, szavakba tu- fegyverzett nemzetőr volt – a
hétvégén Baader Erik Az ötödik parancsolat című könyvének bedom önteni magyarul is, ami dobtáras géppisztolyt a balfi
mutatóját. A könyvet Kassai Róbert ismertette az érdeklődőkkel.
az emlékeimben feltolult.
határőrsről kapta. – NovemA cím a 10 parancsolat – a főszereplő gyerekek szerinti – legfonA könyv valós alapokon ber 4-e vasárnap volt, éppen
tosabb törvényére utal. A könyv a soproni Cédrus könyvesboltnyugvó, mégis fiktív törté- disznót vágtunk, hallgattuk
ban megvásárolható.
net, melynek főszereplői a a rádiót – emlékezett Baader

LÁTTA MÁR?– épületek, szobrok, műemlékek

Dr. Gidai Erzsébet mellszobra
Dr. Gidai Erzsébet 1940-ben született Budapesten. 1962-ben a
Marx Károly Közgazdasági Egyetemen közgazdász diplomát,
majd 1969-ben az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen másoddiplomaként pszichológus oklevelet is szerzett. A Szegedi József Attila Tudományegyetemen
megkezdett egészségügyi
közgazdász és szakmenedzser szakirányú
képzés alapjaira építve a Soproni Egyetem
jogelődjében megalapította a közgazdaságtudományi szakot, majd
2000-ben a közgazdaságtudományi kart, melynek intézetigazgató egyetemi tanára, 2006-ig pedig a dékánja volt.
A karon doktori iskolát is létrehozott, melyet a legnagyobb
magyarról, Széchenyi Istvánról
nevezett el. Igazi tanítómester
volt, generációkat nevelt és oktatott, hallgatói számára igen
nagy számban épített ki hazai
és nemzetközi kapcsolatokat.
A rendszerváltást követően a
politikában is szerepet vállalt,
1991-ben részt vett a Nemzeti
Demokrata Szövetség megala-

2021. október 27.

pításában, majd 1998 és 2002 között
a MIÉP országgyűlési képviselője
volt. Politikai és közéleti szerepvállalása során kiemelt fontossággal küzdött Magyarország
eladósodásának felülvizsgálatáért és megszüntetéséért. Tagja volt a Magyarok Világszövetsége Elnökségének, a Parlament
Európai Integrációs Bizottságának, a Nemzeti Társaskörnek, a Százak
Tanácsának és a Magyar Professzorok
Egyesületének. „Szeretet, jövőbelátás,
gondolkodás és munka, szüntelen cselekvés, ezek hatották át életét. Amíg közgazdászképzés
lesz Sopronban, addig a kezdet, a viszonyítási pont Gidai
Erzsébet lesz”, fogalmazott
a professzorasszony temetésén dr. Faragó Sándor, az
egyetem akkori rektora. Kutas László szobrászművész
alkotását a Soproni Egyetem
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulájában 2014-ben leplezték le.
Fotó és szöveg:
Pluzsik Tamás

Temetők
látogatása
A Szent Mihály-temető október 29-én és
30-án 7 órától 19 óráig,
október 31-én, november 1-jén és 2-án pedig
7-től 20 óráig tart nyitva. Gépkocsival (500 forintért) október 29-én 8
és 18 óra között, 30-án
8 és 16 óra között lehet
behajtani a sírkertbe.
A Balfi úti evangélikus temető október 30án, 31-én és november
1-jén 7-től 21 óráig tart
nyitva. Az evangélikusok november 1-jén 17
órakor a balfi, 18 órakor a soproni evangélikus temetőben tartanak áhítatot.
A sopronbánfalvi Hősi temető mindenszentekkor és halottak napján is a korábbi rend
szerint, reggel 7-től este 8-ig kereshető fel.
A Szent Farkas-vártemplomnál található
balfi temető szabadon
látogatható.

EZ LESZ… – programajánló
Hűség 100 – Bolodár Zoltán előadása
Október 27., szerda 17 óra, Macskakő Gyermek
múzeum
Schäffer Ármin fotóin keresztül bepillantást nyerhetnek a
népszavazás eseményeibe.

Apróbetűs részek – Kovács András
Péter önálló estje
Október 27. 18 óra, Liszt-központ

X. Wall Of Sleep Halloween

Október 30., szombat 18 óra, Hangár Music Garden

Zanzibar akusztikus koncert

Október 30. 19 óra, GYIK Rendezvényház

BluesHangers & Pfaff dobiskola

Október 30. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Jótékonysági koncert

Október 31., vasárnap 15.30, Szent Mihály-templom
Petrás Mária, a Prima Primissima- és Magyar Örökség díjas
csángó magyar népdalénekes előadása. A befolyt összeggel a
Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthonát támogatják.

Zongoraest

Október 31. 19 óra, Kecske-templom
Hegedűs Endre (Kossuth-, Liszt- és Cziffra-díjas művész), valamint felesége, Hegedűs Katalin előadásában.

Tribute Halloween

Október 31. 20 óra, Hangár Music Garden
Rammstein Show by Rammsturm, Korn by gRain

Halloween buli a Blue Cafe Banddel
Október 31. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

XXI. Őszi Tárlat – Hűséggel festve

Megtekinthető november 7-ig (hétfő kivételével naponta 10–18 óráig) a Festőteremben.

RÖVIDEN
Szülői értekezlet a kamarában

Pályaválasztási értekezletet tartottak szülőknek és pedagógusoknak a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarában. Kozma Adrienn kamarai pályaorientációs tanácsadó előadásával kezdődött
a program, a jelenlévők beiskolázással kapcsolatos információkat hallhattak Marek Jánostól, a Soproni Tankerületi Központ
igazgatójától. Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Központ főigazgatója bemutatta a választható iskolákat, és kitért a 2021től minden szakképzésben részt vevő tanulónak járó tanulmányi ösztöndíjra, illetve a tanulói munkaszerződéses rendszerre.
November 3-án 16.30-kor megismételik a programot. Jelentkezni a titkarsag@sopronikamara.hu e-mail-címen lehet.

Az év polgárőr egyesülete a soproni
Elismerések átadásával emlékeztek a 65 évvel ezelőtti eseményekre, az ’56-os forradalom és szabadságharc áldozataira, valamint hőseire a polgárőrök. Az Országos Polgárőr Szövetség
közelmúltban tartott rendezvényén dr. Simicskó István korábbi honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő elismerően
szólt a polgárőrök önkéntesen vállalt tevékenységéről. A rendezvényen megköszönték a legjobbak munkáját, Az év polgárőre egyesület kitüntetést kapott – többek között – a Soproni
Polgárőr Egyesületet, dicséretet vett át Erényi Ottó, a soproni
egyesület tagja.

2021. október 27.
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Soproni Téma

1956: E rőszakmentes volt a soproni forradalom

A szabadság napja

Idén is a Széchenyi téren lévő ’56-os emlékműnél tartották az október 23-i városi megemlékezést. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
ELEK SZILVESZTER

– Amikor visszatekintünk 1956 őszére, nem egy vesztes szabadságharcot
látunk magunk előtt, hanem azt az
erkölcsi győzelmet, amit az elnyomó
kommunista rezsim felett arattunk – emelte ki
beszédében dr. Farkas Ciprián polgármester a forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján rendezett városi ünnepségen.
Drámai és önfeledt elemeket,
derűs éneket és fekete kendőt
egyaránt felvonultató műsor
emelte a Széchenyi téren tartott megemlékezés fényét.
Az „1956, te csillag” című előadásban a Sopron Táncegyüttes, valamint Pataki András,
a Soproni Petőfi Színház igazgatója Faludy György és Nagy
László forradalmi hangulatú
gondolatait idézte meg.
A megemlékezésen mondott beszédében dr. Farkas
Ciprián kiemelte: a küzdelem áthatja az egész magyar

történelmet. – Küzdelem
zajlott 100 évvel ezelőtt itt,
Sopronban és környékén is,
amikor a bátor felkelők és a
hűséges polgárok mentették meg e várost a hazának
– hangsúlyozta a polgármester. – Most ismét történelmi
időket élünk. E történelmi
időkben pedig emlékeznünk
és emlékeztetnünk kell. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgünk. Hatvanöt
év telt el. Nemcsak magyarok,
de végre szabadok is vagyunk.

MEGEMLÉKEZÉS A JEREVÁNON ÉS AZ EGYETEMEN:
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről a Jerevánlakótelepen működő Lővéri Nyugdíjas Klubban is megemlékeztek.
A tagok felidézték a sorsfordító történelmi időket, amelyeket legtöbbjük személyesen is megélt. Sopron önkormányzata nevében
Tóth Éva önkormányzati képviselő, a Jereván-lakótelep településrészi önkormányzat elnöke köszöntötte a szépkorúakat. A Soproni
Egyetem ’56-os emlékművénél is méltatták a hősök dicsőségét.
A rendezvényen beszédet mondott prof. dr. Lakatos Ferenc, az intézmény kutatási és külügyi rektorhelyettese, majd az egyetem
képviselői megkoszorúzták az emlékművet. Sopron város részéről
Mágel Ágost és Stöckert Tamás önkormányzati képviselő rótta le
tiszteletét koszorúval a forradalmárok emléke előtt.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy városunkban vér és erőszak nélkül zajlott le a forradalom, a
küzdelmet azonban az itt élők
is megvívták. – Így sokaknak
csak az emigráció jutott osztályrészül. Amikor visszatekintünk 1956 őszére, nem egy
vesztes szabadságharcot látunk magunk előtt, hanem azt
az erkölcsi győzelmet, amit
az elnyomó kommunista rezsim felett arattunk – folytatta
dr. Farkas Ciprián. – Büszkék
vagyunk a diákokra, a munkásokra, az egyszerű polgárokra:
az ’56-os hősökre. Ők ütötték
be az első vasszeget a nagy és
félelmetes szovjet birodalom
koporsójába. Valóban Dávid

és Góliát harca volt ez. Sokan
Nyugat-Európában sem értették, hogy miért is vállaltuk fel
e reménytelennek tűnő küzdelmet. Ötvenhat hőseinek
emléke, a hazánknak fogadott hűségünk ma is kötelez
bennünket. Azért dolgozunk,
hogy ez a város, ez a nemzet a
régi nagyságát idézze.
A megemlékezés végén Sopron város nevében
dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint Mágel Ágost és
Stöckert Tamás önkormányzati képviselő megkoszorúzta
az ’56-os emlékművet. Utánuk
a Soproni Egyetem, a társadalmi szervezetek és intézmények képviselői helyezték
el az emlékezés virágait.

