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Itt a kirándulások évszaka

Az ősz általában hajnalban érkezik, a tavasz pedig egy hideg téli nap végén... Sopronba is beköszöntött a színpompás évszak, az egyik reggelen locsogó esővel, a másikon a piros, sárga, barna leveleket megvilágító ragyogó fényjátékkal. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Jelenünk
a jövő
előképe

Parkolóbővítés
Növények, lelkek
egészsége
2
150. állomásához érkezik novemberben a Virágos Sopronért rendezvénysorozat. A főszervező, Horváth Sándor célja, hogy rendszeresen
hírt adjanak a növényvédelmi újdonságokról.

Biztonságosabb lett a közlekedés
az Ibolya úti lakótelepen
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Azt majd az utókor dönti el, hogy Sopron a lehetőségeihez képest milyen pályát futott be, de
talán nem állunk messze
az igazságtól, ha a most
záruló évtizedet a várostörténet egyik legfontosabb tíz évének nevezzük. Ez a közelmúlt és
a jelen, de milyen lesz a
következő tíz év? Erről is
beszélgettünk dr. Farkas
Cipriánnal, Sopron
polgármesterével.
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SKC: végre meccs!

A kísérletezés a lételeme
A színek és formák sokszínűsége jellemzi Szényi Péter festészetét,
aki nem állapodott meg egyetlen technikánál sem. A művész jubileumi kiállítását a Várkerület 19 Galériában láthatjuk.
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Múlt hétvégén
ismét pályára
léphetett a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata.
Kostas Flevarakis
együttese több
elhalasztott találkozó után a
Pakssal csapott
össze, és szoros
küzdelemben,
a végjátékban
szenvedett
vereséget.
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2006-ban volt az első Virágos Sopronért rendezvény
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RENDŐRSÉGI SOROZAT

Növények, lelkek egészsége Alkalom szüli

a „sikeres” tolvajt

P. HORVÁTH
LÁSZLÓ

HUSZÁR JUDIT

Jubileumi – 150.
– állomásához érkezik novemberben a Virágos Sopronért
rendezvénysorozat.
A főszervező, Horváth Sándor célja,
hogy rendszeresen
hírt adjanak a növényvédelmi újdonságokról, de az emberi
lélekről sem feledkeznek meg.
A munkájával kapcsolatban sok
érdekes történetet, anekdotát
őriz Horváth Sándor, a GYSEV
egykori főkertésze, pontosabban kertészetvezetője. Még sok
évtizeddel ezelőtt történt, hogy
egy ausztriai társaság utazott
haza Budapestről, amikor Győrt
elhagyva valamelyikük megkérdezte, hogy átértek-e már a határon, ugyanis meglepődött,
hogy milyen szép és rendezett
az állomások környezete.
– Talán az ilyen, sokszor meghatónak tűnő visszajelzések
hatására döntöttem úgy, hogy
nyugdíjba vonulásom után is a
közösséget szeretném szolgálni.
2006. március 13-án tartottuk
meg a Virágos Sopronért első
rendezvényét – emlékezett vis�sza a kezdetekre Horváth Sándor. – A cél az volt, hogy rendszeresen hírt adjunk az aktuális
kerti teendőkről, olyan hasznos
tanácsokat adhassunk, hogy az
itt lakók miként alakíthatják
át a kiskertjüket vagy éppen a
házuk előtti virágos részeket.
Új praktikákat, módszereket
is megismerhetnek. Mindezek
mellett szeretnénk bemutatni
a szép parkokat, kerteket, természeti értékeinket. A Soproni

Két perc, egy kis figyelmetlenség – mindenki
tudja, hogy nem szabad a személyes tárgyakat
őrizetlenül hagyni, ennek ellenére mindan�nyian megtesszük nap mint nap. Pedig tényleg az alkalom szüli a tolvajt…

Horváth Sándor a mai napig aktívan tesz azért, hogy lakókörnyezete is szép,
virágos legyen FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Városszépítő Egyesület támogatásnak köszönhetően igyekszünk magokat, palántákat is
kiosztani a rendezvényeinken
megjelentek között.
Horváth Sándor időközben
úgy gondolta, hogy a növények
és az ember egészsége összefügg, ezért ezt jó lenne a rendezvényeinket kiteljesíteni. Már
úgy állítják össze a programot,

hogy annak első részében a növényvédelmi szakember tart
előadást, majd egy-egy szakorvos beszél az egészségről, betegségekről, a gyógyászatról, a
megelőzés fontosságáról. A végén pedig szabadon kérdezhet
a közönség. A rendezvénysorozat neve így kiegészült az
egészséges, emberibb környezetért jelmondattal is. Mára már

kialakult egy törzsközönség, az
egyes előadásokra több mint ötvenen mennek el.
A szervezők már javában készülnek a november 10-i, keddi, 150. előadásukra. A jubileumi
rendezvényre meghívást kapott
dr. Simon István alpolgármester
is, aki kezdetektől fogva támogatója, bátorítója Horváth Sándornak és csapatának.

AZ ÉV FÁJA ÉS AZ ALATTOMOS BETEGSÉGEK
Az Egészséges, emberibb környezetért, a Virágos Sopronért következő, s egyben 150. eseményét november 10-én, kedden 17 órától tartják az evangélikus egyházközség gyülekezeti termében. Köszöntőt dr. Simon István alpolgármester mond. Ezt követően prof. dr. Bartha
Dénes intézetigazgató, egyetemi tanár szól az év fájáról. Dr. Cseke István, a Soproni Gyógyközpont szemészeti osztályának vezető főorvosa pedig az alattomos szembetegségekről tart
előadást. A megjelenteknek díszkáposzta-palántát adnak ajándékba.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

Sopron, Balfi út 22. fszt. 11. szám alatti,
25 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2020. november 13., péntek 9.00 óra
A licit időpontja: 2020. november 19., csütörtök 9.00 óra
(induló licitár: 7.800.000 Ft)

Sopron, Balfi út 24. fszt. 3. szám alatti,
31 m2 alapterületű lakás
Az ingatlan megtekinthető: 2020. november 13., péntek 9.30 óra
A licit időpontja: 2020. november 19., csütörtök 10.00 óra
(induló licitár: 6.562.000 Ft)

Sopron, Ógabona tér 6. szám alatti
72 m2 és 56 m2 alapterületű padlásterek
1392/2000-ed tulajdoni hányada
Az ingatlan megtekinthető: 2020. november 13., péntek 10.00 óra
A licit időpontja: 2020. november 19., csütörtök 11.00 óra
(együttes induló licitár: 3.206.880 Ft)
A licittárgyalások helye: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály, 9400 Sopron, Fő tér 1.
Az ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatban
a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-nél a 99/514–566-es telefonszámon tájékozódhat.
A licittárgyalás részleteiről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
személyesen Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Osztályán ügyfélfogadási időben, telefonon a 99/515–404-es telefonszámon,
illetve a takacs.andras@sopron-ph.hu e-mail-címen.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat menüpont alatt olvashatók.

Mindig cipzárazzuk be nyilvános
helyen a táskánkat, ne hagyjunk
a kocsiban értéket, zárjuk be az
ajtót! – szinte már unalmasak a
figyelmeztetések, azt gondoljuk,
hogy ezeket tudjuk. Igen, tudjuk.
De nem mindig csináljuk…
– A közelmúltban több tipikus „alkalom szüli a tolvajt”
esetünk volt – kezdte Babelláné
Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, kiemelt
bűnmegelőzési főelőadó. – Az
egyik ügy arról szól, hogy kiállt a
garázsból a sértett, amikor eszébe jutott, hogy valamit a házban felejtett. Kiugrott a kocsiból, a motort sem állította le,
egy perc alatt befutott. Mire
visszaért, a táskáját már ellopták az autóból. Benne volt a telefonja, pénztárcája, iratok, így
a kár 100 ezer forint.
Egy másik férfi a moziban, a
mellette lévő üres székre rakta
a kistáskáját, benne a pénztárcájával, iratokkal, illetve a kabátját. Mire vége lett a filmnek, már
csak a kabát maradt ott. Szintén
a táskáját vitték el egy soproni
nőnek, aki az egyik belvárosi

›

étterem teraszán a széke háttámlájára akasztotta. Csak akkor vette észre a hiányt, amikor
fizetett volna. De olyan esettel
is találkoztak a közelmúltban a
rendőrök, hogy valakinek a nagy
válltáskájából lopták ki a pénztárcáját, amíg az egyik bevásárlóközpontban lévő boltban válogatott. Itt az volt a hiba, hogy
nem cipzárazta be a táskát.
– Ezek apró figyelmetlenségek, amelyek könnyű prédává
tesznek minket a tolvajok előtt
– tette hozzá az őrnagy. – Nem
győzöm hangsúlyozni: a személyes értékeinket soha ne hagyjuk őrizetlenül! A szék háttámlájára ne tegyük a táskát, mert
nem látjuk, és mindig cipzárazzuk be! A moziban inkább tartsuk az ölünkben! Persze, nem
annyira kényelmes, de men�nyivel kényelmetlenebb, ha ellopják minden iratunkkal, pénzünkkel, telefonnal együtt… Az
autót mindig zárjuk be, de még
így se hagyjunk benne látható
helyen értéket! Legyünk mindig
elővigyázatosak, azzal megelőzhetjük a bajt!

RÖVIDEN

Természetfotós siker
Magyar siker született Az év legviccesebb természetfotója
versenyen. Kránitz Roland, a Soproni Fotóklub tagja a közönségdíjat szerezte meg a O Sole Mio című felvételével.
Kránitz Roland 2007 óta foglakozik a fotózással, az elmúlt
években kilenc önálló kiállítása volt. 2017-ben, amikor 111
éves volt a Soproni Fotóklub, akkor az ő munkái is bekerültek a csoportos tárlatba (111 éves a Soproni Fotóklub,
Soproni Téma, 2017. augusztus 28.).

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet,
olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és
megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést
november 11-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema címre, ajándékot sorsolunk ki.
Október 21-i rejtvényünk megfejtése: emléktábla a Károly-kilátón, szerencsés
megfejtőnk: Horváth Boldizsár, Sopron, Erdész utca.

Emléktábla a Károly-kilátón
Az 1950-es évek végén a televíziós műsorvételi lehetőségek nagyon változóak
voltak az országban, de ez nem volt különösebben központi kérdés, hisz ebben
az időben egy tévékészülék több mint
5000 forintba került, egy mérnök fizetése pedig átlag 500–650 forint volt. 1957.
február 23-án a budapesti Széchenyi-hegyi 1 kW-os adóról megindult az 50–90
kilométeres körzetben fogható kísérleti
adás, heti két napon, zenei és irodalmi
műsorokkal. Sopron „elzárt város” volt, a
néhány boldog készüléktulajdonos még,
ha akarta, sem tudta volna venni a pesti
adást, a háztetőkön lévő tévéantennák
„Bécs felé néztek”, nem a pesti tévéhíradót, hanem a „Zeit im Bild”-et látták a
soproniak, ezért az akkori politika egyre
inkább szorgalmazta egy helyi átjátszóállomás építését. Mintegy karácsonyi ajándékként ez 1959 decemberére valósult
meg, amiben fontos szerepe volt a Posta
Rádió- és Televízió-műszaki Igazgatóság

fiatal villamosmérnökének, Vlasich Jánosnak, aki így emlékezett az eseményre:
„A kitűzött hivatalos indítás előtti néhány
nap izgalmas és fordulatos volt, az üzemeltetésre felkészült helyi szakemberek
minden szalmai feladatot megoldottak
és vártak. Végre az adó december 22én megérkezett, beszerelése, bemérése, az antennára kapcsolása megtörtént…
Elérkezett a nagy nap: 1959. december
23-án 11 órától hivatalosan megkezdte
sugárzását a soproni első 50 watt teljesítményű TV adóállomás.”. A budapesti
televízió az átadási ünnepség alkalmából levetítette a Szép Sopron című rövidfilmet, melyet a soproni előfizetők már
a reléállomás közvetítésével nézhettek
– tudósított az eseményről a Népszava.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS
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Új rendőr
kapitány
Dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes igazgatja november elsejétől a Soproni Rendőrkapitányságot, a
korábbi vezető, Szabó Jenő
ezredes a Mosonmagyar
óvári Rendőrkapitányság
élére került – adta hírül a
police.hu dr. Balogh János országos rendőr-főkapitány döntését.
Lapunkat a megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata arról tájékoztatta, hogy dr. Herczeg
Zoltán előzőleg a Komárom–Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálatát vezette. A korábbi években rendészeti (közrendvédelmi,
közlekedésrendészeti és
határrendészeti) területen
– alosztályvezetői, később
osztályvezetői beosztásban – teljesített szolgálatot, mindvégig Komárom–
Esztergom megyében.
Szabó Jenő rendőrkapitányként több mint kilenc
évet töltött el Sopronban,
vezetésével eredményes
munkát végeztek a városi
rendőrök. Az elmúlt héten
dr. Farkas Cirprián polgármesteri elismerő oklevelet
adott át a volt rendőrkapitánynak. Az eseményen
részt vett dr. Simon István
és Csiszár Szabolcs alpolgármester is.
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Egészen december 6-ig tart az ingyenes átvizsgálási akció

Látszódjon az autó is!
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Soproni optikusok és
autószervizek is csatlakoztak a rendőrség
országosan meghirdetett Látni és látszani kampányához.
A fő cél, hogy a gépjármű sofőrje a vezetés közben jól lásson,
és az is, hogy az autón rendben legyen a
világítás.
Feldinger Mihály autószerelő
mester és szervize a kezdetek
óta részt vesz a Látni és látszani akcióban. – A kampány keretében csapatunkkal vállaltuk,
hogy ingyenesen vizsgáljuk át
a gépjárművek világítóberendezéseit – mondta lapunknak
Feldinger Mihály. – Fontosnak
tartjuk, hogy így is tegyünk a
közlekedés biztonságáért. A ködös, korán sötétedő időszakban
különösen fontos, hogy rendben legyen a világítás. Egyaránt lényeges, hogy mi is jól
lássunk vezetés közben, illetve
az is, hogy a közlekedő társak
bennünket is észrevegyenek.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy indulás előtt nézzük

Még szigorúbb
maszkhasználat
A kormány hétfőtől a vendéglátásra és a szórakozóhelyekre is kiterjesztette a kötelező
maszkhasználatot. A szigorítás
értelmében a szórakozóhelyen,
vendéglátóüzletekben, illetve a
sportrendezvények vendéglátó
részein is kötelező lesz a maszk
viselése, amelyet kizárólag az
étel és az ital elfogyasztásának
idejére lehet levenni.
– Hétfőtől új világ kezdődik a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzésében, és ha azt tapasztalják, hogy az érintettek nem
tartják be a szabályokat, erőből kell ezeket betartatnunk
– jelentette ki Orbán Viktor.

Városi hírek

www.sopronitema.hu

A miniszterelnök hangsúlyozta: a védekezés közös felelősség,
a maszkot hordani kell, mert aki
nem tartja be az előírásokat, az
mások egészségével is játszik.
Közölte azt is: december végén,
január elején várható, hogy a koronavírus elleni első adag vakcina megérkezik Magyarországra,
így a krónikus betegeket, a legveszélyeztetettebb időseket január környékén be lehet oltani.
Nagy tömegben pedig valószínűleg áprilisban érkezik meg az
oltóanyag.
Módosították a határzárat is,
vagyis a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását december
1-jére tolta ki az Orbán-kabinet.

Soproni Szemle
Megjelent a Soproni Szemle idei (74. évfolyam) harmadik
száma. A Soproni Városszépítő Egyesület helytörténeti folyóiratában ezúttal Ugry Bálint írása köszönti Galavics Géza
művészettörténészt, aki ebben az évben ünnepli nyolcvanadik születésnapját. A folyóirat több írása a hit, hűség és
a művészet a 16–18. században témakört járja körül, bemutatva a soproni vonatkozásokat.

Hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni emberek bemutatása mellett. Olyanokat keresünk,
akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. 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!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Feldinger Mihály autószerelő egy gépkocsi fényjelző berendezéseit ellenőrzi FOTÓ: FILEP ISTVÁN
meg, hogy működik-e a világítás. A kollégákkal az ablaktörlők
állapotát is ellenőrizzük. Életet
menthet ez az összességben rövid ideig tartó átvizsgálás.
Mint arról lapunkban már beszámoltunk (Soproni Téma, Látni és látszani, 2020. október 21.),
az akció december 6-ig tart. Városunkban a másik csatlakozott

szerviz a Magyar Autóklub műhelye. Mindemellett a regisztrált optikusok – Sopronban a
Pan-Optika szaküzletei – díjmentes látásellenőrzéssel és
hasznos tanácsokkal várják a
sofőröket.
További információk

latnieslatszani.hu

MIT ELLENŐRIZNEK AZ AUTÓKON?
A szakemberek elvégzik a fényszórók magasságbeállítását,
felmérik a gumiabroncsok állapotát, és megvizsgálják az ablakmosó és -törlő berendezések működését. A téli felkészülés jegyében speciális műszerrel ellenőrzik az akkumulátor
állapotát és a fagyálló folyadék fagyáspontját. A programhoz
csatlakozó szervizben a gépjármű-tulajdonosok ingyenesen
átvizsgáltathatják gépkocsijuk világítását, a jelzőberendezések és a levegőbefúvó ventilátorok működését.

Palkovits Valér torontói főkonzul ötlete volt a vízesés kivilágítása

Niagara nemzeti színekben
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az elmúlt időszakban Kanadában is
megemlékeztek az
1956-os eseményekről azok, akik a forradalom után vándoroltak ki a tengeren túlra.
A Niagara-vízesést piros, fehér, zöld színben világították meg.
A soproni születésű, később Fertőrákoson élő Palkovits Valér
torontói főkonzul egy hét alatt
összesen 8000 kilométert utazott, hogy részt vegyen a kanadai magyarok október 23-i megemlékezésein. A diplomata egy
világraszóló kezdeményezést is
megvalósított.
– Az utolsó pillanatban kaptuk meg az engedélyt, hogy a
magyar nemzeti színekkel világíthassuk ki október 23-án a
Niagara-vízesést – mondta a
főkonzul. – A természeti képződmény nagyobbik része Kanadában található, és a látvány
is innen nézve a lenyűgözőbb.
Engem, valamint Balla Sándort,
a kanadai magyar vállalkozók

Magyar nemzeti színekben tündökölt a Niagara-vízesés FOTÓ: KRALOVANSZKY BALÁZS
egyesületének elnökét érte az
a megtiszteltetés, hogy felkapcsolhassuk a fényeket. Megható
pillanatok voltak ezek, hiszen,
ha csak rövid időre is, de ismét
hazánkra figyelt a nagyvilág.
Palkovits Valér hozzátette, a forradalom miatt annak
idején 37 500 magyart fogadott be Kanada. Sopronból, az

egyetem erdőmérnöki karáról pedig száznegyven hallgató és harminc tanár érkezett
meg Vancouverbe. A tanulmányaikat kezdetben magyarul
folytatták, de a diplomát már
angolul tették le. Ebben a városban, illetve Torontóban is
erős és összetartó magyar közösség él, amely rendszeresen

megtartja a magyar ünnepeket,
megemlékezéseket.
Idén a koronvírus-járvány miatt nem utazhattak haza Sopronba az egykori egyetemisták.
Ám jövőre ezt mindenképpen
szeretnék megtenni, hiszen akkor lesznek gyémántdiplomások, és ebből az alkalomból felkeresnék az alma materüket.

Ismét Horváth Vilmos az országos alelnök
Megtartotta küldöttgyűlését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). A tisztújításon a jelenlévők nagy többsége újabb
négy évre városunk díszpolgárát, dr. Parragh Lászlót választotta elnöknek. A régi–új vezető elmondta, a kamara aktívan

részt vesz a gazdaságfejlesztésben, a szakképzés, a felnőttképzés, a felsőoktatás alakításában, a vállalati vitarendezésben is.
A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Horváth Vilmost ismét az MKIK turizmusért felelős alelnökévé választották.
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Adventi vásár soproni vállalkozókkal, ingyenes parkolás az ünnepek idején

Jelenünk a jövő előképe
HORVