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Különleges bejáráson vett részt szerkesztőségünk a bécsi-dombi alagútban. Folyamatosan dolgoznak a szakemberek, a bal oldali járatot már 450, a jobb oldalit pedig 200 méter
hosszan kivájták. Az alagút mindkét oldala 780 méteres lesz, a bányászok várhatóan tavasszal érik el a domb túlsó oldalát. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Átadták az Orsolya-iskolát

A vég és a kezdet
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A Soproni Téma új sorozatában dr. habil. Tóth Imre történész, egyetemi docens, a Soproni Múzeum igazgatója tárja fel az 1921-es népszavazáshoz vetető út állomásait. Elsőként az osztrák köztársaság születéséről olvashatnak.

Lezárult a Szent Orsolya Gimnázium teljes felújítása, múlt héten
ünnepélyesen átadták az épületet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Idősbarát
intézkedések
– Novemberben rekord
magas prémiumot kapnak kézhez a nyugdíjasok, jövő év elején pedig folytatódik a 13. havi
nyugdíj visszaépítése
– mondta sajtótájékoztatóján Barcza Attila.
Sopron és térsége országgyűlési képviselője
hangsúlyozta: a magyar
gazdaság európai szinten is kiemelkedő teljesítménye tette lehetővé
a jóléti intézkedéseket.
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BMX-kupagyőzelem

Elő a korcsolyákat!
Vasárnap délelőtt megnyitott és ismét várja a jeges sportok kedvelőit a városi
stadion mögötti műjégpálya. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Hatalmas sikert könyvelhet el az idei évben a BMX Sopron Sport
egyesület: az Alpok–Adria-kupasorozat történetében először
diadalmaskodott magyar klubcsapatként.
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AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG SZÜLETÉSE ÉS HATÁRAI

– Sopron

A vég és a kezdet –

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

1.

Több évszázadnyi biro„Honfitársaim! Valamennyi német párt dalmi múlttal a háttérben az
megbízásából hív- esemény jelentőségét a mértam egybe a Birodal- téktelen túlzásokat kerülve
mi Tanács német képviselőit, is óriásinak lehet nevezni.
hogy mint az ausztriai német A Monarchia vezető lapja, a
nép választott küldöttei ön- Neue Freie Presse úgy haranrendelkezési jogunk alapján gozta be az ülést, hogy azon
ünnepélyesen kinyilvánítsuk legalább egy festőnek és egy
független államiságunkat, és történetírónak is jelen kell
az Alkotmányozó Nemzet- lennie, hogy méltó tabló kégyűlés összehívásáig a Né- szüljön a történtekről. Az
met-Ausztria léte számára emelkedettség ellenére a könélkülözhetetlen határoza- vetkező napok történéseit
tokat meghozzuk.” Ezekkel a inkább lehet egy megállíthaszavakkal nyitotta meg 1918. tatlanul robogó szerelvény
október 21-én 17 óra után öt száguldásaként leírni, mint
perccel Viktor Waldner kép- magasztos eseménysorozatviselő Német-Ausztria Ide- ként. Az új államformával,
iglenes Nemtör vényhozó
zetgyűlésének „A fűtőanyag- és az
és végrehajtó
első ülését az élelmiszer-tartalékok
hatalommal és
O s z t r á k– Ma- rég elfogytak. Az emsok egyéb másg ya r Mona r- berek gyalogosan és
sal vajúdó orchia Birodalvillamosokon hordták szág az előző
mi Tanácsának
rendszer által
208 német kép- otthonaikba a tűzreva- maga után haviselője előtt. ló fát a Bécsi-erdőből,
gyott csődtömeg kezeléA bécsi Rin- aki éhes volt, a szegen, a parla- métből próbált ehető
sével kellett,
ment épületén maradékra lelni. ”
hogy szembenézzen. Adm é g le n ge t t
az arany–fekete Habsburg- digra a kül- és belpolitikai
zászló, de megtörtént az el- helyzet kaotikussá vált. A háső hivatalos lépés a későbbi ború mint egy roppant présosztrák köztársaság megala- gép egymáshoz nyomorítotkulása felé.
ta a társadalom közép- és

1919 márciusában az első osztrák kormány vezetői.
szegényrétegeit. Az alkalmazottak fizetése nem bírt lépést tartani a bankókon szaporodó nullák számával és
a magas megélhetési költségekkel, az üzlettulajdonosok
közül számosan bezárták
boltjaikat, a háztulajdonosok nem jutottak hozzá a lakbérekhez. A fűtőanyag- és az
élelmiszer-tartalékok rég elfogytak. Az emberek gyalogosan és villamosokon hordták otthonaikba a tűzrevaló
fát a Bécsi-erdőből, aki éhes
volt, a szemétből próbált ehető maradékra lelni. Érthető,
hogy a lecsúszók mellett ott
voltak a spekulánsok és szerencselovagok szűk, de mérhetetlen vagyonra szert tett

A soproni polgárőrök mintegy hetvenen vannak

Védik a városlakókat
ETZL EDGÁR

A polgárőrök esőben, hóban és szélben önzet
lenül óvják a városiakat és értékeiket. A soproni
egyesület országos szinten is példás tevékeny
séget végez.
Az év polgárőr egyesülete kitüntetésben részesítette a közelmúltban az országos szövetség a Soproni Polgárőr
Egyesületet és egy motoros
tagját (Az év polgárőr egyesülete a soproni, Soproni Téma,
2021. október 27.). A soproni
szervezet már másodszorra
nyerte el a kitüntető címet.

– A soproni polgárőrség 1995ben alakult, a járvány miatt
idén ünnepeltük fennállásunk 25. évét – mondta Vig József Attila elnök.
A soproni polgárőrök mintegy hetvenen vannak, harmincan végeznek rendszeres
munkát. Egy aktív tag szolgálatonként 3–4 órát fizetség

Vig József Attila (b), a Soproni Polgárőr Egyesület elnöke, valamint Erényi Ottó, a szervezet kitüntetett tagja. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

nélkül áldoz fel a szabadidejéből. A szervezet feladatai között van a közterületek, köztük a játszóterek, valamint a
tömegrendezvények felügyelése, a tűzgyújtási tilalom betartásának ellenőrzése is.
Az egyesület mellett egy
tagját, Erényi Ottót „A polgárőr munkáért” az Országos Polgárőr Szövetség elnöki dicséretében részesítették.
– A motorozás a hobbim, de
nem csak emiatt csatlakoztam – fogalmazott Ottó, aki
civil életében informatikai
vállalkozást vezet, motoros
polgárőrként pedig két éve
teljesít szolgálatot. – Néhány
éve tapasztalom, hogy a változó világ hatásai elérték városunkat is. A városvezetés
és a rendőrség munkája miatt szerencsére a mai napig
a legbiztonságosabb városok
között van Sopron, de úgy
éreztem, hogy én magam is
szeretnék tenni a helyiek
biztonságáért.
Erényi Ottó véleménye
szerint az elismerés az átlagos, gyalogos polgárőröknek
jár igazán: akik odafigyelnek
a gyerekekre a játszótéren,
megtalálják az elveszett kutyákat, és akik az eltűnt emberek után kutatnak az erdőben.
Vig József Attila hozzátette, a városban van feladat bőven, így továbbra is várják az
új tagok jelentkezését.

rétegei is. A közös hadseregben napirenden voltak a parancsmegtagadások, a nagy
hadiüzemekben a dolgozók
rendre letették a munkát. Az
Osztrák–Magyar Monarchia
népei eközben feltartóztathatatlanul meneteltek az önálló államiság felé.
Utóbbi legfontosabb feltétele az államterületek biztosítása volt. Azzal, hogy a
Monarchia német választókerületeinek képviselői külön útra léptek, és minden
nemzetiséget megelőzve elindultak az önálló Ausztria megteremtése felé, arra
is elszánt kísérletet tettek,
hogy a száguldó vonat elé
kerüljenek, és az osztrák

vagont eltérítsék a pályáról,
mielőtt a többi kocsi magával rántaná azt a szakadékba. Az önállóságot kimondó
határozat előremenekülés
volt annak érdekében, hogy
az önálló osztrák állam saját maga tudja kijelölni államterületét. A képviselőknek akkor még nem voltak
világos és határozott elképzelései a megszerzendő territóriumokra vonatkozóan.
Bejelentették azonban az új
állam igényét az egybefüggő
német településterület egészére. A változás mindenki
számára látható jeleként a
Hofburgot délután minden
oldalról teljes egészében lezárták. Este hét órakor hét

kocsiból álló konvoj sorakozott fel a schönbrunni kastély udvarán. Az első kettőben a kísérőszemélyzet,
a harmadikban Károly császár – pontosabban Habsburg–Lotharingiai Károly
– foglalt helyet a családjával,
hogy elhagyja a schönbrunni
palotát, és a Morvaországban
található eckartsaui vadászkastélyába távozzon.
Az ideiglenes nemzetgyűlés képviselői másnap,
november 12-én szintén elhagyták addigi helyüket, és
átköltöztek a Ringen található parlament épületébe.
Az ülést délután három órára hirdették meg. A képviselőket aznap egy 11 cikkelyből
álló törvényjavaslat várta.
Ezt az államtanács fogalmazta meg az előző nap délelőtti ülésén. A cikkelyek közül
a legelső és legfontosabb az
állam- és kormányformáról való döntés volt. A második a törvényhozás hivatalos
közlönyének létrehozásáról,
a harmadik szintén húsbavágó problémáról, az államterület kijelöléséről szólt. Az
államnyilatkozatba belefoglalták az igényt a Magyar Korona országainak területén
fekvő, Német-Ausztriával határos, zárt német településterületre is. Ez egyet jelentett Nyugat-Magyarországgal
(Deutschwestungarn). Ausztria területet követelt háborús
társországától.

Rendhagyó találkozó

Modrovich Ferenc professzor szobra előtt az évfolyam-találkozó résztvevői. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
PLUZSIK TAMÁS

Különleges találkozónak volt a helyszíne a Sop
roni Egyetem: a Magyar Királyi József Nádor Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-,
Kohó- és Erdőmérnöki Kar 1943-ban végzett hall
gatóinak leszármazottai jöttek össze, hogy emlé
kezzenek őseikre.
– Édesapám, dr. Ormos Károly volt a közel százfős évfolyam valétaelnöke, aki bányamérnöki diplomájának
megszerzése előtt már jogi
diplomát is szerzett, ugyanis bányajoggal szeretett volna foglalkozni – mesélte a
találkozó egyik szervezője,
dr. Ormos Tamás, aki maga
is okleveles bányamérnök, a
Miskolci Egyetem professzora. Mint mondta: a szűkebb
családból többen is édesapja nyomdokába léptek,

ha összejön az Ormos család, hatan köszönnek „Jó
szerencsét”-tel.
– Nagyon összetartó évfolyam volt édesapáméké, függetlenül attól, hogy, hogy ki,
melyik karon végzett – folytatta dr. Halász Katalin reumatológus főorvos, akinek
az édesapja, a magyar erdészet egyik kiemelkedő alakja, Halász Aladár Bedő Albert-díjas erdőmérnök is
ebben az évfolyamban végzett. – A találkozókon persze

mentek a zrikák, amikor például a szakestélyen az erdészek úgy köszöntötték a
résztvevőket, hogy „tisztelt uraim és vaskohászok”,
akkor senki nem sértődött
meg, mindenki csak nevetett
az ugratáson. Ahogy aztán
nagyobbak lettünk, a szülők
magukkal vittek bennünket,
gyerekeket is a találkozóikra,
talán azt is mondhatom, hogy
rajtuk keresztül belenőttünk
a selmeci hagyományokba.
A találkozó része volt,
hogy az egyetem főépületében megtekintették az évfolyam tablóját, majd ezt követően a botanikus kertben
felkeresték szüleik egykori professzorainak szobrait.
A találkozó záróakkordjaként
egy emléktáblát is elhelyeztek a görbehalmi bányászati
múzeumban.

2021. november 3.

RÖVIDEN
Egyetemi
támogatás

Hosszú távú közfeladat-finanszírozási szerződést írt
alá a kormány és a Soproni Egyetem fenntartója, a
Soproni Egyetemért Alapítvány. Ennek értelmében
az egyetem működtetésére
a 2022-től 2026-ig terjedő
időszakban összesen több
mint 30 milliárd forint állami támogatást biztosít a
kormányzat. A megkötött
szerződés stabil, kiszámítható, hosszú távon tervezhető költségvetést garantál az egyetem számára.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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A bányászok v árhatóan tavasszal érik el a domb túlsó oldalát

Exkluzív alagút-látogatás

Útlezárások

Közműépítési munkák miatt november 2-től egészen november 4., csütörtök 16 óráig lezárják
a Selmeci utca Vitnyédi
és Táncsics utca közötti
szakaszát.
Támfal-megerősítési és
rekonstrukciós munkák miatt lezárták az Ösvény utcát a 8. számú épület és az
Uszoda utcával összekötő
gyalogút közötti szakaszon.
A tervek szerint a munkák
december 15-ig tartanak,
addig nem lehet ide autóval behajtani, ahogy a parkolás is szünetel.

Koszorúzással
emlékeztek

155 éve annak, hogy megalakult a Soproni Torna és
Tűzoltó Egyesület. A jeles évforduló alkalmából
a soproni katasztrófavédelem képviselői megkoszorúzták a városban lévő
emléktáblákat.

Az alagút bal oldali járatában a fejtési munkálatok már 450 méternél tartanak, itt könnyebben haladnak a szakemberek, mert laza a kőzet. A jobb oldali járatban
(jobb oldali felvételünkön) viszont komoly akadályba ütköztek, törőfejet használnak a fejtéshez – eddig 200 métert tettek meg. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
ETZL EDGÁR

Különleges bejáráson vehetett részt szerkesztő
ségünk a bécsi-dombi alagút épülő járataiban, il
letve a látogatóközpontban.
Mint arról a nyár közepén beszámoltunk, megnyílt az érdeklődők előtt a bécsi-dombi alagút látogatóközpontja
(M85: Alagúttúrák a nyár végétől, Soproni Téma, 2021. június 30.). A bemutatóteremig
vezető lépcsőházban a járatokban készült fotókat állították ki. Az előadóban az M85ösön és az alagútban végzett
munkálatokat mutatják be,
utóbbit egy részletes makett
segítségével is szemléltetik.

A látogatók a teraszon speciális földmérési műszereket próbálhatnak ki. Mivel az
alagút fejtése rendkívül veszélyes üzem, a vendégek nem
léphetnek be a járatokba, a keleti portált legközelebb egy kilátópontról tekinthetik meg,
biztonságos távolságból.
Az alagút-látogatás rendkívül népszerű, idén már
minden időpont betelt, a tervek szerint jövőre újabbakat hirdetnek. A látogatásról

további információk találhatók a www.alagutlatogatas.
hu oldalon.
Lapunk a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-től megtudta, az
alagút déli, azaz bal oldali járatában a fejtési munkálatok
már 450 méternél tartanak.
A bányászok itt könnyebben
haladnak, mert laza, finomszemcsés összetételű kőzetet
kell kifejteniük, éppen ezért
viszont az alagút biztosítására különösen figyelniük kell.
Az alagút északi, azaz
jobb oldali járatában a bányászok a bejárattól kétszáz
métert haladtak. Itt a vájárok komoly akadályba ütköztek, egy kemény kőpadon

kell áthaladniuk, aminek fejtése csak törőfejjel lehetséges. A kemény kőzettel várhatóan már csak pár hétig
kell megbirkózniuk. A járatok falait minden másfél méter előrehaladás után két réteg acélhálóval és gyorsan
kötő, lőtt betonnal stabilizálják, emellett acélnyársakkal
biztosítják, hogy az alagút ne
omoljon be.

A bécsi-dombi alagút az
M85-ös út ötödik szakaszának
része. A 780 méteres járatok
segítségével a gyorsforgalmi
utat a felszíni telkek érintése
nélkül vezetik át a 84-es főút
nyugati oldalára, így az elérheti az országhatárt. Az alag
út építése tavaly októberben
kezdődött, a bányászok várhatóan tavasszal érik el a domb
túlsó oldalát.

TERELŐÚT: A kivitelező SDD Konzorcium már az alagút nyugati
portáljának, vagyis az országhatár felőli kapujának fejtését is végzi. Ezen a ponton az alagút a 84-es főút alatt hagyja majd el a Bécsi-dombot. A közlekedés és munkavégzés biztonságának fenntartása érdekében a kivitelező ideiglenesen egy közel egy kilométer
hosszúságú terelőútra irányította hétvégén a főút forgalmát – ez
várhatóan két évig üzemel majd így.

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

– Civil szervezetek Sopronért –
KÖVES ANDREA

Rászorulók segíté
se, élményprogramok
szervezése, hagyo
mányőrzés – csak pár
azok közül a fontos
feladatok közül, ame
lyeket a civilek ellát
nak. Sorozatunkban a
soproni szervezeteket
mutatjuk be.
MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
SOPRONI CSOPORTJA

„Segíts, hogy segíthessünk!”
Ennek a mottónak a jegyében
működik 32 éve Sopronban
is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja.
– Sok olyan idős ember él
városunkban, akiket a hozzátartozóik otthon ápolnak,
őket ingyenes kölcsönzésű
gyógyászati segédeszközökkel támogatjuk, amit passaui testvérszervezetünktől
kaptunk – mesélte Kerekes
Ildikó, a csoport vezetőhelyettese. – Az önkormányzat humánszolgáltatási osztályának szociális csoportja

A Máltai Szeretetszolgálat nyaranta élményteli programokat szervez a gyerekeknek.
segít minket abban, hogy rátaláljunk a rászorulókra,
akiket rendszeresen támogatunk ruha-, élelmiszer- és
tisztítószer-adománnyal.
A soproni csoport szociális intézményeket is támogat, részt vesz a kórházi önkéntes segítő szolgálatban.
Decemberben egy élelmiszerlánc üzletében gyűjtést
tart, amelyben az önkéntesek mellett középiskolások
is segítséget nyújtanak közösségi szolgálatuk részeként. Az élelmiszereket még
karácsony előtt szétosztják

az önkormányzat által kijelölt családoknak.
– Feladataink közé tartozik a baba–mama klub,
az idősek és a cukorbetegek
klubja, valamint az ifjúsági
csoport programjainak szervezése – emelte ki a csoport
vezetőhelyettese. – A fiatalok
rendszeresen részt vesznek
a felnőttek munkájában, az
idős napi köszöntésben. Így
fejlődik bennük a generációk
közötti összetartozás érzése,
megérezhetik és megtapasztalhatják a segítségnyújtás
örömét és fontosságát.

ÁRVÁCSKA ALAPÍTVÁNY
Az Árvácska Közhasznú Alapítvány a soproni gyermek- és
lakásotthonokban élő gyerekek tanulmányait és szabadidős tevékenységét segíti.
– Sopronban és környékén jelenleg 100 állami gondoskodásban élő gyermek
és fiatal lakik, az alapítvány
legfőbb célja, hogy minél
több élményt nyújtson nekik
– emelte ki Lánczi Zsuzsanna szabadidő-szervező, az
Árvácska Alapítvány vezetője. – A szabadidős és sporttevékenységek szervezése

Az Árvácska Alapítvány síelni is elvitte a fiatalokat.
mellett fontos számunkra,
hogy minden gyerek továbbtanuljon képességeinek és
készségeinek megfelelően.
Ennek érdekében felzárkóztató és tehetségfejlesztő
foglalkozásokat is biztosítunk számukra. Startprogramunk egyéni ösztöndíjjal
segíti a fiatal felnőtteket az
életkezdésben.
Az alapítvány munkájának köszönhetően a nyaruk
is tartalmasan telik a soproni és a Sopron környéki gyermekotthonokban és lakásotthonokban élő fiataloknak.

– Az élmények nemcsak nyáron, hanem egész évben várják a gyerekeket: nagyon fontosak számukra a terápiás és
fejlesztő programok – folytatta Lánczi Zsuzsa. – Heti egyszer lovagolhatnak a
gyerekek Brandmajorban, illetve művészetterápiás foglalkozás és örömíjászat is
várja őket év közben. Az erdei gyermekotthonban egy
speciális terápiás szoba is
segíti az ott lakók mindennapjait. Mindemellett rendszeresek a művészetterápiás
foglalkozások.
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Az első oltás felvételére 45 napos határidőt állapítottak meg

Szigorítások a vírus miatt
MUNKATÁRSUNKTÓL

2021. november 3.

EZ LESZ… – programajánló
Digitális pedagógiai szakmai nap

November 3., szerda 14.30, Széchenyi-gimnázium
A szakmai napon a gimázium állami iskolák között egyedülálló, digitális osztályainak munkáját tekinthetik meg elsősorban általános iskolai felső tagozatos tanárok. A programon
való részvétel regisztrációhoz kötött: soproniszig.hu

A koronavírus negyedik
hulláma miatt novem
ber elsejétől kötelező a
maszk viselése a közös
ségi közlekedésben.
Látogatási tilalmat ve
zettek be az egészség
ügyi intézményekben,
a munkáltatók pedig
jogot kapnak arra, hogy
a munkavégzés feltéte
leként előírják a dolgo
zóknak a védőoltást.

Traccs! – dr. Zacher Gáborral

Folyamatosan emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma hazánkban is, ezért új intézkedéseket jelentettek be a
múlt heti Kormányinfón, azóta megjelent a kormányrendelet is. November 1-jétől újra
maszkot kell viselni a tömegközlekedési eszközökön, pályaudvarokon és megállóhelyeken. A maszkviselés alól
ezúttal is felmentést kapnak
a 6 év alatti gyermekek, az értelmi vagy pszichoszociális
fogyatékossággal, illetve az
autizmussal élők.
A kormány lehetővé teszi a munkáltatóknak, hogy
a munkavégzés feltételeként
előírják a koronavírus elleni védőoltás felvételét a dolgozóiknak. Az első oltásra 45
napos határidőt állapítottak
meg. Nem várható el a védőoltás felvétele attól, akinél az orvosi igazolással alátámasztottan ellenjavallt, de a gyesen,

Nyughatatlan koncert

November 4., csütörtök 18 óra, GYIK Rendezvényház
Az országos beszélgetőest-sorozat soproni állomásának első
vendége az ország kedvenc toxikológusa.

A tudomány hónapja a Soproni TIT-ben
November 5., péntek 17.30, Soproni TIT
Pankotay Fruzsina Magda tanársegéd: A lean fejlődéstörténete, vagy menedzsmenttöredékek az ókortól napjainkig.

Sík Sándor: István király – tragédia

November 5. 19 óra, Soproni Petőfi Színház
Mély tartalmú, elgondolkodtató mű a király utolsó napjairól,
arról a benne dúló harcról, hogy kinek adja a koronát.
További időpont: november 6., szombat 19 óra

Road koncert

November 6., szombat 20 óra, Hangár Music Garden
November 6. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

IX. Soproni Esküvő Kiállítás

November 7., vasárnap 10 órától, Liszt-központ
Egyre több helyen kötelező a maszkviselés Sopronban is – a kórházban, a tömegközlekedési
eszközökön és az ügyfélszolgálatokon is előírták. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
gyeden lévők, valamint a más
okból tartós távollevők számára sem írható elő.
Ha a dolgozó a védőoltást a
meghatározott határidőn belül nem veszi fel, akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, és ha egy
éven belül továbbra sem oltatja be magát, akkor a jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal
megszüntetheti.
A w w w.vakcinainfo.
gov.hu honlap folyamatosan nyitva áll, az érvényes regisztrációval rendelkezők jelentkezhetnek a védőoltásra

háziorvosuknál, vagy az interneten is foglalhatnak időpontot a kórházi oltópontra.
Az új szabályok szerint látogatási tilalmat vezetnek be
az egészségügyi intézményekben, a Soproni Gyógyközpont
valamennyi fekvőbeteg-osztályán már október 26-tól életbe lépett a korlátozás. Kiskorú
betegek mellett viszont ott lehet az egyik szülő (az osztályvezető főorvossal egyeztetve),
ahogy súlyos állapotú, illetve
cselekvőképtelen betegeket is
látogathat egy hozzátartozó, a
szülő nőkkel pedig egy ember
lehet a vajúdás és szülés alatt.

Az intézmény teljes területén
kötelező a maszk használata.
A szociális intézmények
vezetői maguk dönthetnek a
látogatási tilalomról. Lapzártánkkor a Soproni Szociális
Intézmény nem vezetett be
látogatási tilalmat, viszont a
döntést minden héten felülvizsgálja. A maszk használata továbbra is kötelező minden idősek otthonában. Egyre
több hivatalban vezetik be
egyébként a maszkhasználatot, például a soproni vízmű ügyfélszolgálati irodáiban is kötelező a száj és orr
eltakarása.

Utas a Kutas!

November 7. 14.30
Kisvonatos városnézés a XXI. Őszi Tárlat finisszázsprogramjaként. A részvétel ingyenes, de „vonatjegyhez” kötött. Jelentkezni a szk@prokultura.hu e-mail-címen lehet.

XXI. Őszi Tárlat – Hűséggel festve

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

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

MÉDIAPARTNEREINK
Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

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

FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A soproniakért végeznek áldozatos munkát

Rajnai Károly 1995-től vezette a Hunyadi János Általános Iskolát.

Pápai László missziója a soproni színházklub szervezése.

Horváth Gyula célja, hogy Sopron a küzdősportok bázisa legyen.

Újságunkban hétről hétre bemutatjuk a vá
rosi kitüntetetteket, ezúttal a Sopronért
Emlékérmeseket.

elismeréséül a pedagógusoknak járó legmagasabb szintű kitüntetést, Apáczai Csere
János-díjat kapott 2018-ban.
Akkor azt nyilatkozta, hogy
a legnagyobb elismerés, amikor a volt tanítványokkal felnőttként találkozva látja a
szemükben a szeretetet és
a hálát.
Pápai László egyetemi oktatóként végzett kiemelkedő
tevékenysége mellett olyan
művészi értéket teremt Sopronban, amely meghatározó
a város életében. Több mint

ni Petőfi Színház művészeivel
közösen alkotva hiánypótló
vállalások Sopron városának
szellemi–kulturális életében.
Horváth Gyula 1986-ban
kezdett küzdősportokkal foglalkozni a SMAFC karate szakosztály keretein belül, Polyák
József vezetőedző irányításával. Komolyan érdekelték
az erőnléti sportok, ez vezetett oda, hogy Sopron egyik
legnépszerűbb és sportszakmailag folyamatosan fejlődő
súlyzós erősítő edzőtermét
kialakította. Kipróbálta az

Rajnai Károly 1956-ban született Sopronban. A diploma
megszerzése után Újkéren
kezdte matematika–fizika–
kémia szakos tanárként a pályafutását 1976-ban. Újkérről
1988-ben a soproni Pataki Ferenc Általános Iskolába került, ott lett megbízott igazgató, ahová diákként is járt.
Amikor a katolikus egyház

átvette az intézményt, a Szent
István Általános Iskola igazgatóhelyetteseként folytatta
munkáját. 1995-től vezette a
Hunyadi János Általános Iskolát, ahonnan negyvennégy
évi pedagógusi pályafutása után 2020 augusztusában
ment nyugdíjba. Kiemelkedő
oktatási–nevelési munkájáért és pedagógiai életpályája

négy évtizedeken keresztül
dolgozott eredményesen a
soproni egyetemi színjátszókkal, középiskolás diákszínjátszókkal, megyei, regionális és
országos amatőr színjátszó
fesztiválok, versmondó találkozók megbecsült zsűritagjaként segítette tanácsaival
a fellépő diákok és rendezők
munkáját. Közel egy évtizede
felvállalt misszióként tekint a
soproni színházklub szervezésére. A kortárs darabokat
színre vivő rendezései mindmind ősbemutatók, a Sopro-

ökölvívást is, de igazán eredményes kick-boxban lett, a
2009-es világbajnokságot megelőzően került be a magyar
válogatottba a magyar bajnoki cím elnyerésével. Jelenleg a Növényi Sportakadémia
(Harcosok Klubja) sportegyesület alelnöke, ezen egyesület thai és kick-box, K-1 szakág
vezetőedzője. Fontosnak tartja a tréneri munka folyamatos
fejlesztését és ezen keresztül
azt, hogy idővel Sopronban is
egyre komolyabb bázisa alakuljon ki a küzdősportoknak.

2021. november 3.
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Barcza Attila: F olytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése

Idősbarát intézkedések
MUNKATÁRSUNKTÓL

– Novemberben re
kord magas prémiu
mot kapnak kézhez a
nyugdíjasok, jövő év
elején pedig folytató
dik a 13. havi nyugdíj
visszaépítése – mond
ta sajtótájékoztatóján
Barcza Attila, Sopron és
térsége országgyűlési
képviselője.
Mint ismert, a nyári nemzeti konzultáción több mint 1,4
millióan mondták el a véleményüket. Ezt követően a kormány számos olyan kiemelt
döntést hozott, amely az év
végétől megkönnyíti a magyar, így a soproni és a környékbeli emberek életét is.
Sopron és térsége országgyűlési képviselője elmondta,
a magyar gazdaság európai
szinten is kiemelkedő teljesítménye tette lehetővé a jóléti intézkedéseket. Ennek
köszönhetően jelentős juttatásokra számíthatnak a soproni és térségbeli polgárok is,
köztük a nyugdíjasok.
– Novemberben rekord
magas (80 ezer forint) prémiumot kapnak az itt élő
nyugdíjasok – hangsúlyozta

– A kormány döntése alapján minden nyugdíjas egységesen 80
ezer forintot vehet kézhez – hangsúlyozta Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
a képviselő. – Alapesetben
mindenki a nyugdíja szintjéhez igazodva kapna egyszeri
juttatást. A kormány döntése alapján azonban mindenki
egységesen 80 ezer forintot

Felújítják a rendelőt

vehet kézhez. Mindemellett
az infláció méretékét figyelembe véve korrigálják a nyugdíjakat, így a két összeg együttesen megközelíti a százezer
forintot.

Barcza Attila megerősítette, hogy a következő év februárjában a kormány folytatja a
13. havi nyugdíj visszaépítését is. Ennek első heti részlete 2021 februárjában érkezett
meg a jogosultakhoz, jövő februárban pedig már legalább
kétheti nyugdíjat tud majd kifizetni az állam minden magyar nyugdíjasnak.
Sopron és térsége országgyűlési képviselője hozzátette: a magyar kormány elkötelezett abban, hogy a lehető
leggyorsabban visszaadja azt
a 13. havi nyugdíjat, amit a
Gyurcsány–Bajnai kormány
vett még el. Sőt, akár sikerülhet annak is megteremteni a
feltételeit, hogy a tizenharmadik havi nyugdíjnak ne csak a
kétheti részét, hanem akár az
egészet is visszaadja az állam.
Ha marad a biztató gazdasági
bővülés, akkor ez is lehetségessé válik.
– Emlékezni kell rá, hogy a
2010 előtti baloldali kormány
a válságot megszorításokkal, az idősek juttatásainak,
egyéb támogatások megvonásával kezelte. Erre az Orbán kormány viszont nemet
mondott. A magyar nemzeti
kormány azért dolgozik, hogy
folytatódjon az adócsökkentés
politikája, és minél több pénz
maradjon a magyar embereknél – zárta Barcza Attila.

MINISZTERELNÖKI LEVÉL

Döntöttek a Lenkey utcai rendelő felújításáról, kiosztották a Széchenyi-ösztöndíjakat, új térfigyelő
kamerákat helyeznek el Sopronban – többek között
erről szavaztak az októberi közgyűlésen.
Összesen 15 pontról voksoltak a soproni képviselők múlt csütörtökön a rendes és rendkívüli üléseken. Elfogadták, hogy a Lenkey utcai rendelőintézet felújítására több mint 1 milliárd forint
értékű támogatási kérelmet nyújtson be a polgármester a Pénzügyminisztériumhoz. Módosítottak az önkormányzati lakások
és helyiségek bérlésére vonatkozó rendeleten – mostantól többen igényelhetnek ilyen segítséget. A képviselők a meglévő 56
térfigyelő kamera mellé további 17, illetve két rendszámfelismerő berendezés telepítése mellett döntöttek. Elfogadták, hogy a
Soproni Múzeum a Lenck-villa működéséhez négy, a Szent Mihály-templom és Sekrestyésház, valamint a Soproni Horváth József emlékkiállítás üzemeltetéséhez két-két munkatárssal bővítse a létszámát.
A közgyűlés Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjat adományozott Csigó Ábel, az ELTE filozófia mesterszakos hallgatója, Boa Patrik, az ELTE jogász szakos hallgatója, Bartokos Botond,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alkotóművészet és muzikológia szakos hallgatója, Mentes Alexa Dóra, az ELTE matematika és
ének-zene osztatlan tanári szakos hallgatója, valamint Szőke Péter,
a Semmelweis Egyetem orvostanhallgatója számára.
A városvezetők engedélyezték Zeltner Ferenc német nemzetiségű költő 110. születési évfordulójára készített emléktábla kihelyezését Brennbergbányán, a Szent Borbála téren, valamint döntöttek arról is, hogy az önkormányzat delegációja november 20. és
22. között látogatást tesz Sopron testvérvárosában, Bolzanóban.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a budapesti karmelita kolostorban fogadta az EuroSkills verseny magyar érmeseit,
köztük a soproni Roth-technikum két volt diákját, Fekete Martint és Sajtos Dánielt. Előbbi épületasztalos kategóriában 1.,
utóbbi a bútorasztalosok között 3. helyezést ért el a szakmák
Európa-bajnokságának nevezett megmérettetésen. Miniszterelnöki gratuláló levelet vehetett át Nagy Nikolett. A soproni
fodrászhölgy szintén az Euroskills idei megmérettetésén ért el
remek eredményt, a fodrász szakmacsoport versenyszámában
ugyanis kiválósági érmet szerzett. A miniszterelnöki gratuláló levelet Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője adta át a tehetséges fodrásznak. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Fertővidéki HÉV – újra európai színvonalon
Gyorsabb, kényelmesebb, biztonságosabb
lett – így értékelte az elmúlt év tapasztalatait a megújult Fertővidéki HÉV-vel kapcsolatban Kövesdi Szilárd. A hazai, több mint 10
kilométeres szakaszt uniós fejlesztés keretében modernizálta a GYSEV Zrt.
– A Fertővidéki HÉV (FHÉV) Magyarország utolsó megmaradt, fővárostól távoli,
helyi érdekű vasútja, mely Fertőszentmiklós és Nezsider (Neusiedl am See) között

jár – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt.
vezérigazgatója. – Eredetileg belföldi járatként közlekedett, majd a trianoni békeszerződés után a pálya 38 kilométeres szakasza Ausztriához került. Ma már egységes
színvonalon, gyorsan, még nagyobb biztonságban utazhatnak itt a környékbeliek.
A projekt során korszerűsítették a vasúti
pályát, így a vonatok sebessége 100 kilométer/ órára emelkedett. A Fertőszéplak–Fer-

tőd megállóhely megújult, akadálymentes magasperon, korszerű utastájékoztató
rendszer, P+R parkoló, a kerékpárosok számára pedig fedett, úgynevezett B+R (bike
and ride, jelentése: „biciklizz és utazz”) kerékpártárolót és kamerarendszert építettek
ki. Az FHÉV a Fertőszentmiklós és térségében élők számára nagyon fontos közlekedési lehetőséget jelent, ugyanakkor a turisztikai ereje sem elhanyagolható.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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Hol a határ?
Hadd kezdjem kicsit távolról, egy történettel,
amit pár hónapja éltünk át. Hazafelé tartottunk
a szerkesztőségből, ahol kapott csokit, gyümölcsöt, innivalót a lányom. Betértünk a kisboltba,
hogy vegyünk az ebédhez savanyúságot. Előre
megmondtam neki, hogy nem fog kapni semmit,
hiszen már édességet
evett, meg egyébként
„Persze, nem kell velem
is, van otthon minden
egyetérteni, de azt gonaz uborkán kívül. Ezt
dolom, hogy leginkább
látszólag el is fogada szülőkre tartozik, hogy
ta. Persze bent, amihogyan nevelik a gyerekor elmentünk a csoküket.”
kikkal, cukrokkal,
kekszekkel zsúfolásig megrakott polcok mellett, bepróbálkozott.
„Csak egy ilyet, anya!” – nem egyszer hangzott el. Ahogy a válaszom is többször ismétlődött: most nem. Kitalálhatják, hogy mi következett: egy kis hiszti ötéves módra. Nem volt túl
hangos vagy toporzékolós, de a krokodilkön�nyekkel és a kérleléssel magára vonta a többi vásárló figyelmét. Be kell vallanom: ez nem
hatott meg. Kitartóan ismételgettem, hogy „Ne
sírj, kislányom, most nem veszünk mást, minden van otthon”. Ekkor vett furcsa fordulatot a
történet: amíg fizettem, egy hölgy odalépett a lányomhoz, és a kezébe nyomott egy csokit, majd
azt mondta neki, hogy ezt tőle kapja, csak ne
sírjon. Mire bármit reagálhattam volna, a hölgy
már ott sem volt. Megmondom őszintén, nagyon
kellemetlenül éreztem magam. Tudatos döntés
volt a részemről, hogy nem vettem a gyereknek
semmit. És nem azért, mert nem tudtam volna
kifizetni egy csokit, hanem azért, mert nem szeretném úgy nevelni, hogy mindig kapjon valamit. Ami ráadásul az esetek döntő többségében
egészségtelen vagy haszontalan. Persze, nem
kell velem egyetérteni, de azt gondolom, hogy
leginkább a szülőkre tartozik, hogy hogyan nevelik a gyereküket. Úgy éreztem, hogy ez az ismeretlen hölgy beleavatkozott a mi „belügyünkbe”. És mit üzent a reakciójával a gyereknek?
Ha hisztizel, és esetleg anyánál nem érsz el vele semmit, akkor lehet, hogy majd más megsajnál. Szóval „érdemes” ezt csinálni, mert eredményt hoz. Miközben én pont az ellenkezőjét
szeretném hangsúlyozni: a hiszti nem hatásos.
Ez a közvetlen történet és a hatásai. Ugyanakkor egy csomó további kérdést felvet. Hol a
határ: mikor szólhatunk bele más életébe? Meddig „kell” némán végignéznünk valamit, és mikor kell közbelépnünk? Számtalan megdöbbentő
esetről olvasni, amikor valakit szinte a szomszédok szeme láttára ver hónapokon keresztül egy
hozzátartozója, mégsem értesíti senki a rendőrséget. Ilyenkor valószínűleg úgy érzi, hogy
nem az ő ügye, nem szabad beleavatkozni. Nehéz kérdés ez, de azt hiszem, itt is a józan ész
kell, hogy legyen a tanácsadónk. Ha úgy látjuk,
hogy valaki veszélybe kerül, és szüksége van a
segítségre, akkor nemcsak megengedhető, de el
is várható a beavatkozás. Ha viszont nem erről
van szó, akkor jobb, ha nem leszünk önkéntes
igazság- és csokiosztók. Figyeljünk a határra!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
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 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
Soproni Témában! Leveleiket a szerkesztoseg@sopronite
ma.hu e-mail-címre várjuk!

www.sopronitema.hu

6

Zöld Sopron

Soproni Téma 10. évfolyam

A bonsaiok mindennapi öntözést, tápoldatozást igényelnek

Apró fák bűvöletében

Németh Ákos a Deák téri társasház udvarán neveli hagyományos bonsaijait. FOTÓK: FILEP ISTVÁN
ETZL EDGÁR

Több mint harminc bonsait nevel
társasházuk udvarán Németh Ákos.
A miniatűr fák művésze mesélt távolkeleti eredetű hobbijáról.
A bonsaiok tulajdonképpen
cserépben nevelt fácskák,
amiket nem engednek megnőni. – A növényeket minden
évben radikálisan visszametszik, formájukat pedig drótozással alakítják úgy, hogy
természethű, idős fának nézzenek ki – kezdte Németh
Ákos kertész. Nagyjából 10
éve az interneten találkozott
először a bonsaiokkal, akkor

határozta el, hogy ez lesz a
hobbija.
Elmondása szerint a bonsaiművészet őshazája Kína,
ahol a buddhista kolostorokban a meditáció és a személyiségfejlesztés részeként évtizedeken keresztül nevelték a
miniatűr fákat a szerzetesek.
A hagyomány később eljutott
Japánba, ahonnan világszerte elterjedt. A művészethez

azonban nem kellenek távolkeleti növények, sőt, bárhol
is éljünk, az ott honos fajok az
ideálisak, mert hozzá vannak
szokva a helyi klímához. Sopron környékén a juhar, tölgy,
bükk, nyár-, nyír- és fenyőfák kiválóan megfelelnek a
feladatra.
– Bár ezeknek akár tenyérnyi levelük is lehet, ha a lombozatot májusban lemets�szük, utána kisebb formában
bújnak elő a levelek – magyarázta Ákos, aki hozzátette,
a növényeknek rendkívül jó
az alkalmazkodó képességük, így nem szenvednek a
beavatkozásoktól. – A bonsaiok mindennapi öntözést,

tápoldatozást és párásítást
igényelnek. Ha elérik a megfelelő kort, akkor ugyanúgy
virágoznak és termést érlelnek, mint a természetben élő
növények. Az ősz beálltával
elszíneződő leveleik rabul ejtik az embert.
Ákos elmondása szerint
szomszédjai kifejezetten örülnek az udvarukat díszítő növényeknek. Azoknak javasolja
a hobbit, akik úgy érzik, nem
állnak elég közel a természethez, illetve szeretnék fejleszteni türelmüket. Metszőollón
és dróton kívül pedig csak egy
négyzetméternyi napsütötte,
szélvédett helyre van szükség,
ahol jól érzi magát a bonsai.

2021. november 3.

Az utca madarai
ELEK SZILVESZTER

Vajon igazak a Sopron
ban is nagy számban
élő városi galambo
kat övező előítéletek?
A már több száz galam
bot meggyógyító Bod
nár Ágota választ adott
erre a kérdésre a Sopro
ni Témának.
– Senki más nincs olyan elszánt rajtunk kívül, hogy
akár éjfélkor is levezet fél órát
egy út közepén fekvő állatért,
ezért bármikor autóba ülünk,
ha hívnak minket – szögezte le Bodnár Ágota, a Soproni
Madármentők Alapítvány elnöke. – Ilyenkor úgy érezzük
magunkat, mintha egy akciófilmbe csöppentünk volna,
ugyanis perceken múlhat a jószág élete. Jó érzés menedék
lenni. A legszebb része a folyamatnak természetesen az
elengedés, amikor az egykor
magatehetetlenül fekvő állat
hazatérhet az élőhelyére.
A madármentők nem tesznek különbséget az állatok
között – a gyakran megvetett

városi galambokat is ugyanolyan ellátásban részesítik,
mint a veszélyeztetett fajokat.
– A galambokat különösen hálás gyógyítani – folytatta Bodnár Ágota. – Nagyon szívósak,
elképesztő, hogy mi mindent
kibírnak. Emellett hűségesek
is, még arc- és hangfelismerő
képességük is van. A városi
galambok létezéséről az ember tehet. Ezt a madárfajt már
legalább ötezer éve háziasítottuk. Gondoljunk csak a postagalambokra, amelyek kiképzett példányai a világháborúk
hevében vitték az üzeneteket,
rengeteg katona életét megmentve! Az új technológiák
megjelenésével ezeket a szárnyasokat szélnek eresztették.
Az ő utódaik azok a galambok
is, amelyekkel nap mint nap
találkozunk Sopron terein.
– Az állatról emberre átvihető betegségekből száznál is
több van, a galamb egyetlent
hordoz, az ornitózist – ös�szegezte Bodnár Ágota. – Ez
többnyire a madarak higiéniátlan tartásának következménye. Az ürülékpor belégzésével kaphatják el az emberek,
de antibiotikummal könnyen
gyógyítható.

A csöpögést a leggyakrabban a rozsdásodás okozhatja

Zúgó radiátor: ki javítson?
ELEK SZILVESZTER

Mintegy 6400 lakásban
biztosítja a meleget a
távfűtés városunkban.
A rendszert a Sopron
Holding Zrt. működte
ti – hiba esetén a közös
képviselők elsőként
őket értesítik.
A hivatalos fűtési időszak
szeptember 15-től március
15-ig tart. Viszont akkor, ha
az átlaghőmérséklet három
egymást követő napon 12 vagy
egy nap 10 Celsius-fok alá sül�lyed, a távhőszolgáltatás automatikusan beindul – tudtuk
meg a Sopron Holding Zrt.
közleményéből.
A szolgáltató kiemelte: a
távfűtési rendszerek társasházakban működnek, így a
meghibásodások akár több
fogyasztót is érinthetnek. Ha
probléma van, ajánlott sürgősen felkeresni a közös képviselőt, ugyanis ilyenkor ő
intézkedhet.
– Távfűtéses társasházaknál két fűtési módot különböztetünk meg, az egy- és a
kétcsöves rendszert – mondta
Németh Csaba, az egyik soproni társasházkezelő közös

Sopron belvárosában is sok a galamb. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ökoklub: küldetésük
a természet védelme
ELEK SZILVESZTER

35 éve a Soproni Egye
tem Erdőmérnöki Ka
rán tanulók elhatároz
ták: kiveszik a részüket
a hazai természet- és
környezetvédelemből,
létrehozták a Kaán Ká
roly Ökoklubot.
Ha a radiátor a szelep mellett nem melegszik, a legvalószínűbb oka a levegős fűtésrendszer.
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

képviselője. – Az egycsövesnél
a víz ugyanazon a csövön jut el
a fűtőtesthez, amelyiken vis�szaáramlik. Ekkor általában
a radiátorok magántulajdonban, a teljes vezetékszakasz
társasházi közös tulajdonban
van. A kétcsöves rendszernél
a lakások előtt hőmennyiségmérő található, így az ingatlanon belüli csövek, radiátorok
a tulajdonosoké, viszont a lépcsőházban lévő fővezetékek a
társasház birtokában vannak.
Fontos tudni, hogy a közös

képviselő javítási munkálatokat csak a társasházi közös tulajdonban végeztethet.
A társasházkezelőket legtöbbször azzal keresik meg,
hogy a radiátor nem fűt, csörög-kattog, csöpög, hidegek
a csövek. Ez utóbbinak, valamint annak, ha a radiátor
a szelep mellett nem melegszik, a legvalószínűbb oka a
levegős fűtésrendszer. A fűtőtest ridegségéről tehet a termoszelepek meghibásodása,
leragadása is. A csöpögés oka

pedig a rozsdásodásra vezethető vissza, amely a hosszú
évek alatt kilyukaszthatja a
radiátorokat.
A közös képviselők hiba
esetén először a Sopron Holding szakembereivel veszik
fel a kapcsolatot. Ők megvizsgálják a tulajdonukban lévő
gépészeti rendszer működését, és kérésre légtelenítik a
fűtési rendszert. Amennyiben ez sem segítene, a tulajdonosnak szerelőhöz kell
fordulnia.

Gomba- és szarvasbőgéstúra,
madárgyűrűzés és szénagyűjtés – ez csupán apró szelete
azoknak a gyakorlati programoknak, amelyeket az öko
klub rendszeresen szervez.
A közösség küldetése, hogy
kezdeményezzen minél több
a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos problémát körbejáró programot.
Ezért vett részt a klub nyáron
egy sokrétű tanulmányúton
az Őrségi Nemzeti Parkban.
Tagjai előadásokat is tartanak olyan változatos témákban, mint a zero waste életmód, a porszennyezés káros

hatásai, valamint az állatvédelem vagy éppen az egyes
élőhelyek természetvédelmi
kezelése. Ezekről a kérdéskörökről több nemzeti park
szakembereivel, illetve hazai
és külföldi egyetemek oktatóival értekeznek rendszeresen.
Az ökoklub tagjai egyöntetűen vallják: szervezetük
révén a hallgatók barátságos
társaságban szerezhetnek
mélyreható információkat
olyan témakörökről, amelyek
napjainkban egyaránt foglalkoztatják az „utca emberét” és
a legfelsőbb tudományos köröket is. A szervezetbe rengetegen jelentkeznek – az utóbbi
egy hónapban 19-en csatlakoztak hozzá.
A klub a közeljövőben is
életre hív akciókat – épphogy
végzett a védett növényfajoknak segítő élőhely-kezelési
munkálatokkal a Kistómalmi-lápréten, már szemétszedést és gombatúrát szervez.
Tervei között szerepel természet- és környezetvédelmi témájú kvízest rendezése is.

2021. november 3.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Verseivel szeretne
nyomot hagyni

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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Harmincéves a Cédrus Könyvkereskedés és Antikvárium

Több mint könyvesbolt

Eiger Levente: jöttek maguktól a szavak. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
KÖVES ANDREA

Soha sem késő! Ez le
hetne a Sopronban élő
Eiger Levente mottó
ja. A 78 éves szerzőnek
a közelmúltban jelent
meg első verseskö
tete A pásztor vissza
tért címmel.
Eiger Levente már 13 évesen
színdarabot írt, végül az irodalomtól ugyancsak mes�sze eső szakmát választott:
biztosítási matematikusként
tevékenykedett, később egy
bankban helyezkedett el. 24
évesen költözött Svájcba, ám
mivel mindig is visszavágyott
az óhazába, így nyugdíjasként
visszatért Sopronba. Hetvenéves korában egyszer csak
„megszólították” a versek.

– Nem kerestem a szavakat, azok egyszerűen jöttek
maguktól, mégpedig versek
formájában – mesélte Eiger
Levente. – Elég kritikus vagyok magammal, de az évek
alatt összegyűlt egy kötetre
való, általam is jónak tartott
vers. Amikor az Ad Librumhoz fordultam, nem biztattak
sok jóval. Mint kiderült, sok
elsőkötetes szerző fordul a
kiadóhoz, de többségüknek a
munkája nem üti meg a szükséges színvonalat. Esetemben
szerencsére nem így történt,
mint kiderült: ők is meglepődtek, hogy milyen érett anyaggal érkeztem, így már nem
volt akadálya a kiadásnak.
A szerző témái egyetemesek: az őszinte, tiszta szerelem, a szeretet, a hazaszeretet, a hit kérdésköre, de az
elmúlással kapcsolatos gondolatait is megjeleníti lírájában.

RÖVIDEN
Lenck-villa: a kiállítás elismerése

Dicsérő oklevelet kapott a Lenck-villa tárlata. Az év kiállítása
2021 címet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Vagonlakók – Trianon
árvái című állandó kiállítása, valamint a 4 bükkábrányi Jószerencse Háza A vándorló bánya titkai című állandó tárlata érdemelte ki. A megmérettetés 12 finalistája közé bejutott a Lenckvilla Mestermű. Polgári életvilág és kézművesség a 19. század
végi Sopronban című kiállítása is, ráadásul a szakmai zsűri dicsérő oklevelét is elnyerte. Ezt az elismerést három kiállítás
kapta meg. Az oklevelet Szlavkovszky Mariann, a Soproni Múzeum munkatársa, a tárlat kurátora vette át.

Zentán is győzött Ördögölő Józsiás

Nagy közönségsikert hozott az Ördögölő Józsiás című zenés
tündérjáték zentai bemutatója, a nézők hosszan ünnepelték a
darabot színpadra állító stábot. A produkció november elején
díszelőadásként szerepel Komlón, majd A szabadság évadában
december 16-tól látható a leghűségesebb város teátrumában
felnőtt, ifjúsági, valamint felsős bérletben. A családoknak szóló előadás a Soproni Petőfi Színház és a Zentai Magyar Kamaraszínház együttműködésében készült.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
155 ÉVVEL EZELŐTT,1866. október 24-én született Sopronban gróf Széchenyi Bertalan belső titkos tanácsos, nagybirtokos, a felsőház elnöke.
80 ÉVVEL EZELŐTT, 1941. október 26-án az MLSZ északnyugati kerületének ifjúsági csoportja a Seltenhofer Frigyes vándordíjért labdarúgótornát rendezett Sopronban, melyen győri,
szombathelyi, magyaróvári és soproni csapatok vettek részt.
A villámtornát a győri csapat nyerte meg.
30 ÉVVEL EZELŐTT, 1991. október 24-én új hetilap indult, a
„polgári és pártatlan” Soproni Hét.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

– Rengeteg soproni könyvünk van, az írók, költők megkeresnek minket, és mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt teret kapjanak
– mondta Molnár Tímea (j), a Cédrus Könyvkereskedés és Antikvárium ügyvezetője. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
HUSZÁR JUDIT

Kultúrmisszió – ha egy szóval kellene jellemezni
a Cédrus Könyvkereskedés és Antikvárium mun
káját, akkor ez lenne az. A polcokon az értékes
könyvritkaságok mellett sorakoznak a soproni
szerzők művei, helytörténettel foglalkozó kiad
ványok. Ráadásul az írók, költők itt bemutatkozá
si lehetőséget is kapnak…
– Kedves diákok, de jó, hogy
itt találkozunk! – Jó napot, tanárnő! – nem az egyik soproni középiskola folyosóján csíptem el a párbeszédet, hanem
a Cédrus Könyvkereskedés és
Antikváriumban. Napos, őszi
szüneti délelőtt volt – egymásnak adták a kilincset a vásárlók. Mindenki lelkesen válogatott a könyvek között. Abból
pedig nincs hiány – mint megtudtuk, a 60 négyzetméteres
üzletben és a két raktárban
több tízezer kötet foglalja el a
polcokat, a könyvek 80 százaléka antikvár.
– 1991-ben kezdődött a Cédrus története, az első bolt az

állomásnál nyílt, aztán a
Liszt-központban és a Fő téren is volt üzlet – mesélte Molnár Tímea ügyvezető. – Itt, a
Bünker közben 2001 óta működünk, közben a többi bolt
bezárt. Most koncentráltan,
egy helyen valósítunk meg
mindent: a régi és az új könyveket is itt áruljuk, ahogy a
kottákat, tankönyveket is, és
persze ez az üzlet az otthona a
kulturális programjainknak.
Támogatónk a Soproni Evangélikus Egyházközség.
Egy független kisvárosi
könyvesbolt másként működik, mint a „multik” – itt kiemelt helyet kapnak a hely-

történettel, turisztikával
foglalkozó kiadványok, valamint a soproni szerzők művei.
– Rengeteg soproni könyvünk van, az írók, költők megkeresnek minket, és mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy
itt teret kapjanak – folytatta
Molnár Tímea. – De nemcsak
a könyveiket ismerhetik meg
az érdeklődők, rendszeresen
szervezünk dedikálásokat,
író–olvasó esteket, beszélgetéseket, sőt a közelmúltban
koncert is volt a könyvraktérben. Darabos Enikő irodalomkritikus számos rangos íróval
beszélgetett Kortársak között
sorozatában.
Nemcsak a saját boltjukban
aktívak Timiék – szinte valamennyi soproni kulturális
rendezvényen megjelennek.

– Még Horváth Elvira hívott el
minket körülbelül 15 éve egy
Szent Mihály-napi vásárra,
így kezdődött a könyves kitelepülés. Mindig érdekes és kihívásokkal teli feladat nekem
kiválasztani a programra illő
köteteket. Aztán mindig bebizonyosodik: könyv mindenre
és mindenről van.
De mit tehet az, aki nem
tudja, hogy mit olvasson? Érdemes követni a Cédrus face
book-oldalát, heti könyvajánlatukból sokan kapnak
ihletet. Ez természetesen
egy szubjektív válogatás, Timi csak olyan könyveket mutat itt be, amelyeket olvasott
és tetszettek is neki – mert
ahogy ő mondja, csak így lehet hiteles, jó szívvel csak így
lehet ajánlani...

A CSAPAT: Molnár Tímea 2000 óta dolgozik a Cédrus Könyvkereskedés és Antikváriumban. Eredeti végzettsége színháztörténész,
de elvégezte az antikváriusképzést is. Az alapító, Tisza Zsuzsa és
Csukás Béla nyugdíjasként segíti a munkáját, előbbi az antik könyvekkel, utóbbi a kötészettel foglalkozik, Bozó Boglárka kolléganője pedig az értékesítésben segít.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

2006

A forduló vesztese
Selymes Tibor
A soproni futballklub tulajdonosa, Vízer László Máriusz maga
sem gondolta, hogy csapatának
ennyire nem megy majd a játék, hisz legutóbb hazai pályán
a Pakstól kaptak ki 3:1-re. Selymes Tibor sem edzőként, sem
szakmai igazgatóként nem hozta
az elvárt eredményeket. A heves
vérmérsékletű tulajnál amúgy
hamar kitelik az edzők becsülete. Nagyon úgy tűnik, Sopronban szép lehet valaki, okos
azonban nem. Ám bármilyen
furcsa, ez alól maga a tulajdonos sem kivétel. (Képes Sport)

1991

Borospincék Sopronban
Napjainkban sok borospince
található Sopronban, és nem

csupán a centrumban. Bizonyíték erre Brucknerék Zsilip utcai
családi háza, amely nem kifejezetten az óvárosban magasodik. Bruckner Nándor valódi
poncichter famíliából származik. Őseihez hasonlóan amióta
az eszét tudja, szőlővel, borral
foglalkozik. Édesapjától vette át a marsallbotot, akiről az
1947-ben megjelent Magyar
Sopron című kiadvány ezt írja: „Bruckner Nándor, Szarvkői
u. 8. 1898-ban született Sopronban. Szőlőtermelése, melyet 2
holdon folytat, mintaszerű és a
legkiválóbb szakemberre vall.
Rizling és burgundi borai közismert zamatuk miatt mindenkor keresettek voltak és azok
ma is.”. A harmincas években
rengetegen kivágták itt a szőlőt, mert a szóda többe került,
mint a bor, jegyzi meg Bruckner
úr, aki nem csupán megtermeli, hanem feleségével és lányá-

val ki is méri azt a háznál. Akkor
is borválság volt, akár most. Ha
hiszi, ha nem, a családunkból
négyen műveljük a másfél hektáros területen a szőlőt, csak
szüretkor segít be két ismerősünk. (Szabad Föld)

1921

Teljes a nyugalom
Sopronban
Almássy Sándor kormánybiztos
a soproni helyzetről a következőképpen nyilatkozott: Sopron
vármegye területén a lakosság
körében teljes nyugalom uralkodik. A legutóbbi puccs nem
vert fel nagyobb hullámokat.
A népszavazást illetően megtörtént minden intézkedés. Ennek lefolyását teljes bizalommal várjuk. Jól ismert osztrák
sajtóorgánumok ama tendenciózus hírei, melyek szerint a
tábornoki bizottság elhagyta

volna Sopront, szemenszedett
valótlanság. A szövetségesközi
tábornoki bizottság Sopronban
tartózkodik és várja a nagyhatalmak kormányainak további
utasításait. (Pesti Hírlap)

1901

Szobák angol rézágyakkal
Léb Pál szállodája a „Magyar király”-hoz Sopronban. Elsőrangú szálló, Őfelsége I. Ferenc
József és a királyi ház tagjai
megszálló helye, újonnan renoválva, a szobák angol rézágyakkal és villamos világítással
vannak berendezve. A villamos
vasút megállóhelye! Szobák két
koronától följebb! Elismert magyar konyha! A vendégeket várja Léb Pál szállodás. (hirdetés a
Pesti Hírlapban)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Amióta elkészült a z új uszoda, heti öt edzést tudnak tartani

A felsőházba készülnek

2021. november 3.

Nagy különbségű
vereség idegenben
MOLNÁR ZOLTÁN

A labdarúgó NB III. nyu
gati csoportjának egyik
bajnokesélyeséhez
utazott az SC Sopron
az elmúlt fordulóban.
A Credobus Mosonma
gyaróvár nagyon szer
vezett és magabiztos
játékot bemutatva vé
gül 6–0-ra győzött.

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület három együttese játszott hétvégén az országos bajnokságban. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idei szezonban három csapattal is az országos
bajnokságban szerepel a Soproni Vízilabda Sport
Egyesület. Városunk fiatal pólósai egyelőre az
alsóházban játszanak, az egyesület hosszú távú
célja a feljutás.
– A 13–14 évesekből álló gyerek
csapatunknak eddig két győzelme és két veresége van, a
célkitűzés, hogy a bajnokságban a középmezőnyben végezzünk – mondta Fent Gergő, a Soproni Vízilabda Sport
Egyesület edzője. – Az országos bajnokságban 10–10 csapat
alkotja az alsóházat, mi a nyugati csoportba tartozunk. Így

elmondhatjuk, hogy a legjobb
vidéki együttesekkel mérkőzünk a bajnoki fordulókban.
A szakember hozzátette:
nehéz meccseik vannak, hiszen olyan együttesekkel is
játszaniuk kell, amelyek jóval
több fiatalt foglalkoztatnak.
A 15–16 évesekből álló serdülő csapatnak egyelőre pozitív a mérlege, ezzel

az együttessel szeretnének
a legjobb hat között végezni.
A 17–18 éves korosztályt felvonultató ifi együttesnek több
veresége van, mint győzelme.
Ez a tréner szerint természetes is annak fényében, hogy
az ificsapat zömét egy korosztállyal fiatalabb, serdülő gyerekek alkotják.
– Mindhárom korcsoport
számára fontos, hogy kemény
meccseket játsszon hétről
hétre, ez segíti igazán a fiataljaink fejlődését – tette hozzá a soproni egyesület edzője. – Fontos fordulópont volt
számunkra az új sportuszoda
elkészülte, hiszen azóta heti
öt edzéssel tudunk készülni,

így jelenleg minden feltétel
adott ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el. Egyelőre a középmezőnyt céloztuk
meg csapatainkkal, azonban
hosszabb távon szeretnénk
az első két hely valamelyikét
elérni, amely feljutást jelentene a felsőházba, ott pedig
valóban a hazai kirakatcsapatok utánpótlás-együtteseivel mérkőzhetnénk.
A három említett soproni utánpótláscsapathoz 40–
45 gyerek tartozik, a bajnoki
mérkőzéseknek pedig egyre
jobb a hangulata: az új uszoda lelátóján már többtucatnyi
szurkoló foglal helyet a fiatalok mérkőzésein.

Nem kezdődött jól a soproniak
számára a mérkőzés, ugyanis
a 6. percben, majd 20 perccel
később is büntetőhöz jutott a
Mosonmagyaróvár, amelyet
kíméletlenül ki is használt.
Ezt követően újra betaláltak a
hazaiak, mellyel szinte már a
félidőre sikerült eldönteniük
a találkozót.
Ennek ellenére a második játékrészben sem állt le
az MTE csapata, újabb két
találattal tovább növelte előnyét, a találkozó harmadik
11-esével pedig beállította a
végeredményt. A mérkőzés

krónikájához tartozik még,
hogy a lefújás előtt egy keményebb belépőt követően a soproniaktól Sipos Bencét a játékvezető azonnali piros lappal
kiállította.
– Ellenfelünk a mai napon
a játék minden elemében felülmúlt bennünket. A mérkőzés elején megadott két
büntető megpecsételte a sorsunkat, míg a Mosonmagyar
óvárt megnyugtatta – értékelt Mátyus János vezetőedző.
– A héten igyekszünk rendezni a sorainkat, és hazai pályán
mindent megteszünk majd a
javítás érdekében.
Az idei évben még öt mérkőzés vár a soproni labdarúgókra. A következő fordulóban szintén egy megyei
csapat, az NB III-ban újonc,
és jelenleg a kilencedik helyen álló Gyirmót FC Győr II.
együttese lesz az ellenfél. Az
összecsapást november 7-én,
vasárnap 16 órakor rendezik a
városi stadionban.
Az SC Sopron 15 fordulót
követően a 14. helyet foglalja
el a tabellán.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 12. FORDULÓ:
Megyei I. osztály: Abda SC – SFAC 1900 SE: 2–2
Megyei II. osztály: Rábatamási SK – SVSE-GYSEV: 4–1
Megyei III. osztály: SFAC II – TITA Agyagosszergényi SE: 7–0

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

Sopron Basket:Továbbra is veretlen a csapat a bajnokságban

•
•
•
•
•
•

MUNKATÁRSUNKTÓL

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sopron Holding központi szám������������������������������� 514-600
Közútkezelés ������������������������������������������������������������� 515-123
Soproni Szociális Intézmény ������������������������������ 506-400
Gyermekjóléti szolgálat ���������������������������������������� 524-361
Támogató szolgálat����������������������������������� 06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat ������������������������������������������ 524-361
Családok Átmeneti Otthona �������������������������������� 524-362
Pártfogó felügyelet ���������������� 508-126, 508-395, 508-392
Telefonos lelki elsősegély-szolgálat ��������������� 116-123
Drog stop ��������������������������������������������������������� 06-80/505-678
Magyar Autóklub �������������������������������������������������������������� 188
Áramszolgáltató������������������������������������������� 06-80/533-533
Vízszolgáltató ����������������������������������������������������������� 519-100
Gázszolgáltató����������������������������������������������� 06-80/440-141
MÁV������������������������������������������������������������������06-1/3 49 49 49
GYSEV ��������������������������������������������������������������������������� 577-212
Kisalföld Volán ��������������������������������������������������������� 313-130

Kihasználják a szünetet
Igyekeznek minél in
kább formában tar
tani a Sopron Basket
kosárlabdázóit, Shey
Peddy pedig jobban
megismerheti a csa
pat játékrendszerét
– erre használná fel a
szakmai stáb a bajnoki
szünetet.
A soproni együttes az Euroligában a Fenerbahce otthonában szenvedte el első vereségét. A találkozó komoly török
fölényt hozott, pozitívum soproni szempontból, hogy vis�szatérhetett a pályára Jelena Brooks. A végeredmény:
Fenerbahce – Sopron Basket: 73–47.
A bajnokságban aztán már
egészen más sebességre kapcsolt a Sopron Basket: a Cegléd elleni mérkőzésen Brooks
17, Peddy 18 pontot szerzett.
A Cegléd a 2. negyedben mindössze 8 pontot tudott dobni,
ez a hazaiak védekezését dicséri. Sok kérdés nem maradt
a második félidőre, a soproniak végül harminchat ponttal tudtak győzni. A végeredmény: Sopron Basket – VBW
CEKK Cegléd: 92–56.

A Sopron Basket a Cegléd ellen nagy különbségű győzelmet aratott. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
– A Fenerbahce keményen
és jól játszott, semmi esélyt
nem adtak arra, hogy megtaláljuk a játékunk ritmusát
– összegzett Gáspár Dávid vezetőedző. – A mérkőzés jelzés is volt számunkra, hiszen
megtudhattuk, miben kell
még fejlődnünk. A bajnokin
elégedett voltam a csapat teljesítményével, megtiszteltük
az ellenfelünket azzal, hogy
a legjobbunkat nyújtottuk, sikerült koncentráltságban és

energiabefektetés terén magasabb szinten lenni, mint az
Euroliga-mérkőzésen.
A Sopron Basket kedden
este a Dynamo Kurszk együttesével csapott össze, a mérkőzés lapzártánk után ért véget. A meccs után válogatott
szünet következik, ezt igyekszik minél jobban kihasználni
a soproni csapat.
– Azért azt tudni kell,
hog y nemcsak mag yar,
hanem szerb és francia

válogatottjaink is vannak, ők
szintén nemzeti együttesükhöz utaznak ezekben a napokban – mondta Laczka Miklós
másodedző. – A bajnoki szünetet ezzel együtt szeretnénk minél jobban kihasználni, Shey Peddy nem olyan
rég csatlakozott hozzánk, ő
jobban megismerheti a játékrendszerünket. Pihenő is jár a
kosarasainknak, ami kiemelten fontos ebben a rendkívül
megterhelő időszakban.

Soproni Téma
10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
www.sopronitema.hu

2021. november 3.

LELÁTÓ
Természetjárás

November 6., szerda
8 óra, Soproni-hegység
Extrem Burgenland
felkészítő, 20 kilométer
Rajt és cél: Károlymagaslati út – Hotel Szieszta mellett. Tervezett visszaérkezés: 13 óra.
November 6. 8.30,
Soproni Parkerdő
Kegyeleti túra

Labdarúgás

November 6., szombat
8 óra, Gárdonyi Géza
Általános Iskola
Pedagógus focikupa
November 6., szombat
14 óra, Anger réti
sporttelep
Soproni FAC 1900
– Loland Nyúl SC
November 7., vasárnap
16 óra, városi stadion
SC Sopron
– Gyirmót FC Győr

Kosárlabda

November 6.,
szombat 16 óra,
Novomatic-aréna
Sportdarázs–
SMAFC – MAFC
November 10.,
szerda 16 óra,
Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC
– Atomerőmű–KSC
Szekszárd II.
November 12., péntek
19 óra, Krasznai Ferenc
Sportcsarnok
SMAFC 1860 KA
– Pénzügyőr SE

Nem kapta meg
az újságot?
Terjesztési reklamáció:

+3620/368-2027

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Vasárnap délelőtt meg
nyitott és ismét várja a
jeges sportok kedvelőit
a városi stadion mögöt
ti műjégpálya.
A közönség szerdánként és
péntekenként 17 órától 20 óráig, hétvégente pedig 10 órától
20 óráig használhatja a pályát. Egy hétköznapi turnus
három órán át tart, az esti
hétvégi turnusok pedig négyórásak. Előzetes bejelentkezés után idén délelőttönként

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Sport
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Folytatódik a bajnokság – Továbbra sem léphetnek pályára a sérültek

Sopron KC: irány Szeged!
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szeged elleni, idegenbeli mérkőzéssel folytatja
szereplését a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata.
Az Alba Fehérvár ellen sajnos újabb fontos hazai
találkozót veszített el az erősen tartalékos sopro
ni együttes.
A Milos Boriszov helyére év
végéig szerződtetett Quincy
Diggs egyből a kezdőcsapatban kapott helyet a fehérváriak ellen, és 35 percet játszott
első soproni mérkőzésén. Az
amerikai játékos 11 pontot
szerzett, sajnos a külső dobásai nem igazán voltak pontosak. Teyvon Myers ezúttal is
rengeteget dolgozott mezőnyben, emellett jól bontotta az
ellenfél védelmét, végül húsz
ponttal zárt. Quincy Ford
pontjai mellett rengeteg faultot harcolt ki, Takács Norbert
pedig „laza” 100 százalékos
pontossággal dobta a hármasokat. Mindez azonban kevés volt az Alba Fehérvár ellen: a Vojvoda Dáviddal felálló
vendégek két negyed után 14
ponttal vezettek, végül gond
nélkül nyertek. A végeredmény: Sopron KC – Alba Fehérvár: 82–95.
– Gratulálok az Alba Fehérvárnak – mondta a találkozó
után Dzunic Branislav vezetőedző. – Mi sajnos nagyon kevesen vagyunk, egyszerűen nem
tudunk azon a szinten játszani, amelyen kellene. A játékosok mindent megtettek, gratulálok a teljesítményükhöz,
főleg annak fényében, hogy
tudom, milyen körülmények
között készültünk a meccsre.
A Sopron KC szerda este 6
órakor Szegeden vendégszerepel, igazi rangadó lesz a találkozó, hiszen az eddigi mérkőzéseiből mindkét csapat
csak kettőt tudott megnyerni.

Elő a korcsolyákat!
MUNKATÁRSUNKTÓL

Soproni Téma

is korcsolyázhatnak az iskolás
csoportok, azt az egyeztetés
során határozzák meg, hogy
egyszerre hány diák tartózkodhat a jégen.
Hétköznap délutánonként a soproni jégkorongosok edzenek a sátorban, valamint a tervek szerint idén is
több korcsolya- illetve jégkorongversenynek biztosítanak
majd helyet.
Tavaly az amatőr sportolók csupán három hétig tudtak korcsolyázni, az üzemeltetők remélik, hogy idén
nem akadályozza a járvány a
nyitvatartást.

RÖVIDEN
Edzőtáborban a bicajosok

Közel egyhetes őszi edzőtábort tartott a Superior Team Sopron. A kerékpárosok közül mintegy húszan vettek részt a táborban, amelynek célja az állóképesség és a technika fejlesztése volt. A gyerekek futással indították a napot, majd két
csoportban, edzők és felnőttek kíséretében végezték el a feladatokat. Az edzőtábort meglátogatta Szöllőssy István edző
és teljesítménydiagnosztikai szakember, valamint Parti András négyszeres olimpikon, akivel közösen bringázhattak a kicsik és a nagyok.

– A Szeged a legutóbbi meccsén óriási csatában
nyert idegenben a Paks otthonában. Az eddig gyengélkedő
kosarasaik jó játékkal rukkoltak ki – mondta az esélyekről
Bors Miklós másodedző. – Így
elmondható, hogy nem nekünk áll a zászló Szegeden,
de ha folytatjuk az Alba Fehérvár elleni játékot, lesznek
olyan extráink, mint Takács
Norbi hármasai, többet vállal
centerünk is, és a fiataljaink
többet tesznek hozzá a játékhoz, akkor okozhatunk meglepetést. Sérültjeink továbbra
sem léphetnek pályára.

NEM IJEDT MEG
A LEHETŐSÉGTŐL

Elképesztő sérüléshullám
hátráltatja a Sopron KC férfi kosárlabdacsapatát az idei
szezonban. Ami az eredményesség szempontjából nem
túl pozitív, az jó lehetőség a
soproni fiatal játékosoknak:
a 2004-es születésű Csátaljay
Péter egyre komolyabb szerepet kap a meccseken.
– Gondoltad volna a szezon előtt, hogy a Pécs ellen
21 percet játszol?
– Szezon elején arról volt
szó, hogy augusztusban edzhetek a nagycsapattal. Aztán
az egy hónapból rendszeres
edzések lettek, ami rendkívül megtisztelő számomra,
hiszen messze én vagyok a
legfiatalabb kosaras a keretben. Arra pedig álmomban
sem gondoltam volna, hogy

Csátaljay Péter (77) rendszeres játéklehetőséget kap – úgy érzi, augusztus óta sokat fejlődött.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

többször is szerepet kapok az
első osztályban.
– Fiatalon nyújtottál jó
teljesítményt a profik között, nem vagy ijedős fajta...
Mi kellett a játékhoz?
– Szinte csak az SKC-val
edzem, Dzunics mester tőlem
is egész héten ugyanazt várja,
mint a többi játékostól. Ennek
köszönhetően hozzá vagyok
szokva a magasabb tempóhoz,
és tudom, hogy a játék során
mi a feladatom.

– Hogy látod a saját játékodat, milyen pozitívumokat, esetleg hiányosságokat
látsz élesben az A csoportos
meccseken?
– Nagyon sokat fejlődtem
augusztus óta. Ez köszönhető
annak is, hogy minden téren
rendszeres segítséget kapok
az edzőktől és a csapattársaktól is. Biztatnak és bátorítanak a tréningeken és mec�cseken is, ami nagyon jólesik.
Ugyanakkor érzem azt is,

hogy fizikálisan még rengeteget kell fejlődnöm.
– Komoly sérüléshullám
sújtja a csapatot, milyen
a hangulat az öltözőben, elszántak a játékosok?
– Kellően elszántak vagyunk, igyekszünk a nehéz
helyzetből kihozni a maximumot. Remélem, sérültjeink minél előbb felépülnek,
ugyanakkor bízom benne,
hogy továbbra is számítanak
majd rám a csapatnál.

Nemzetközi BMX-győzelem
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hatalmas sikert köny
velhet el az idei év
ben a BMX Sopron
Sportegyesület mél
tó lezárásaként az
évadnak. Az Alpok–Ad
ria-kupasorozat törté
netében először dia
dalmaskodott magyar
klubcsapatként.
Négy ország – Ausztria, Szlovénia, Olaszország, Magyarország –, nyolc helyszín – sorrendben Sopron, Ljubljana,
Mühlen, Vösendorf, Maribor,
Gencsapáti, Rivignano, Lupatoto – 16 versenynap, 1073 pont
– számokban ennyi volt az idei
Alpok–Adria BMX kupasorozat a soproni egyesület számára. Sopronban indult júliusban és Rivignanóban zárult
október közepén a nemzetközi sorozat – így az olasz városban hirdették ki a végeredményeket is. A soproni csapat
legeredményesebb versenyzői
hatalmas fölénnyel nyerték

A BMX Sopron Sportegyesület legjobbjai – Benke Bianka, Csuport Ádám, Czisztler Dániel, Lengyel
Gellért és Farkas Bendegúz – elnyerték az Alpok–Adria-kupa vándorserlegét. FOTÓ: BMX SOPRON SE
meg a kupasorozatot, így hazahozhatták a vándorkupát.
Az egyesület legtöbb pontot
szerzett tagjai: Farkas Bendegúz, Lengyel Gellért, Benke Bianka, Csuport Ádám és
Czisztler Dániel, ők 192 pont
előnnyel kerültek a dobogó legfelső fokára a két osztrák klub, az Auer BMX Team

Mühlen és a Radsport BMX
Vösendorf előtt. A legeredményesebb versenyzők között
Farkas Bendegúz és Lengyel
Gellért összetett egyéniben 1.
lett, Czisztler Dániel és Csuport Ádám 2., Benke Bianka
pedig a 3. helyet szerezte meg
a 16 forduló után. A legjobb
nyolc közé jutott a soproniak

közül a legkisebbeknél Réczeg Bence (7.) és Trinh Long
Nam (8.), a 9–10 éves fiúk közt
Töltl Kevin (5.), a 11–12 éves
fiúk korosztályában Kreisz
Kristóf (8.), a 13–14 éves fiúknál Pethő Marcell (4.), az U17es csoportban Czisztler Hanna (4.), a 17+ mezőnyben pedig
Mészáros Krisztián (8.).
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Barcza Attila: M
 odern körülmények és örökkévaló értékek mentén

Átadták az Orsolya-iskolát
BERTHA
ÁGNES

– Szent Ist
ván-i kül
detésünk,
hogy országépítők le
gyünk, nehéz helyzet
ben vágtunk bele ha
talmas építkezésekbe,
a jövőbe invesztáltunk
– hangsúlyozta a Szent
Orsolya Gimnázium át
adó ünnepségén Sem
jén Zsolt miniszterel
nök-helyettes.
Lezárult a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium teljes felújítása.
A múlt heti átadáson részt
vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, dr. Farkas
Ciprián jelenlegi és dr. Fodor
Tamás előző polgármester,
dr. Simon István és Csiszár
Szabolcs a lpolgármester,
dr. Veres András megyéspüspök és dr. Pápai Lajos emeritus püspök, valamint több minisztériumi, megyei, járási és
városi tisztviselő.
– Szent István-i küldetésünk, hogy országépítők legyünk, nehéz helyzetben – a
pandémia alatt – vágtunk bele
hatalmas építkezésekbe, a jövőbe invesztáltunk: egy iskolafejlesztés a jövőbe fektetett
tőke, anyagi és szellemi érte-

„Nem szavak
kal írod az éle
tedet. Tettek
kel írod. Nem az
a lényeg, hogy
mit gondolsz. A
lényeg az, hogy
mit teszel.”
Patrick Ness
(1971–) brit–amerikai
író, újságíró, előadó és
forgatókönyvíró

KÖNYVAJÁNLÓ
Patrick Ness:
Szólít a szörny

A felújított iskolát dr. Kovács András igazgató (elöl balra) mutatta be többek között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek
(középen) és dr. Veres András megyéspüspöknek (jobbra). FOTÓ: FILEP ISTVÁN
lemben is – szögezte le Semjén Zsolt. – Egy egyházi intézmény vallási vonatkozása a hit
gyakorlása, de állami feladata
is van: közoktatási kötelezettséget lát el. A világi hatalomnak biztosítania kell az egyház szabad vallásgyakorlását,
valamint segítenie kell a közfeladat ellátásában.
Ebben a soproni intézményben óvodától érettségiig
modern körülmények és örökkévaló értékek mentén neve-

lődnek a gyerekek – ezt már
Barcza Attila emelte ki. Sopron és környéke országgyűlési
képviselője kapcsolódott Semjén Zsolt szavaihoz: – Nemcsak
az országépítés fontos, hanem
a templomfelújítások is: városunkban és környékén ugyanis 24 templom szépül meg.
Dr. Kovács András, a Szent
Orsolya Gimnázium igazgatója számokban és adatokban
mutatta be a felújítás jelentőségét. Mint ismertette, a re-

Ferencz Amanda Erika s zínes akvarelleket is készít

Varázslatos kiállítás
MADARÁSZ RÉKA

Szívet melengető érzés, amikor egy egész iskola
fog össze egy kislányért, és minden erejével azon
fáradozik, hogy a szunnyadó tehetség minél job
ban ki tudjon bontakozni.
A Deák Téri Általános Iskolában látható kiállítás így szerveződött: mindenki beleadta
a szívét–lelkét. A 15 éves Ferencz Amanda Erika hatodik
óta jár ebbe az iskolába.
– Már óvodás korom óta
szívesen rajzolok – mesélte.
– A művészeti
ágak közül
szeretem a
zenét és a
képzőművészeteket. Ezen
belül is megragadott
a festészet, a

MOTTÓ

grafika. Eleinte másoltam nekem tetsző fotókról, rajzokról:
mindent, ami emberi ábrázolás volt. Érdeklődéssel fordulok még most is a rajzfilmfigurák felé, főként a japán animék
tetszenek. Édesanyám felfigyelt a rajzaimra, és
még alsós koromban
beíratott egy soproni
rajz- és festőtanfolyamra. Ekkor készültek a színes
akvarelljeim.
– A kiállítás az
ellentétekre épül
– folytatta rajztanára, Lugosi László. – Amanda remekül bánik a
színekkel.
Profizmusba
hajló, bravúros techniká kat

használ; mély, elgondolkodtató témákat fogalmaz meg. Ez
a felkavaró mondanivaló tükrözi mind a saját nemzedékének a problémáit, mind pedig
a saját érzéseit, tapasztalatait.
A lány szabadidejében
nemcsak rajzol, hanem videókat is szerkeszt és animál.
Próbálkozott már a rajzolt
animációk digitalizálásával
is. A jövőben ezzel szeretne
foglalkozni, ezért úgy tervezi, hogy év végén a Soproni SzC Handler Nándor
Technikum grafikus szakára
jelentkezik.
– Nagy megtiszteltetés volt
számunkra, hogy a megnyitón
részt vett a Soproni Tankerületi Központ igazgatója és két
munkatársa is. 50 000 forintos vásárlási utalványt adtak át Amandának, mellyel
nagy örömet okoztak nekünk
– tette hozzá Czinder Tamásné, Amanda osztályfőnöke,
aki maga keresett idézeteket
a kislány képeihez. – Bízunk
benne, hogy ha egy gyermekben felfedezzük az értékeket,
rá tud találni a saját útjára, és
nem kallódik el.

Ferencz Amanda Erika szabadidejében nemcsak rajzol, hanem videókat is szerkeszt és
animál. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

konstrukció több mint 10 éve
kezdődött a nagy tornaterem
építésével, a tetőtér beépítésével folytatódott 2016-ban,
azóta pedig folyamatosak voltak a külső–belső munkálatok
a két épületszárnyban (A felújításról rendszeresen beszámoltunk, legutóbb: Végéhez
közeledik a felújítás, Soproni Téma, 2021. augusztus 25.).
A mostani, 2,9 milliárdos beruházás 2019 végén indult.
– Józsa Dávid tervei a múlt

örökségére épülve a jelen álmaival a jövőbe mutatnak
– tette hozzá az igazgató, aki
név szerint mondott köszönetet mindazoknak, akik a tervezéstől a kivitelezésig sokat
tettek és dolgoztak az Orsolyaiskola rekonstrukcióján.
A meg újult épületet
dr. Veres András megyéspüspök áldotta meg, majd
dr. Kovács András épületbejáráson mutatta be a vendégeknek az iskolát.

Conor rákban szenvedő anyjával él. Rémálom
gyötri, amiben kicsúszik
keze szorításából egy másik kéz, akárhogy is próbálja megtartani. Aztán megjelenik egy szörny előtte,
de az nem a rémálombeli
szörny, nem olyan rémisztő, és három történetet
mond el neki. A negyediket
Conortól várja, amiben Conornak ki kell mondania az
igazságot. Patrick Ness lenyűgöző regényt írt a népszerű író, Siobhan Dowd
történetéből, akit korai
halála akadályozott meg
abban, hogy ötletét maga
öntse formába.

facebook.com/

sopronitema

hivatalos

Kevin mindene a foci
MADARÁSZ RÉKA

Iskolája Fenyő-díj
jal jutalmazta Kostevc
Kevint kiváló tanul
mányi és a sportban el
ért eredményei miatt.
A nyolcadikos fiúnak a
szenvedélye a foci.
Ha az a „csúnya töri” nem lenne, Kevinnek kitűnő lenne a
bizonyítványa. A 14 éves fiatalember reál beállítottságú: a matek, a biológia és a
fizika a kedvence, és persze
mindenekelőtt a testnevelés.
A napjai mozgalmasan telnek:
gyakran van hét órája, utána
megírja a leckét, aztán 4-től
6-ig fociedzés, hétvégén pedig
meccsek, ugyanis az SC Sopron színeiben játszik.
– Már kiskoromban focizni
küldött az óvónénim, ugyanis
látta, hogy jó a labdaérzékem
– mesélte. – Majoros Zoltán
ovifocijára jártam nagycsoportban, azóta élek-halok
ezért a sportágért. Középpályán, illetve jobb szélen szoktam játszani.
A tehetséges fiatalember profi játékos szeretne

Kostevc Kevin profi futballista szeretne lenni. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
lenni, majd másokat is szívesen megtanítana a labdarúgás
fortélyaira, éppen ezért a VasVilla sportosztályába készül,
ahol az 5. évben edzői végzettséget is szerezne.
– Ha úgy alakul, az érettségi után még elvégezhetek egy
főiskolát – tette hozzá. – Szerencsére könnyen tanulok,
elég, ha figyelek az órán, aztán itthon még átolvasom a
tananyagot.

És vajon mit csinál Kevin
a szabadidejében? Természetesen azt is mozgással tölti. Szerencsére 20 éves bátyja, Dániel megfelelő partner
a kosárlabdához és a közös
focizáshoz is. Akiknek pedig
sokat köszönhet: a szülei, az
edzője, Körmendi Tamás, illetve a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola 8.
osztályában az osztályfőnöke, Lengyel Gabriella.

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

Mi lenne megelőzhető?
Amikor a rendelőben ülök, és a páciensekkel beszélgetek, gyakran eszembe jut: „Mi lett volna, ha…?”. Persze mondhatjuk,
hogy ez felesleges kérdés, és az adott személy adott problémája esetén bizony az is, de...
Irdatlan sok bajunkat megelőzhetnénk! Persze ehhez nem
akkor kellene velük foglalkoznunk, amikor már „megvannak”!
Akkor már csak kezelni, karbantartani lehet a tartós, krónikus betegségek zömét. Előre kellene gondolkodnunk, hiszen
a legtöbb betegség kialakulási rizikója egyénenként is meglehetősen jól kiszámítható. Amikor pedig tisztáztuk, hogy minek, mekkora esetünkben a kialakulási esélye (ha nem teszünk
semmit másként, mind addig!), lesz-e várhatóan olyan bajunk,
akkor hozzáfoghatnánk egyénre szabottan a „másként csinálom” lépésekhez!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 3–9. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 órától reggel 8 óráig tart.
November 3.,
szerda

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

November 4.,
csütörtök

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

November 5.,
péntek

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

November 6.,
szombat

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

November 7.,
vasárnap

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

November 8.,
hétfő

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/508-614

November 9.,
kedd

BENU Medicina gyógyszertár
99/505-500
Erzsébet u. 6.

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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ALMA ÉS FÁJA– dr. Rohonyiné Kovács Ágnes és Rohonyi Dóra

Elkötelezett pedagógusok
PLUZSIK
TAMÁS

Az alma
nem esik
messze a
fájától,
tartja a mondás, melynek igazságáért nem kell
messzire menni Sopronban sem. Anya és lánya,
dr. Rohonyiné Kovács
Ágnes és Rohonyi Dóra nemcsak a pedagógus
élethivatás, hanem a német nyelv és irodalom elkötelezett oktatói is.
– Édesapám, dr. Kovács Ferenc
állatorvos, állatfiziológus volt,
közel három évtizedig az Állatorvostudományi Egyetem állathigiéniai tanszékének professzora, több mint tíz évig
pedig az egyetem rektora, állami díjas akadémikus, és ha élne, akkor éppen ezekben a napokban lenne száz esztendős
– kezdte dr. Rohonyiné Kovács
Ágnes. – Büszke vagyok édesapámra, és azt, hogy olyan nagyon én sem estem messze attól a bizonyos almafától, neki
is köszönhetem. A tanári pálya iránti elhivatottság mégis
főként anyai hagyaték. Édesanyám ízig-vérig pedagógus
volt, nemcsak az iskolában,
hanem odahaza is. Rendkívül
sokat olvasott, és mint a tanároknak általában, neki is kialakult nézete volt szinte mindenről. Az, hogy korán kapcsolatba
kerültem a német nyelvvel, fő-

Dr. Rohonyiné Kovács Ágnes és lánya, Rohonyi Dóra német nyelvet, valamint irodalmat oktat.
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

ként apámhoz köthető. Már alsó tagozatosként elkezdtem
tanulni, a gimnáziumban pedig német tagozatos osztályba
írattak be a szüleim. Az érettségit követően az ELTE német–
orosz tanári szakára felvételiztem, ahol 1978-ban szereztem
meg a diplomámat.
Ágnes a végzést követően
megpályázta és el is nyerte az
Erdészeti és Faipari Egyetem
Idegen Nyelvi Lektorátusának
állását. – Több mint négy évtizeddel ezelőtt így lettem
soproni, hamarosan megismerkedtem egy tősgyökeres
soproni fiatalemberrel, Rohonyi Pállal, aki abban az időben

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

szintén az egyetemen oktatott. Immáron 41 éve vagyunk
házasok. Összességében 38
éven keresztül tanítottam az
egyetemen, kezdetben németet és oroszt, majd később már
csak németet.
– Én anyunál is korábban
kezdtem a német nyelvvel való
ismerkedést – folytatta a történetet Dóra. – Már a Zsilip utcai
óvodában is német nemzetiségi csoportba jártam, ez a vonal
a Fenyő téri általános iskolában is folytatódott, ahol a tantárgyak egy részét németül tanultuk. A Berzsenyiben német
nemzetiségi tagozaton érettségiztem 2005-ben, ahol az egyik

meghatározó tanárom Wild Róbertné Marica tanárnő volt, sokat köszönhetek neki. Mindent
összevetve én belenőttem a német nyelvbe, hisz édesapám
Németországban járt egyetemre, így itthon rendszerint német
nyelvű adókat néztünk és hallgattunk. Tanulmányaimat 2014ben a Károli Gáspár Református
Egyetem német – magyar mint
idegen nyelv szakán fejeztem
be, jelenleg pedig ugyanott, az
éppen negyedszázados jubileumát ünneplő német nyelv és
irodalom tanszék tanársegéde vagyok. E tekintetben mint
egyetemi oktató is édesanyám
nyomdokába léptem.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 10-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 20-i rejtvényünk megfejtése: „A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes.”. Szerencsés megfejtőnk:
Akácos Tamásné, Ágfalva, Soproni utca.
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„A régi látogatói csúcsok ma már megdönthetetlenek”

DJ Kondor és a retró
KÓCZÁN
BÁLINT

Hosszú
éveken át
telt házas
bulijai voltak, sikere
sen pörgette a leme
zeket a diszkókban, de
pár éve váltott. Kondor
Ernővel, azaz DJ Kon
dorral idéztük fel az el
múlt évtizedeket.
– Hogy éled meg a mostani
retrókorszakot?
– Úgy gondolom, hogy
minden generációnak a 10
évvel korábbi zene már retró, így mindenkinek más.
Nem tenném le a voksomat a
80-as, 90-es évek zenéi mellett. Jól élem meg, mert jelenleg esküvői dj vagyok, és most
kamatoztatom az elmúlt 30
év munkáját. Minden szombaton vizsgázok az elmúlt 30
év tananyagából.
– Generációk nőttek fel
a bulijaidon… Milyen érzés?
– Leírhatatlan. Megosztó
személyiségnek tartom magam, és nem tudtam megfelelni mindenkinek, de nem is
akartam. Büszke voltam rá,
hogy akinek meg kellett felelnem, az nem csalódott. Sem a
főnökeim, sem azok, akik hozzám jártak buliba.
– Mi volt a legemlékezetesebb abból a korszakból?

– Lehetőség szerint az esküvők teszik ki a szombatjaimat. Imádom ezt a szakmát – nyilatkozta lapunknak DJ Kondor.
– Igazából minden nyitóbuli. Legyen az kilencvenes
évekbeli, fertődi nyitóbuli,
télen a „gráni”, nyáron a kert.
Vagy a Colosso nyitója többször. Talán amire a legbüszkébb vagyok, hogy a Baross
úton állt a sor vége egy-egy
szerda este, és az emberek
várták, hogy bejöhessenek.
Leírhatatlan adrenalinbombák voltak. De óriási volt

esküvőn játszani Ciprusnál, a
Földközi-tengeren egy hajón,
hazafelé viharban. Talán az
mindent vitt!
– Mostanában diszkókban nem játszol…
– Diszkóba egyáltalán nem
fogadok el felkérést. Ott játs�szanak a fiatalok – szerintem
két nagy tehetség dj BazsX és
dj Fenyvesi. Sátrakba, ha van
szabadidőm, akkor szívesen

megyek. Sok ismerős arcot
láttam például a Fertő-parton
vagy a kópházi borpikniken
is. Sopronba nemigen hívnak,
itt még „nem fedeztek fel”.
– Nem hiányzik a diszkóvilág?
– Ez a mostani már nem.
A régi látogatói csúcsok ma
már megdönthetetlenek.
Változik és szűkebb szabályok közé van beszorítva a
szórakozás.
– Mennyit változott azóta a zenei világ?
– Vannak új dalok, de inkább a feldolgozások korát éljük. Én megyek az árral…
– Milyen volt a TNT-vel találkozni?
– A zenekarok a reneszánszukat élik. Jó velük összefutni. Van pár kedves szó,
sztori. Legutóbb Dobrády
Ákossal mosolyogtunk a múlt
történetein.
– Jelenleg mivel telnek
a napjaid?
– Lehetőség szerint az esküvők teszik ki a szombatjaimat. Imádom ezt a szakmát.
Minden este alkalmazkodni,
maradandót alkotni, és nem
szabad hibázni, mert csak
egy nap van. Céges partikra,
születésnapi rendezvényekre is hívnak. Egyetlen fix helyem van: szilveszterkor az
egyik ismert kópházi étterem.
És persze, ha van szabadidőm,
akkor megragadom az alkalmat, hogy minél többet legyek
a családommal, barátaimmal.

2021. november 3.

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

BULI VAN! – zenei ajánló

Sopronban lép fel a Road

2021. november 6., szombat 20 óra, Hangár
A Hangár Music Gardenben ad koncertet a Road. A csapat stílusát „Rock n’ Road”-ként aposztrofálja, ez a heavy metalra
jellemző torzított gitárhangzást és erős ritmusokat takar. Ettől függetlenül az együttes egyes dalaiban népies motívumok
tűnnek fel, van akusztikus repertoárja, és fúvószenekarral is
lépett már fel. Dalszövegei jellemző témái közé tartozik a szerelem, szenvedély, benzingőz és rock n’ roll életérzés pozitív
szemlélettel, egyenes megfogalmazásban.

A DIETETIKUS VÁLASZOL

Ne legyen elhízott a gyerek!
Gyermekkori túlsúly, cukorbetegség, szív- és érrendszeri gondok
– napjainkban mindegyik népbetegségnek számít. De mit tehetünk a megelőzésükért, hogy minél tovább, egészségesen éljünk?
Új rovatunkban Németh Kinga soproni dietetikus ad hasznos tippeket, valamint cáfolja a tévhiteket.
Munkám során rendszeresen tapasztalom, hogy
a mai világ rohanó életmódja és a megváltozott
értékrendek eredményeként a gyermekek között is gyakoribb a túlsúlyos. A mozgásszegény
hétköznapok mellett a rossz táplálkozási szokások és minta vezethet a gyermekkori elhízáshoz.
Szülőként muszáj támogatni a fiatalok egészségtudatos étkezését, és példát kell mutatni abban.
Három támpont lebegjen a szemünk előtt:
adagnagyságok (mennyiség), nyersanyagok
megválogatása (minőség), rendszeresség! Például, ha bevezetjük a napi öt étkezést, csökkentjük a „keresgélés” vágyát. Nassolnivaló lehetőleg a legkevesebb legyen otthon, viszont
ha megtiltjuk ezek fogyasztását, célunk ellenkezőjét érhetjük el. A chipset és csokoládét cseréljük olajos magvakra, gyümölcsökre, alkalmanként házi süteményekkel helyettesítsük azokat!
Magas cukortartalmú, szénsavas üdítők helyett

vizet, citromos vizet igyanak a gyerekek! A kimaradó reggelit, édes péksüteményeket, magas hozzáadott cukor tartalmú müzliket itt az
idő elfelejteni. Heti legfeljebb 1–2 alkalommal
megengedhetjük a kicsiknek a kakaós csigát. További egészséges alternatívaként készíthetünk
szendvicset teljes kiőrlésű kenyérből, sovány
sonkával – a szalámi és kolbászfélék helyett –,
mindig nyers zöldséggel színesítve. Ha hiányzik
az édes, válasszunk zabkását, és ízesítsük gyümölcsökkel cukor helyett!
Ha elkezdjük a változtatást, időben megelőzhetjük a magas vérnyomást és koleszterinszintet, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását, illetve megőrizhetjük a lelki
egészséget is.
Ha bizonytalannak érezzük magunkat amiatt,
hogy helyesen cselekszünk-e, érdemes segítséget kérni dietetikus szakembertől.
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