– Büszkék vagyunk a diákokra, a munkásokra, az egyszerű polgárokra: az ’56-os hősökre – hangsúlyozta beszédében
dr. Farkas Ciprián polgármester.

JÓTÉKONYSÁGI SÉTA A VILLAMOS NYOMÁN

RÖVIDEN
Óraátállítás
A hónap utolsó vasárnapján véget ér a nyári időszámítás, így október 31-én az
órákat hajnali 3-kor 2-re
kell visszaállítani. Ezzel
„visszakapjuk” a márciusi
átállításkor elvesztett időt,
vasárnap virradóra egy órával többet alhatunk. A téli
időszámítás 2022. március
27-ig tart, hacsak időközben el nem törlik az Európai Unió területén a korábbi gyakorlatot.

A régi soproni villamos várkerületi nyomvonalán haladt a Rotary Club Sopron idei jótékonysági
sétája szombaton. Az izgalmas történelmi tényekkel megfűszerezett programot dr. Krisch András
történész vezette. A séta bevételét (közel 200 ezer forintot) a pandémia miatt nehéz helyzetbe került családok megsegítésére fordítják. A rendezvényen részt vett dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere is. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Terjesztési reklamáció:

+3620/368-2027

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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főszerkesztő

Szürreális

Jó, hogy túl vagyunk az ellenzéki előválasztási hercehurcán, mert az idő múlásával látszik,
hogy a jelentőségét jóval meghaladó médiafigyelmet kapott. Az persze nem vitatható, hogy
fontos állomása volt az ellenzéki együttműködésnek, mert egyértelműen kiderült (amit eddig is tudtunk), hogy
„Az ellenzék nem titkoltan ki(k) keverik azon az
oldalon a lapokat. Ebarra készül, hogy felrúgben az időnként megja mindazt, amit közösen
lehetősen zavaros,
értünk el az elmúlt tíz
egymást is lejárató
évben.”
folyamatban számos
nevetséges elem is
szórakoztatta az embereket. Gondoljunk csak
Karácsony Gergely visszavonulásának körülményeire, a 48 óránkénti véleményváltozásaira, vagy arra, hogy Dobrev Klára alkalmatlan jelöltnek nyilvánította Márki-Zay Pétert
(ami igaz is), majd csúfos bukása után „életét
és vérét” ajánlotta legyőzőjének! Mindezt tette
annak érdekében, hogy egyáltalán esélyük legyen hatalomra kerülni. Az ellenzéki eufória
már olyan magasra jutott, hogy tisztségeket
osztogattak, másokat börtönnel és vagyonelkobzással fenyegettek, s az Alaptörvény hatályon kívül helyezését jelentették be, még akkor
is, ha nem lesz kétharmaduk a parlamentben.
Hogy ez milyen következményekkel jár(hat)na,
arra még rágondolni is rossz. Ez azonban csak
a felszín. Az ellenzék nem titkoltan arra készül,
hogy felrúgja mindazt, amit közösen értünk el
az elmúlt tíz évben. Az ország és a települések
modernizálását, a családtámogatásokat, a bérfejlesztéseket, az adó- és rezsicsökkentéseket, a
nyugdíjak reálértékének megőrzését, növelését,
a nemzetpolitikát, a sikeres országvédelmet, és
még sorolhatnám.
Álmodozni és szürreális terveket persze lehet szövögetni, de én nem hiszem, hogy aztán
valóra is válnak. Egyrészt mert az emberek
többsége tisztán látja, hogy mi és miért történik az ellenzéki oldalon, másrészt pedig, ha
tetszik, ha nem, a baloldalnak tudomásul kell
vennie, hogy egy olyan ország épül, amelyben
mindenki elmondhatja a véleményét (lásd például az ellenzéki nyilatkozatokat), szabadon
dönthet sorsáról, s ahol az embereknek és a
családoknak van és lehet jövőképe. S ezt értékelik is.
Érdemes azon is elgondolkodni, hogy a gyakorlatban miképp lehetne összeegyeztetni az
ultraliberális baloldali nézeteket, az időnként
újnyilas hajtásokat felvonultató, de magát néppártnak hívó szélsőséges jobboldallal, közöttük
a nagyon halvány rózsaszín és zöldes árnyalatú, ki tudja már, milyen gondolatokat valló
középszerrel. No és a minden korábbi hatalmat (és időnként önmagukat is) tagadó, de hataloméhes „újhullámosokkal”. Nem nehéz megjósolni, hogy a stabilitást felváltaná a káosz,
amelyet csak növelne egy háttér nélküli, cselekvésképtelen miniszterelnök, ha egyáltalán
a kormányfői bársonyszék közelébe kerülne.
De eddig szerintem nem jutunk el, mert már
az is hazugság, hogy Márki-Zay Péter lesz Orbán Viktor kihívója. Erről szó sincs. A csaták a
választókerületekben dőlnek el, s amelyik párt
vagy pártszövetség több mandátumot szerez,
az jelölhet kormányfőt. (Már az is illúzió a részükről, hogy csak a kormánypárt és az ellenzéki szövetség jelöltje közül lehet majd választani. Biztos vagyok benne, hogy számos
választókerületben több jelölt is lesz.) A helyükben én azért elgondolkodnék azon, hogy ennek
az eszeveszett ámokfutásnak már most is sokan felmutatták a stoptáblát (lásd a minden korábbinál nagyobb tömegeket felvonultató Békemenetet), de a visszavonhatatlan megálljt a
választók akarata jelenti majd a következő évi
választáson. Az eljövendő hónapok igazolni
fogják, hogy nem véletlenül kapott eddig is bizalmat az a pártszövetség, amely 2010 óta sikeresen vezeti az országot, és amely visszaadta
önbecsülésünket nem csupán idehaza, hanem
az európai színtéren is.
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Pálfalvi Edit: A vadászat az embert megtanítja az alázatra

Jótékony vadászhölgy

Pálfalvi Edit és Cinka, valamint Dajmi kutyája – az állatok felszabadulnak vadászat közben, ahogy gazdájuk is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
KÖVES ANDREA

Hagyományteremtő céllal idén először adták át a Gróf Széchenyi Zsigmond-emlékérmeket az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti
Világkiállításon. Az egyetlen kitüntetett vadászhölgy a soproni kötődésű Pálfalvi Edit.
Az emlékérmet a jótékonysági
vadászatért végzett eredményes tevékenység elismeréseként megyénként egy-egy vadász érdemelte ki. A 10 éves
múltra visszatekintő jótékonysági vadászat két esztendővel ezelőtt vált országossá.
Minden megyében december 27-én rendezik meg, a
résztvevők mindegyike jelentős összeget ajánl fel nemes célra: a megyei kórház
gyermekosztályát támogatják
eszközbeszerzéssel.

Pálfalvi Edit és férje, Nagy
Imre a kezdetek óta részt vesz
a jótékonysági vadászatokon,
üzenetértékűnek tartja a kezdeményezést. Két esztendeje
már szervezőként veszi ki részét az eseményből.
– Óriási megtiszteltetés
számomra, hogy méltónak találtak gyermekkorom hőséről,
gróf Széchenyi Zsigmondról
elnevezett emlékéremre, ráadásul egyetlen hölgyként vehettem át az elismerést – mesélte Pálfalvi Edit a Soproni

Parkerdőben, ahova hű kísérőivel, Cinkával, a magyar
vizsla lánnyal és Dajmival, a
tacskó kislánnyal érkezett.
– Tavaly Nagycenk környékére
terveztük a jótékonysági vadászatot mintegy ötven vadász
részvételével. Szenteste kaptuk a hírt: a Vas megyei programot covidos megbetegedés
miatt nem tudják megtartani, így a vasi vadászok is hozzánk csatlakoznának. Három
napon keresztül éjjel-nappal
dolgoztunk kutyás és vadász
barátaimmal együtt, hogy a
közel nyolcvan vadász biztonságban, élménydúsan ejthesse
el az apróvadakat. Szerencsére remek partnerre találtunk
az Aranypatak Vadásztársaságban, mind az elnök, Vadon
László, mind a vadászmester,
Csaplár Aladár mindenben támogatott minket.

A kitüntetett kutyáinak köszönheti, hogy tíz évvel ezelőtt
rátalált a vadászatra. Kutyatrénerként tevékenykedett,
és szerette volna minél boldogabbnak látni társait. A vadászat közben kutyái felszabadulnak, örömük semmihez
sem hasonlítható. Ugyanezt
éli át gazdájuk is az erdőben.
Ahogy Edit fogalmaz: a vadászat az embert megtanítja
az alázatra. A vadász része a
természet körforgásának, ott
van a helye, amikor megadja a
tiszteletet az elejtett vadnak,
és akkor is, amikor lehetővé
teszi a vad életét az etetéssel,
gondozással. Szeretné, ha a
vadásztársadalom megítélése
javulna, ezért is tartja fontosnak az országos jótékonysági
vadászatot, melynek év végi
megyei programját már most
aktívan szervezi férjével.

Különleges növényeink gondozása
KÖVES ANDREA

A Soproni Egyetem
Botanikus Kertjének
üvegházában virágzó
orchideákat, broméliákat, dúsan zöldellő
páfrányfajokat csodálhatunk. Gondos ápolás
mellett ezek a különleges növények otthonaink ékei is lehetnek.
Sokan kedvelik a szemet gyönyörködtető orchideát, amely
az egyik legfajgazdagabb növénycsalád, hatalmas formai
változatossággal. Vajon miképpen gondozzuk ezt a növényt? – tettük fel a kérdést
Kui Bíborkának, a botanikus
kert gyűjteményvezetőjének.
– Szinte hihetetlen, de jelenleg mintegy 25 ezer orchideafaj létezik a világon és több
mint 150 ezer hibrid, azaz keresztezett faj. Kereskedelmi
forgalomban általában a fán
lakó fajok találhatók, ezek a
párából, valamint a rájuk potyogó madárürülékből szívják fel a szükséges tápanyagokat. Emiatt speciális fakéreg
darálékban árulják őket, hagyományos virágföldben elpusztulnának. Nagyon fontos
számukra a sok fény, azonban

A Soproni Egyetem Botanikus Kertjében jól érzik magukat a páfrányok mellett az orchideák,
broméliák is – mutatta lapunknak Kui Bíborka gyűjteményvezető. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
a közvetlen napot nem viselik
el hosszú ideig. Északkeleti
ablakpárkányokon érzik magukat a legjobban. Az öntözéssel óvatosan kell bánni, a
fakéreg darálék legyen mindig nedves, de soha ne álljon
vízben, mert könnyen megfulladnak a gyökerek. Nagyon
fontos viszont a megfelelő páratartalom is. Virágai több
hónapig is nyílhatnak, évszaktól függetlenül. Elnyílás
után a száraz csonkokat vis�sza kell vágni.
Ugyancsak kedvelt szobanövények a broméliák, a

trópusi területek különleges szépségű lakói. Többségük szintén fán lakó faj, levelei rozettát alkotnak, ebben
fogja fel az esővizet, melyből
megszerzi a tápanyagokat.
Emiatt az otthonunkban nevelt broméliák esetében is jó,
ha a levéltölcsérekben mindig van víz. A szakember kiemelte: fontos, hogy a talajuk
mindig legyen nedves. A párásítást meghálálják, a télen
fűtött száraz szoba levegőjét viszont rendkívül ros�szul tűrik. A broméliák színpompás virágában hosszú

hónapokig, akár egy évig is
gyönyörködhetünk.
A páfrányok régmúlt korok
ma is élő képviselői, már 400
millió évvel ezelőtt is léteztek.
Általában erdei aljnövényzetként találjuk meg természetes
élőhelyükön, nedves, páratelt,
egyenletes hőmérsékletű környezetben. Árnyékos helyet,
páradús levegőt, nedves talajt kell biztosítani számukra.
Télen 13–18 fokos helyiségben
érdemes elhelyezni. Öntözni nagyon ritkán kell, arra figyeljünk, hogy a földje teljesen
ki ne száradjon!

2021. október 27.

Ki a falkavezér?
MUNKATÁRSUNKTÓL

Olyannyira szeszélyessé vált több örökbefogadott kutya az elkényeztetése miatt,
hogy az állatvédőknek
trénert kellett segítségül hívniuk. Ezért az
önkéntesek szigorítottak az örökbefogadás
feltételein.
A Soproni Állat- és Természetvédők Egyesületének tagjai kiemelték: minden örökbeadás esetén jó családokhoz
kerülnek a kutyák, hiszen
többször ellenőrzik, hogy az
adott körülmények ideálisak-e az ebnek. Azonban az
új gazdák közül sokan túlzottan sajnálják a kutyákat a sorsuk miatt, ezért elkényeztetik
azokat. Az állandó szeretgetést az ebek kihasználják vagy
félreértelmezik, és szabályok
hiányában előbb-utóbb
átveszik a falkavezér
szerepet, így elkezdhetnek agresszívan viselkedni más kutyákkal,
sőt, akár az emberekkel
szemben is. A szakemberek
az ilyen esetek elkerülése érdekében elhatározták, hogy
minden indokolt esetben kötelezővé teszik a kutyaiskolát az örökbeadott jószág számára. Az állatvédő szervezet
idén eddig 51 kutyát helyezett

el családnál, ezért széles körű tapasztalata van az ideális
kutya–gazda kapcsolat kialakításának feltételeiről.
A Soproni Állat- és Természetvédők Egyesülete a soproniallatvedok@gmail.com
címen várja azok jelentkezését, akik szeretnének örökbe
fogadni egy kutyát.
A Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület is alaposan jár el
örökbeadáskor. Részletes bemutatkozólevelet kér, amely
után környezettanulmányt
végez, és örökbefogadási szerződést is köt – kölykök esetében ivartalanítási kötelezettséggel. Albérletbe, kizárólag
kinti tartásra, telephelyre, vadászatra, láncra, illetve kennelbe nem adják védenceiket.
Mint kiemelték: náluk családtagok azok a kutyák, amelyekre vigyáznak, energiát és
pénzt nem kímélve, és szeretnék, ha az új helyükön is azok
lennének.

Tömegesen érkeznek
a rafinált poloskák
ELEK SZILVESZTER

Egyre nagyobb számban bukkannak fel a zöld
vándorpoloskák otthonaink környezetében. Az
agresszívan terjeszkedő faj sok kellemetlenséget
okoz, de lehet ellene védekezni.
A Fer tő –Ha nság Nemzeti Park szakembereitől megtudtuk: a zöld vándorpoloska legnagyobb számban a
mediterrán és a szubtrópusi térségekben fordul elő. Az
enyhe telek miatt azonban
egyre északabbra merészkedik – mára Magyarországon
is tömegesen elterjedt. A vérszívó ágyi poloska kivételével nincs olyan faja ennek a
rovarnak, ami az emberre is
veszélyes lenne. Ugyanakkor
elképesztő tűrőképességével
és bűzmirigyével a zöld vándorpoloska is igencsak kellemetlen pillanatokat tud okozni – különösen ősszel, amikor
a hideg idő beköszöntével elkezdi csábítani őket az otthonaink melege.
A szúnyogháló ideális lehet a rovatok távoltartására,

azonban az alaposság ennél a
módszernél elengedhetetlen,
ugyanis a poloskák szerfelett
rafináltak, és előbb-utóbb a
legkisebb rést is megtalálják.
Ha bejutottak, nem szabad
őket bántani, hiszen akkor
biztosan elkezdik használni
a ragadozók ellen kifejlesztett
bűzmirigyeiket. Gyors megoldás a rovarok felporszívózása,
de ha igazán biztosra szeretnénk menni, óvatosan tereljük őket pohárba, majd úgy
tegyük ki az utcára.
A zöld vándorpoloska nem
az otthonainkban okozza a
legnagyobb problémát, hanem a termőföldeken. Előszeretettel szívogatja a különböző haszonnövények
terméseit, amelyeket ürülékével és jellegzetes szaganyagával is fogyaszthatatlanná tesz.

SZÉP HÁZAK A FERTŐ-VIDÉKEN
Idén is keresi a legszebb felújított, új építésű, természet-, klíma- és energiatudatos házakat a Fertő-vidéken a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület és a Civilek a Fertő-tájért
Egyesület. Csak 2015 után épült házakkal lehet pályázni, az elbírálás során szempont a településképi arculatba, és a tájba illeszkedő kivitelezés. A pályázatot november 10-ig kell benyújtani a fertotaj@vilagorokseg.hu címre. A részletes kiírás
megtalálható a www.fertotaj.hu oldalon.

2021. október 27.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Dalba foglalt
történelem
ETZL EDGÁR

– Már egy éve készültem a
soproni népszavazás századik
évfordulójára, a centenárium
megünneplésére – kezdte
T. Horváth József zeneszerző,
tanár. – Sokat gondolkodtam
azon, hogy mivel tudnék hozzájárulni az ünnephez, ezért
alaposan átnéztem a népszavazáshoz vezető események
tör ténetét. Meglepődtem
azon, hogy a velencei szerződést kikényszerítő második
ágfalvi ütközetben milyen sok
fiatal, magyar önkéntes harcolt. A csatának három hősi
halottja volt, az Ágfalvi ballada 1921 című dal nekik, Machatsek Gyula és Szechányi

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek
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Hiánypótló tárlat a népszavazáshoz vezető eseményekről

Hősi emlékek útján

Elemér egyetemistáknak, és
Pehm Ferenc pénzügyi tisztviselőnek állít emléket.
A másik, 7107 című felvétel
már vidám hangulatú. – Az
1921. december 17-i újságcímlapon az állt: 7107 szótöbbséggel magyarok maradtunk.
Tulajdonképpen ez a mondat
adja a dal refrénjét is. – Történelemtanárként arra gondoltam, ha a dalban elhangzó
számot megjegyzik tizenéves
diákjaim, az segíti őket a történtek megismerésében, megértésében.
A szerzemények ingyenesen meghallgathatók T. Horváth József csatornáján, a
legnagyobb videómegosztó
oldalon.

A Rongyos Gárda harcaitól a soproni népszavazásig – több mint száz korabeli tárgyat, fegyvereket, plakátokat állítottak ki a
Liszt Ferenc Kulturális Központ aulájában. A tárlat december 20-ig tekinthető meg. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
ELEK SZILVESZTER

A Sopronért és környékéért küzdő hazafiak hősiessége és a 100 évvel ezelőtti népszavazás
öröksége előtt tisztelgő tárlatot nyitottak meg a
Liszt-központban. A kiállítást soproni önkéntes
katonák és magángyűjtők relikviáiból állították
össze. A tárlatnyitón beszédet mondott dr. Farkas
Ciprián polgármester.

T. Horváth József új szerzeményei a 100 évvel ezelőtt történteket dolgozzák fel. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Jókora géppuska „veszi célba”
a tárlat vitrinjeit, amelyekben revolver, gránát, kéziratos verseskönyv és jó barátnak címzett levél is található.
– A megtekinthető tárgyak
száma százas nagyságrendű.
Ezek így együttesen szemléletes képet mutatnak a népszavazáshoz vezető út kevésbé ismert szeletéről – tudtuk meg
Fábián Tibortól, a kiállítást
összeállító hat magángyűjtő
egyikétől.

– A tárlattal az a célunk,
hogy közelebb hozzuk a közönséghez azokat a harcolókat és felkelőket is, akiknek nagyban köszönhető a
soproni népszavazás – emelte ki a kiállítás megnyitóján
dr. Pozsgay Péter tartalékos
főhadnagy, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Győr–Moson–Sopron Megyei Szervezetének elnöke. – A szövetségnek
kiemelten fontos ez a kezdeményezés, ugyanis rengeteg

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

2001

Továbbjutott
a Soproni Postás
Az ötpontos trutnovi vereség
után Sopronban 27 pontos verést mért a cseh csapatra, és így
összességében 22 pontos különbséggel jutott tovább a Ronchetti-kupa következő fordulójába a Soproni Postás – Tabán
Trafik női kosárlabda-együttese. Sauer erőfölényével nem
tudtak mit kezdeni a csehek,
a palánk alatt belelendült Csákány és Ambrus, ráadásul nagyon jól kitöltötte tartalommal
a neki juttatott játékperceket
Russai is. A szünet után helyenként látványosan játszó Postást
a közönség megjutalmazta a továbbjutásért. (Kisalföld)
Ászok a pályán
Az öt páros játékból álló teniszmérkőzés sportszerű játékot
hozott, jó labdameneteket és
helyenként szép megoldásokat.
A dr. Herczeg Kálmán vezette
Gazdaság csapat, melynek Katter János, dr. Józan Tibor, Edlinger János, Domonkos Attila,
Horváth László, Megyeri Péter,
Takács Vilmos, Khaut András
és Bognár Csaba volt a tagja,
4–1-re legyőzte a dr. Erdélyi

Lajos vezette Közélet–Politika csapatot, amelynek tagja
volt Krisch Imre, dr. Herczegh
János, dr. Gorgosilits Fábián,
Koós András, dr. Vargha Péter,
dr. Tiboldi Zoltán, dr. Fónay
Károly és dr. Németh József.
A győztes csapatnak Heller László, a Szféra Rába ügyvezetője adta át kupát. (Nyugati Kapu)

1981

Sopron környéki ásatások
Jelentős eredménnyel zárultak
Sopronban az Ibolya rét több
éve tartó régészeti kutatásának idei munkái. Három hónap alatt 3500 négyzetméternyi területet tártak fel, az Ikva
és a Liget-patak által körülhatárolt völgyben, ahol időszámításunk előtti 5. századi településre bukkantak. Az idei
ásatás legnagyobb szenzációja volt, hogy megtalálták Pannónia eddig ismert legrégibb,
időszámításunk előtti 2. századi fazekasműhelyét. A kelta
fazekas kemencét a felszíntől
mintegy 60 centiméter mélységben helyezték el, a tűztérben faszénnel tüzeltek, s a
rostély alatt a meleg levegőt
cirkuláltatták. (Magyar Hírlap)

1961

Osztrák lapok a Fertő-tó
kiszáradásáról cikkeznek
Kiszáradásról nincs szó, ellenben a száraz időszak a Fertő-tó
vízszintjén is erősen érezteti
hatását. Tavasz óta a nagy szárazság következtében 30 centimétert csökkent a Fertő-tó átlagos vízszintje. Az elpárolgás
rendkívül nagy. Még mostanában is csaknem egy centimétert
csökken naponként a vízszint.
Jelenleg 70–80–90 centiméter mély vizek vannak a tó magyarországi szakaszán, de erős
északi szél esetén 20–40, néha 60 centimétert is emelkedik
a vízszint. A déli szél viszont
osztrák részre nyomja át a tó
vízét, tudtuk meg az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon.
(Kisalföld)

1941

Miniszteri látogatás
Sopronban
Varga József dr., a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott
iparügyi miniszter szombaton délután feleségével és Ullein-Reviczky Antal dr. követ,
sajtófőnökkel Sopronba érke-

tartalékos katona harcolt a
felkelésben, például az egyetemisták soraiban. Ezek a hazafiak találékonyságukkal kiválóan át tudták hidalni az
osztrákok fölényét. A Rongyos
Gárda tagjainak számos mármár közmondásos csínytevését ismerjük, például a vizes
hordóba lövést az ágyúdördülés imitálására.
A kiállítás megnyitóján
beszédet mondott dr. Farkas
Ciprián, Sopron polgármestere, a tárlat védnöke. – Száz
évvel ezelőtt a környező hatalmak összegyűltek, hogy
eltemessék Magyarországot

– hangsúlyozta a városvezető.
– Azonban mi nem akartunk
részt venni a saját temetésünkön. Akkor, amikor minden veszni látszott, a magyar
történelem talán legsötétebb óráján Sopron reményt
adott a hazának. Mindan�nyian hősök voltak, nemcsak
a hazánkra voksolók, hanem
azok is, akik az életüket adták, hogy eljuthassunk a szavazásig. Ez a hiánypótló kiállítás róluk szól.
Az ingyenes tárlat december 20-ig megtekintő a Liszt
Ferenc Kulturális Központ
aulájában.

A KIÁLLÍTÁST Csernus János, Demeter Márton, Domnánics Milán, Fábián Tibor, Igler Attila és Kelemen Csaba Tamás magángyűjteményéből állították össze. A tárlat a Magyar Tartalékosok Szövetsége Győr–Moson–Megyei Szervezete, a Soproni ÖTT Század,
a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. szervezésében valósult meg.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
zett, hogy részt vegyenek a vasárnapi soproni Széchenyi-emlékünnepen. A minisztert, akit
útjára Királdi Ákos miniszteri
műszaki tanácsos és Kiss Gyula
dr. miniszteri titkár is elkísért,
Sopronban a vasúti állomáson
Hőgyészy Pál főispán, Czillinger József dr. alispán, Kamenszky Árpád dr. polgármester, Gacs
János országgyűlési képviselő, valamint a soproni Széchenyi emlékbizottság és a GySEV
igazgatóságának vezetősége
fogadta. A miniszter körsétát
tett a városban, és megtekintette az ott folyó nagy útépítéseket, majd a soproni nőegyletek által rendezett teán vett
részt kíséretével együtt. A teán tájékoztatót adtak a miniszternek a város szociális kérdéseiről. Este a főispán vacsorát
adott a vendégek tiszteletére.
Vasárnap délelőtt a műegyetem
bánya- és erdőmérnöki karán
folyó építkezéseket és a postapalotát tekinti meg a miniszter,
s ezután kerül sor a Széchenyiszobor előtt rendezendő emlékünnepségre, amelynek Varga József dr. miniszter lesz a
szónoka. (Új Magyarság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás

105 ÉVVEL EZELŐTT,1916. október 20-án született Sopronban Kováts Erazmus hitoktató, templomigazgató. Székesfehérváron hunyt el 1970. június 10-én.
100 ÉVVEL EZELŐTT,1921. október 20-án IV. Károly második
visszatérési kísérlete zajlott, a király és felesége repülőgéppel érkezett Dénesfára. (Erről újságunk 2. oldalán olvashat.)
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

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

azonnali kezdéssel
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

szakács
konyhai kisegítő
Amit kínálunk:
kiemelt bérezés
szabad délután és hétvége
jó munkahelyi légkör
kedvezményes munkahelyi étkezés
Pályakezdőket is szívesen látunk!
Jelentkezni hétköznap 10–12 óra között személyesen
vagy az alábbi telefonszámon lehet: +3620/210–1591,
Nagy Barnabásné megbízott igazgatónál.
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Duplázott a Sopron – fontos pontokat szerzett az elmúlt héten a csapat

Győzelemmel ünnepelt az SCS
MOLNÁR
ZOLTÁN

Egy dupla mérkőzéssel
egybekötött gálával
ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját
az SC Sopron labdarúgó-egyesület az elmúlt
hétvégén. Ennek alkalmából az NB III-as csapat aktuális bajnoki
mérkőzése előtt múltidézéssel indult a jubileumi ünnepség.
A fő mérkőzés felvezetéseként
az SC Sopron megyei bajnok
öregfiúk csapata játszott barátságos mérkőzést az egykori világválogatott Détári Lajos
nevével fémjelzett Détári és
barátai együttesével. Mind a
hazai, mind a vendégcsapatban feltűntek régi nagy nevek, ezért aztán a mérkőzésen
sem volt hiány a szép játékból
és a látványos megmozdulásokból. A kilátogatók egy nagyon izgalmas mérkőzést láthattak, melyet végül az utolsó
percben szerzett góllal a soproniak nyertek 3–2-re.
A gálamérkőzést követően
az egyesület vezetése a szur-

Az SC Sopron vezetése a szurkolók előtt köszöntötte, majd egy jubileumi emlékéremmel jutalmazta mindazokat a szakembereket és sportbarátokat, akik az
egyesület életében aktív szerepet vállaltak vagy jelenleg is vállalnak. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
kolók előtt köszöntötte, majd
jubileumi emlékéremmel jutalmazta mindazokat a szakembereket és sportbarátokat,
akik az SC Sopron életében
aktív szerepet vállaltak vagy
jelenleg is vállalnak.
Csiszár Ákos, az SC Sopron elnöke ünnepi beszédében szólt az elmúlt időszakról, az idáig vezető kikövezett
útról, és háláját fejezte ki
azoknak a dolgozóknak, szurkolóknak, támogatóknak,
akiknek köszönhetően az elmúlt 30 évben csodálatos fejlődésen ment keresztül az
egyesület.
Az egyedi emlékérmeket Csiszár Ákos mellett az

esemény fővédnöke, Barcza
Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, valamint Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere adta át.

KÉT MECCSEN 4 PONT
Duplázott az őszi szezonban az SC Sopron csapata az
NB III. nyugati csoportjában.
Hétközben a ZTE FC II. vendégeként ért el 1–1-es döntetlent, majd az egyesület 30
éves ünnepségének fő mérkőzésén 1–0 arányban győzte le
a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő
együttesét.
Kiemelten fontosak voltak Mátyus János tanítványai számára az elmúlt hét

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT

mérkőzései. Az előző két forduló találkozóin ugyanis pont
nélkül maradt a csapat, így
szinte kötelező volt a javítás a
papíron gyengébb ellenfelekkel szemben.
A hétközi ZTE FC II. ellen
mégsem a tervek szerint indult az összecsapás, ugyanis
a zalaiak szerezték meg a vezetést. A több sérült ellenére a
csapat a második félidőre felpörgött, aminek köszönhetően egy büntetőből szépíteni is
tudott, a többi helyzetet azonban kihagyta, így maradt a felek közti pontosztozkodás.
A hétvégi Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdő elleni mérkőzésen többségben a soproniak

kezdeményeztek, majd a vezetés megszerzése után fegyelmezett játékot bemutatva tartották itthon az értékes
3 pontot.
– Nagyon boldog vagyok,
és gratulálok a csapatomnak
– értékelt Mátyus János vezetőedző. – Az elmúlt három
hétben több gondunk is volt,
de nem akartam magyarázkodni, dolgoztunk becsülettel, igyekeztünk a hiányzóinkat pótolni. Örülök a mostani

győzelemnek, és bízom abban, hogy lassan kilábalunk a
krízisből, és a roppant lelkes
szurkolóinknak még sok örömet tudunk okozni az ősz folyamán. A csapat 14 forduló
után továbbra is a 11. helyen
áll a tabellán.
A bajnokság következő fordulójában a 2. helyezett Mosonmagyaróvár lesz az ellenfél idegenben. Az összecsapást
október 31-én 13 órától rendezik az MTE Sporttelepen.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 11. FORDULÓ: 
Megyei I. osztály: SFAC – Credobus Tehetségközpont: 1–0
Megyei II. osztály: SVSE-GYSEV – MET-NA SE Veszkény: 0–2
Megyei III. osztály: Sopronkövesd LC – SFAC II: 0–0

Éremeső a tornászoknál

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

SPORTSZERVEZŐ
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

• Felsőoktatásban szerzett sporttudományi, testnevelő tanár, testnevelés műveltségi területen szerzett tanító,
közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és sporttudományi, közszolgálati
felsőfokú szakképesítés.
Középiskolai végzettség és sportszervező, sportmenedzser, katonai kiképző szakképesítés,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Munkakör fő tartalma:

• Az önkormányzati diák- és szabadidősportjának szervezésében való közreműködés,
• kapcsolattartás a sportszervezetekkel,
• az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak döntés-előkészítése, végrehajtása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Szabó Bálint csoportvezetőtől a 99/515–484-es telefonszámon.

A jelentkezéseket 2021. november 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 „Sportszervező munkakör”

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok 2021. november 30. 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 Soproni Torna Club fiataljai kiválóan szerepeltek az idei ob-n. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mint arról lapunk is beszámolt, ismét szabályos éremeső hullott a Soproni Torna Club fiatal versenyzői nyakába a budapesti országos
bajnokságon.
Ezüstérmet nyert a Soproni
Torna Club ifjúsági és a serdülő csapata az ob-n. Az egyéni mezőnyben is rendkívül sikeresek voltak a tornászok:
ifjúsági kategóriában Sugár
Krisztina két érmet is szerzett, mellette Soós Vivien és
Shey Dorottya is dobogós helyen végzett. A serdülőknél
Hámori Panka, Zrínyi Zselyke és Sebestyén Nóri léphetett
dobogóra.
– Az ob a serdülő, az ifjúsági és a felnőtt korosztály legrangosabb versenye – kezdte
Kőhidiné Fleck Szilvia. – Két

forduló (tavaszi és őszi) alapján hirdetik ki az országos bajnokság eredményét, tehát két
éles versenyen kell magabiztos gyakorlatokat bemutatni.
Serdülő korosztályban 15 csapat és 72 egyéni versenyző, az
ifjúságiaknál pedig 10 csapat
és 39 egyéni versenyző vett
részt az ob-n.
A Soproni Torna Club szakosztályvezetője szerint a sok
érmes helyezés nemcsak a
tornászaik sikere, edzők és
szülők is sokat tettek azért,
hogy ilyen szépen sikerüljön
az országos bajnokság.

– Külön köszönjük Sopron
város segítségét is, hiszen egy
jól felszerelt tornateremben
készülhetünk a versenyekre
– tette hozzá Kőhidiné Fleck
Szilvia. – Nagyon büszkék vagyunk mindegyik versenyzőnkre, mert mi, edzők látjuk, hogy milyen út vezetett
egy-egy eredmény eléréséhez.
A sikeres szerepléshez időt és
energiát nem sajnálva rengeteg edzésmunka és lemondás
kellett. Az ifjúsági és felnőtt
korosztályban középiskolás
lányok vannak, nekik még nehezebb volt összeegyeztetni
az iskolai elfoglaltságokat a
mindennapos edzésekkel.
A versenyzőknek most egy
kicsit könnyebb időszak következik, hiszen legközelebb
csak jövő márciusban versenyeznek újra – addig új elemeket tanulnak.

2021. október 27.

LELÁTÓ
Vízilabda

Október 30., szombat,
13 óra Lőver Uszoda
DVL gyermek I. bajnokság
Október 31., vasárnap
13 óra, Lőver Uszoda
Országos utánpótlás
bajnokság

Női kosárlabda
Október 30.,
szombat 16.30,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– VBW CEKK Cegléd

November 2., kedd 18
óra, Novomatic-aréna
Sopron Basket
– Dynamo Kursk

Férfi kosárlabda

Október 30.,
szombat 19 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC – Alba Fehérvár
Október 31., vasárnap
17 óra, Krasznai Ferenc
Sportcsarnok
SMAFC 1860 KA
– DEAC U23

Visszatért
Babos
Babos Tímea 6:2, 4:1-es hátrányban feladni kényszerült
a horvát Antonia Ruzic elleni döntőt a hamburgi kemény
és fedett pályás ITF-tenisztornán. Mint ismert, a soproni
teniszező három hónapos kihagyás után tért vissza a pályára. Hamburgban négy győzelmet szerzett.
www.sopronitema.hu

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Sport

9

Szombaton este 7 órától az Alba Fehérvár ellen szeretnének javítani a fiúk

Sopron KC: újabb sérültek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Elképesztő pechszéria az SKC-nál: újabb játékos
sérült meg a hétvégi mérkőzésen. A soproniak
ugyan mindent megtettek a sikerért, de végül a
Pécs hozta a találkozót.
Az Alba Fehérvár ellen készülő csapatnál rengeteg a sérült
kosaras, igaz, Borisov pótlására egy új játékost is igazoltak. A 31 éves, 198 centis amerikai bedobó, Quincy Diggs az
előző szezont Ausztriában,
az Oberwartnál töltötte, és 12
pontot átlagolt.
A hétvégi Pécs elleni
meccsre az eddigi sérültekhez – Borisov, Supola, Juhos, Fazekas – Halász Ákos
is csatlakozott: az irányítónak a sarkánál lépett fel gyulladás. Az amerikai irányító,
Collins pedig a Pécs elleni
meccs első negyedében kért
cserét, egyelőre nem tudni,
hogy csak zúzódás vagy törés
is van a játékszervező kosaras
lábfejében.
Ezek után több U18-as játékos is komoly szerepet kapott a Pécs ellen, a 2004-es
születésű Csátaljay Péter és
Csendes Péter közül előbbi 21,
utóbbi pedig 8 percet töltött a
pályán. Teyvon Myers extra
teljesítményének köszönhetően végig kiélezett meccset
játszott a két csapat, az utolsó
percekben döntő volt, hogy a
hazai center Montgomery kipontozódott, így végül a Pécs
győzött. A végeredmény: Sopron KC – PVSK Veolia: 70–76.
– Gratulálok a Pécsnek,
megérdemelten nyert, mi
csak futottunk az eredmény
után – mondta Dzunic Branislav vezetőedző. – A saját

Torna a parkerdőben
Senior szabadtéri átmozgató torna várja a szépkorúakat a Lövérekben. Az ingyenes program keretében az érdeklődők mozgásrehabilitáción vehetnek részt Jahn Krisztina rekreációs sportoktató, jógaoktató vezetésével. A Sopron Régió Turisztikai Központ
által szervezett program a Lövérek és Balf gyógyhelyfejlesztésére vonatkozó GINOP-pályázat keretén belül valósul meg. A találkozó szerdánként és péntekenként a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet előtti buszmegállóban van reggel 9 órakor. A részvételhez
regisztráció szükséges, amelyet a visitsopron.com oldalon lehet
megtenni.

ASZTALITENISZ-SIKEREK
A Turris SE mindkét felnőttcsapata nyert a hétvégén. Az NB IIIas asztaliteniszezők hazai pályán a Gyenesdiás együttesét fogadták, és diadalmaskodtak 11–7-re. Idegenben szerepelt a megyei I-es alakulat, amely a Mosonmagyaróvári Hoffer III. ellen
nyert magabiztosan, 18–0-ra.
A fiatal pingpongosok a megyei diákolimpián vettek részt,
ahol sorra hozták el az érmeket. Az I–II. korcsoport alsós lány
kategóriában Péntek Kincső első, Kovács Réka második lett.
Ugyanebben a korcsoportban a fiúknál Németh Péter arany-,
Gilicz Bálint ezüst-, Molnár Marcell bronzérmet szerzett, Göltl
Barnabás pedig az előkelő negyedik helyen végzett. A III–IV.
korcsoport fiú kategóriában Guzsván Márk nyert, a második helyet Mészáros Bálint, a harmadikat Bartus György érdemelte ki.
Az V–VI. korcsoport lány kategória aranyérmese pedig a szintén soproni Tóth Nóra lett.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

csapatomnak is jár a dicséret,
mert a végén feljöttünk, és
közel jártunk egy kisebb csodához. Sajnos az erőnk már
kevés volt ehhez, de szépen
helytálltunk.
A SKC szombaton este 7
órától ismét hazai pályán szerepel, az ellenfél ezúttal az Alba Fehérvár lesz.
– A csapat hétfőre kapott
egy szabadnapot, fontos, hogy
a rendelkezésre álló játékosok közül mindenki kipihenje magát – mondta Bors Miklós másodedző. – Nem könnyű
a helyzetünk, legkorábban talán Halász Ákos térhet vissza
a sérüléséből. Quincy Diggs
viszont csatlakozott hozzánk,
bízunk benne, hogy jó játékkal
rukkol elő, próbáljuk a héten
beépíteni a csapatba. Az Alba
Fehérvár nincs jó formában, a
nehézségeink ellenére is szeretnénk legyőzni ellenfelünket a szombati találkozón.

SITKU MÁRTON:
„FIZIKAILAG KELL
FEJLŐDNÖM”

Tavaly még a bronzérmet
szerző U20-as csapat meghatározó játékosa volt, idén pedig már kezdőként számol
Sitku Mártonnal az SKC vezetőedzője, Dzunic Branislav.
A 21 éves kosárlabdázó azt
mondta: hiába volt nagy váltás az életében, hogy tavaly
Nyíreg yházáról Sopronba
tette át a székhelyét, kiválóan

A mindössze 21 éves Sitku Márton az idei évben kezdőembernek számít az SKC-ban. A játékos jó
teljesítménnyel hálálná meg a bizalmat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
érzi magát városunkban, sok
a barátja, könnyen ment a beilleszkedés. Már csak azért
is, mert Fazekas Csaba, akivel
gyerekkorától kezdve együtt
pattogtott Ny íreg yházán,
most szintén az SKC játékosa.
– Örülök neki, hogy általában kezdőként kapok játéklehetőséget, de tisztában
vagyok azzal is, hogy ez részben a fiatal szabálynak, részben pedig a sok sérültünknek
is köszönhető – kezdte Sitku
Márton. – Ezzel együtt igyekszem meghálálni a bizalmat,
próbálom minden egyes pályán töltött percemben minél
jobb játékkal segíteni a csapatot. Támadásban elsősorban a
külső mozgás, kinti dobások a

kedvenceim, klasszikus magasbedobóként szeretek legjobban játszani. Természetesen sokszor van dolgom a
palánkhoz közelebb is, igyekszem ezeket a helyzeteket is
pontokra váltani.
A 203 centiméter magas
kosaras szerint fizikailag még
sokat kell fejlődnie, ami elsősorban a hatékony védekezéshez szükséges.
– Tavaly még az U20-as csapatban játszottam, de egyre
több lehetőséget kaptam a felnőttek között – folytatta Sitku
Márton. – Hatalmas a különbség mind sebességben, mind
a taktikai variációk terén.
Azonban a leginkább szembetűnő differencia a játék fizikai

részében van: tisztán látszik,
hogy erősödnöm kell, izmot
kell magamra szedni, mert
kiváló és nagyon képzett kosarasokkal kell felvennem a
versenyt védekezésben.
A fiatal játékos elmondta:
számára különösen fájó vereség volt a Nyíregyháza elleni hazai fiaskó, amelyre senki nem számított a csapaton
belül. Sajnos továbbra is tele
van az együttes sérültekkel,
ez nyilván rányomja a bélyegét az eredményekre. Ahhoz,
hogy tisztábban lássák, mire képes az idei csapat, az is
szükséges lenne, hogy végre
teljes kerettel készüljön. Ekkor lehetne csak igazán látni
a csapatban rejlő potenciált.

Sopron Basket: török túra
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szerdán este Törökországban vendégszerepel a Sopron Basket
női kosárlabdacsapata.
Gáspár Dávid tanítványai folytatni szeretnék az eddigi hibátlan
szériájukat.
Múlt héten csütörtökön az
idei szezonban először játszott hazai pályán az Euroligában a Sopron Basket. Szép
számú néző volt kíváncsi az
olasz Schio elleni találkozóra,
amely az első két negyed után
döntetlenre állt. A harmadik
negyedet Határ Bernadett és
Gaby Williams vezetésével
megnyerte a hazai csapat, az
előnyt pedig megtartották
a végéig. Határ Betti 25 pontot és 12 lepattanót szerzett a
találkozón. A végeredmény:
Sopron Basket – Beretta Familia Schio: 67–58.
Vasárnap hazai bajnoki következett az FCSM Csata otthonában. Itt is jól ment
Határ Bettinek, a csapat pedig már az első negyed után
jelentős előnybe került.

A Sopron Basket a Familia Schio ellen győzött hazai pályán, szerda este a török sztárcsapat, 
a Fenerbahce otthonában lép pályára. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
A végeredmény: LudovikaFCSM Csata – Sopron Basket: 60–73.
– Az Euroliga-mérkőzés
után boldog voltam, hiszen
olyan játékosokat edzek, akik
hisznek a tervben, és az utolsó percig harcolnak – összegzett Gáspár Dávid vezetőedző.
– Akadtak nehézségeink, de
felvettük a harcot az ellenfél nagyszerű játékosaival.
A bajnoki meccsen voltak ritmustalan támadásaink és

kihagyásaink a védekezésben. Ha magasabb szinten
akarunk kosárlabdázni, egyénileg mindenkinek tudnia
kell maximálisan a meccsre
fókuszálni.
– A Fenerbahce igazi sztárcsapat, amely egyre inkább kiegészül a WNBA-ből érkező
játékosokkal – folytatta Laczka Miklós másodedző. – Igaz,
hozzánk is megjött Shey Peddy, kíváncsian várjuk, mire
képes. A Fener két vereség

után fogad minket, emiatt extrán motivált lesz. Azt várom a
csapattól, hogy minél inkább
limitáljuk a törökök sztárjait.
A Cegléd ellen nehéz lesz felkészülni a hazaérkezés után,
ezzel együtt szeretnénk minél jobb játékkal kedveskedni
közönségünknek.
A Fenerbahce ellen szerdán este 7-kor kezdődik a találkozó, a Ceglédet pedig
szombaton 16.30-kor fogadja
hazai pályán a csapat.

10 Soproni fiatalok
RÖVIDEN
Oklevél
a bajnokoknak

Miniszteri elismerő oklevélben részesítette a Roth
Gyula-technikum volt diákjait és felkészítőjüket
dr. Nagy István agrárminiszter az EuroSkills Európa-bajnokságon elért
eredményükért. Mint arról lapunkban beszámoltunk (Európa-bajnok asztalosok, Soproni Téma, 2021.
október 6.), Fekete Martin
épületasztalos szakmában az első, Sajtos Dániel
bútorasztalos szakmában
pedig a 3. helyet érdemelte ki. Felkészítőjük, ViaszKádi Tibor évek óta segíti
a versenyzőket. A 2021-es
EuroSkills-en 19 országból 400 versenyző mérette meg magát.
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A Végfordulat utcában találták meg a klub helyét az alapítók

Soproni társasjátékklub

KÖNYVAJÁNLÓ

Mintegy 120 társasjátékot lehet kipróbálni a soproni klubban, a tulajdonosok folyamatosan bővítik a készletet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MADARÁSZ RÉKA

Egy soproni testvérpár úgy döntött, létrehoz
egy olyan helyet, ahova maguk is szívesen járnának, és ahol hódolhatnak a szenvedélyüknek is: a
társasjátékozásnak.
Csermely Diána és testvére, Szandra nagyvárosokba,
Bécsbe, illetve Pécsre járt
egyetemre, ahol már találkozott hasonló kezdeményezésekkel. Szandra a turizmusban dolgozott, a pandémia
alatt viszont elveszítette a
munkáját, így a lányok igye-

keztek a hátrányból előnyt kovácsolni: belefogtak az álmuk
megvalósításába.
– A baráti társaságunkkal rendszeresen összejártunk társasozni, és mindig
problémát jelentett, hogy hol
is üljünk össze – mesélte Dia.
– Létrehoztunk hát egy olyan

Alpár Nándor: V erset írni sohasem idejétmúlt

A költészet vonzásában
BERTHA ÁGNES

Az irodalom rajongói bizonyára szívesen csatlakoznának egy felolvasóesthez, akár a bécsi-dombi amfiteátrumnál. Varázsos helyszín…, s talán
még érdekesebb, hogy a főszereplők kamaszok, a
szervező pedig maga is költőjelölt, Alpár Nándor.
– Augusztusban szer veztem az első versolvasó estet,
amellyel az volt a fő célom,
hogy jobban megismerjenek
a barátaim; akkor csak a saját verseimet osztottam meg
– mesélte Alpár Nándor, a
Szent Orsolya Gimnázium tizedikes tanulója. – Az októberi alkalmon már másoknak is lehetőséget adtam,

„… a cél: a belső béke elérése. Amit sokan
nem tudnak,
hogy ezt mindig
csak egy napig
lehet elérni. A
holnapi nappal a
meló újrakezdődik. Az élet így
soha nem lesz
unalmas.”
Dr. Csernus Imre
(1966–) pszichiáter

Sikeres kutatók

Második helyezést ért el a
Széchenyi-gimnázium az
idén második alkalommal
megrendezett Bay Zoltán
kutatóképző-versenyen.
Az iskola „Etil-acetát” nevű csapata sikeresen vette
a kísérletek bemutatásából álló, szeptember eleji első fordulót, és bejutott az országos döntőbe,
ahol online kvízjátékban a
második helyezést érte el.
A csapat tagjai, Berger Rebeka 11.a, Makra Levente
11.b, Bodnár Mária, Sajtos
József, Szarka Júlia és Tóth
Enikő 11.c osztályos tanulók okosórákat is nyertek.

MOTTÓ

hogy bemutassák verseiket,
novelláikat.
Nándi az elmúlt két hónapban a közösségi hálón
több ifjú költőt is toborzott,
szeretné, ha minél több hasonló érdeklődésű csatlakozna hozzá. – A tapasztalataim
azt mutatják, hogy verset írni sohasem idejétmúlt. Szükség van arra, hogy olyan mély

Alpár Nándor egy év alatt 87 költeményt írt, felolvasóestjeit a
bécsi-dombi amfiteátrumnál tartja. FOTÓ: BERTHA ÁGNES

gondolatokhoz juttassuk az
olvasót, a hallgatót, amelyeket a mindennapokban ritkán kaphat meg. Nem szabad
kiszolgálnunk a rohanó világot, hinnünk kell benne, hogy
gondolatainkkal lelassíthatjuk a körülöttünk élőket is.
S hogy mi indít egy 21. századi 16 évest, hogy verseket írjon? – Meg akartam mutatni,
hogy több vagyok, mint amit
a hétköznapokban látnak belőlem – szögezte le Nándi.
– A vers a legegyszerűbb módja, hogy kifejezzem a bennem
dúló érzelmeket. Hetedikben
egy adventi teaház meghittségében éreztem, hogy megállt az idő körülöttem – ez adta az első ihletet. Manapság
leginkább a természet inspirál, segítségével tudom megragadni és szavakba önteni a
mögöttes tartalmakat. Alkotásaim többsége melankolikus, annak ellenére, hogy vidám személyiségnek tartom
magamat.
A jó vershez sok minden
kell – szögezte le az ifjú költő: elsősorban hangulat, majd
költői képek és rím. A szótagszám még néha megbicsaklik,
nehéz egyszerre mindenre figyelni. Nándi célja a meg- és
elismerés mellett mihamarabb egy önálló kötet kiadása
– egy év alatt 87 költeményt
vetett papírra. Emellett továbbra is szeretne felolvasóesteket szervezni.

helyet, ahol mind a világítás,
mind az asztalok mérete azt
szolgálja, hogy optimális körülmények között hódolhassanak a hobbijuknak a társasjátékok szerelmesei.
A belépésért ugyan fizetni
kell, de cserébe mintegy 120
társasjátékot ki lehet próbálni, a különböző csomagokhoz
pedig ajándék is jár.
– Gondoltunk a „kockákra”
is, őket képregényekkel próbáljuk megszólítani – folytatta Szandra. – Eddig még
nem mutatkozott rájuk különösebb igény, viszont sokan

vannak, akik elhozzák a saját
társasukat, és inkább itt játszanak, mint otthon.
A lányok sokáig keresték a
megfelelő helyet, míg végre a
Végfordulat utcában megtalálták. A klubba belépőknek
természetesen alkalmazkodniuk kell a játékszabályokhoz
annak érdekében, hogy más
is tudja élvezni a játékot. A lányok folyamatosan bővítik a
kezdőkészletet, és további
meglepetéseket is tartogatnak azoknak, akik szívesen
beleélik magukat a gyermekkor önfeledt hangulatába.

Dr. Csernus Imre,
Dobai Benedek,
Tárnok Alfonz:
Drogma
A Drogma nemcsak a szenvedélyről és a szenvedésről szól, hanem magáról a
függésről. A „Narkósról”,
aki lehet drog-, gyógyszer-,
alkohol-, játék-, társ-, vagy
akár Csernus-függő is…
A Drogma hét nap története. Dr. Csernus Imre hét
napjáé, amelyeken különös
sorsok bontakoznak ki. Hét
nap, amelynek eseményeihez dr. Csernus két egykori betege fűz megjegyzéseket – hol szeretettel, hol
metsző cinizmussal.

Rothos erdészsikerek

A soproni iskola diákjai összetettben és egyéniben is kiemelkedően szerepeltek a versenyen.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Összesen hat első és egy második helyezést szereztek a
soproni Roth Gyula erdészeti
technikum diákjai a Dr. Szepesi László erdészeti gépész
emlékversenyen. Immár 21.
alkalommal rendezték meg
a szakmai versenyt Piliscsabán. A soproni középiskola
két csapattal vett részt a megmérettetésen, ahol a diákok
elméleti és gyakorlati feladatokat is megoldottak.

A soproni 1-es csapat
– Gyarmati Attila, Szabó Bálint, Pagonyi Ábel, Birnbauer
Richárd – 1. lett a csapat gyakorlati, valamint a szóbeli versenyrészen, és megszerezte
csapatban az összetett 1. helyezést is. Sopron 2-es csapata
– Selyem Péter, Szalay Dávid,
Varga Ruben, Fódi Dominik
– pedig a dobogó 2. fokára állhatott fel csapat összetettben.
Az egyéni megmérettetések
során kombinált darabolásban 1. helyet ért el Gyarmati

Attila, aki az egyéni összesített gyakorlatban is az élen
végzett. Motorfűrész-szerelésben 1. lett Varga Ruben.
A rothos diákok gyakorlati
felkészítője Zergi Attila János,
Zombó Gergely és Kulcsár Pál
volt, míg az elméleti versenyszámokra való felkészülést
az erdészeti munkaközösség
tagjai segítették.
A verseny győztese automatikusa n k va li f iká lta magát az ifjúsági erdész
Európa-bajnokságra.

Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a
szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!
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Egyénre szabva
Nem hiszek abban, hogy találhatunk két egyforma embert a
földön, bármilyen sokan is legyünk. Egy rendelőbe se fog két
egyforma, azonos problémákkal rendelkező, azonos korú, azonos előéletű… ember bejönni. Ezért nem hiszek a szűrési, meg
a „laborcsomagokban” sem. Sajnos ez sosem (vagy csak nagy
ritkán) olyan egyszerű, hogy egyetlen adat megmutatja a bajt.
Az pedig végképp ritka, hogy ugyanaz a megoldás teljes egészében jó lesz két különböző embernél. Persze vannak törvényszerűségek. Ezért születnek kivizsgálási és kezelési ajánlások,
de… Ezeket az alapsablonokat mindig egyénre kell szabni. Csak
akkor lesz jó, csak akkor fog működni. Az orvos legnagyobb feladata ez az egyénre szabás, vagyis a konfekciós tömegtermék
adott személyre szabása. Ez időigényes dolog. Sajnos – ebben
az esetben – az időt büntetlenül nem lehet megspórolni!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 27. – november 2. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig, november 1-jén reggel 8
órától másnap reggel 8 óráig tart.
Október 27.,
szerda

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

Október 28.,
csütörtök

Than Károly gyógyszertár
Újteleki utca 54.

99/510–787

Október 29.,
péntek

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb utca 2.,
Alphapark

99/505–220

Október 30.,
szombat

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

Október 31.,
vasárnap

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar utca 6.

99/311–732

November 1.,
hétfő

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király utca 23.

99/312–437

November 2.,
kedd

Erzsébet gyógyszertár
Győri út 15.

99/314–084

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

www.facebook.com/
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK– Hofer Rezső

Generációs bányászmúlt
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te l elkünk 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.
A jelenleg Tatabányán élő Hofer
Rezső okleveles bányamérnök a
soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett 1956ban. 1963-ban bányaipari technikus oklevelet, majd 1969-ben
a Miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetemen bányamérnöki diplomát szerzett. Sikeres mérnöki tevékenységét Oroszlányban
a 22. bányaüzemben kezdte.
1980-tól a déli bányák összevonásában tervezési és fejlesztési főmérnöki beosztást kapott. 1985-től nyugdíjazásáig
az Oroszlányi Szénbányák termelési osztályán területi főmérnökként tevékenykedett,
emellett szervezője és oktatója
volt a vájár-, a robbantómesterés az aknászképzésnek. A közelmúltban jelent meg „Requiem
az első magyarországi szénbányáért és bányászaiért” című könyve.
– Apai felmenőim Felső-Bajorországban, Landshutban, illetve Wiesenben éltek – kezdte
Hofer Rezső. – Dédapám, Dionis Hofer a bajor hadseregben
szolgált tiszti rangban, majd
a feleségével együtt a 19. század közepén Nyugat-Magyarországon telepedett le, így Rezső nagyapám 1882-ben már
Brennbergbányán született.

Nagyapa széles érdeklődési körű ember volt, annak ellenére,
hogy kitanulta a műbútorasztalos szakmát, mégis bányászként kezdett el dolgozni. Emellett kiváló zenész volt, nagyon
érdekelték a bélyegek, majd az
1930-as években pénztárnokként ő intézte a bánya gazdasági ügyeit. Mesélik, hogy minden különösebb kíséret nélkül
hintóval ment be Sopronba a
Petőfi téren lévő Nemzeti Bankba, majd táskájában a sok pénzzel ment vissza Brennbergbe.
Hét gyermeke született, köztük
az édesapám, aki szintén kitanulta az asztalos mesterséget,
de ő is a bányában helyezkedett
el. Kiváló szakember volt, csapatvezető vájárként a nehéz és
különleges feladatokat mindig
rájuk bízták.
A bányászati múzeumban
látható egy 1948-ban készült
tabló Brennbergbánya élmunkásairól, melyen az édesapám
is szerepel. Nagy volt ennek
akkoriban a visszhangja, az élmunkás kitüntetések átvétele után egy pohárköszöntőre

Hofer Rezső okleveles bányamérnök bemutatta könyvét
Brennbergbányán is. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
még Rákosi Mátyás is fogadta őket. Mindezek tükrében
mindenkit váratlanul ért a bánya bezárása 1951 januárjában.
„Nehéz szívvel távozom Brennbergből, de ha majd ti mentek, sírni fogtok” – mondta néhány évvel korábban Vajk Artúr
bányaigazgató, amikor leváltották és elküldték. A jóslat
igaznak bizonyult, sírtak az

itt maradt családtagok és az
Oroszlányra, Várpalotára, Tatabányára szétszórt bányászok.
Én akkor nyolcadikos voltam,
az iskolaablakból láttam, amikor az igazgatóság épülete elől
elindult apámékkal a vonat. Én
is sírtam, és még ma is könny
szökik a szemembe, ha visszagondolok arra a hetven évvel
ezelőtti februári napra.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1937-ben született Brennbergbányán. Édesapja bányász volt, édesanyja pedig a háztartást vezette. Felesége, Fülöp Mária, aki szintén Brennbergbányán született, óvónő.
Szonja lánya pedagógus, a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója, Egon fiuk pedig nyugdíjazásáig bányamentőként dolgozott.

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 3-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 13-i rejtvényünk megfejtése: „Hiába változol, ha minden más ugyanolyan marad.”. Szerencsés megfejtőnk: Tóth József Imre, Sopron, IV. László király utca.
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Wall Of Sleep: Ü
 nnepként élik meg az alkalmat

10. Halloween-buli

2021. október 27.

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

Nemcsak koncertezésről, hanem valódi bulizásról is szól majd a hétvégi hangáros fellépés – mondták a Wall Of Sleep tagjai.
KÓCZÁN BÁLINT

Idén már tizedik alkalommal rendezi meg a Sopronhoz is több szállal
kötődő Wall Of Sleep zenekar halloweenbuliját a Hangárban. Az utóbbi időszak kihagyása után a zenekar ünnepként
éli meg az estét, és örül, hogy újra feltekerheti
a hangerőt.
– Mivel az ismert okok miatt
idén komoly koncertínség volt
zenészek és rajongók számára egyaránt, igyekszünk október 30-án a Hangárban egy
olyan erős és hangulatos bulit csapni, ami feledteti az élő
zene nélküli hónapokat – vágott bele Szolcsányi Szabolcs
dobos, amikor a Wall Of S
 leep
halloweeni eseményről érdeklődtünk. – De nemcsak

koncertezésről, hanem valódi bulizásról is szól majd az
idei rendezvény, a koncertek
előtt tervezünk tökfaragóversenyt, és várjuk a jelmezbe öltözött látogatókat is.
A már hagyományosnak
mondható metál–rock esten a soproni kötődésű zenekar mellett vendég lesz az
At Night I Fly, amely szintén
különlegessé teszi az estét,
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hiszen énekesük, BZ egyben a
Wall Of Sleep frontembere is.
– Már készítjük is neki a
dupla megpróbáltatáshoz
az oxigénsátrat… – nevetett
a soproni zenész, majd így
folytatta: – Egy igényes, modern, dallamos zenét játszó
rockcsapatról van szó, amely
nagy szakmai sikerrel jelentette meg legutóbbi lemezét.
Zárásképpen pedig a Joke zenekar játszik igazi rockslágerekkel telepakolt partirockot.
Azt gondolom, hogy a stílus
kedvelői, ahogy az előző években is megszokhatták, most is
egy sokszínű, változatos bulit
kapnak.
– A pandémia miatt csak
óvatosan tudtunk koncertezni az elmúlt másfél évben,
szóval most a buli áll az első
helyen – folytatta Szása. – De

közben BZ és Sanyi már dobálja egymásnak a dalkezdeményeket a következő albumra, azt pedig nagyon reméljük,
hogy a théta-, kappa-, szigmaés egyéb variánsok már nem
zárják be az ajtót a koncertezés előtt olyan szinten, mint
az eddigiek. Tavaly a legtöbben közülünk már átestek a
víruson, és a megfelelő óvintézkedéseket is megtettük,
szóval állunk a kihívások elébe. A soproni koncertet egyfajta ünnepként is felfogjuk,
ahol örülhetünk annak, hogy
újra feltekerhetjük a hangerőt.

10. WALL OF SLEEP HALLOWEEN: Október 30., szombat, Hangár Music Garden, kapunyitás: 18 óra, fellép: Wall
Of Sleep, At Night I Fly, Joke

BULI VAN! – zenei ajánló
Péterfy Bori Sopronban

November 5., péntek 21 óra, Hangár Music Garden
Ismét Sopronban lép fel a Péterfy Bori & Love Band november
5-én, pénteken. Péterfy Bori énekesnő–színésznő pályafutása a kilencvenes évek elején kezdődött Budapesten, ahol a virágkorát élő alternatív színházi közeg aktív szereplője, később
pedig a Nemzeti Színház tagja volt. Zenei karrierje a Tövisházi Ambrus zeneszerző–zenekarvezető által kitalált
Péterfy Bori & Love Banddel indult el 2007-ben a Hajolj bele
a hajamba című dallal, amely
egyszerre országos ismertséget
szerzett Borinak és a zenekarnak.
2020 nyarán megjelent Szikra című
lemezük a pandémia első hullámának élményeit és az abból való kiszabadulást dolgozza fel.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

A csizmavásárlás nem egyszerű...
MADARÁSZ
RÉKA

Nincsenek
könnyű
helyzetben
azok, akik – gondolva a
hidegebb napokra – csizmát szeretnének beszerezni maguknak, és a
lábuk nem „konfekcióméretű”. De persze mindenre van megoldás.
Úgy tűnik, a gyártók nem gondolnak sem az átlagnál vékonyabb, sem a vastagabb vádlival rendelkezőkre, számunkra
ugyanis valóságos tortúra a
csizmavásárlás. Jó hír lehet számukra, hogy egy jó bőrdíszműves csodákra képes.
– Az, hogy lehet-e szűkíteni vagy bővíteni egy csizma szárát, függ többek között
a bőr minőségétől, de például a vádli méretétől is – tudtuk meg Wahnhall István soproni bőrdíszművestől. – Egy
férfi vendégemnek például

A vékony lábformát erősítheti, formázhatja a díszítés, a
csat, a ráncolás, a bátrabb színválasztás. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
azért nem tudtam elvállalni
a csizmája átalakítását, mert
a két lábszára eltérő szélességű volt. Ha egy darab pedig túl

van díszítve, akkor az a probléma, hogy az átalakítás után
nem biztos, hogy érvényesül
a minta.

Összességében úgy látja a
szakember, hogy kis változtatásokat ugyan meg lehet valósítani, de a szabványtól való
eltérés más végeredménnyel
jár, ami az esztétikum rovására mehet.
Az átalakítás nem olcsó
mulatság, így aki mindezt nem
szeretné vállalni, kísérletezhet
a harisnyacsizmákkal, megpróbálhatja lábszárvédővel viselni
a csizmát, és a most különösen
divatos bokacsizma is remekül
mutat szoknyával vagy nadrággal. A vékony lábformát erősítheti, formázhatja a díszítés,
a csat, a ráncolás, a bátrabb
színválasztás. Ilyen esetben
sem a túl szoros, sem a túl laza megoldások nem ideálisak.
Előbbi hangsúlyozza a vékonyságot, utóbbi pedig gumicsizma hatású. Ha erős a láb, a vádli, nem előnyös egy vádliig érő,
egy elütő színű vagy egy feszülős csizma. Kerüljük a „lezuhanó” csizmaszárakat is, nem
keltenek szép látványt ugyanis, amikor az anyag rétegekben
összegyűlik a bokán.
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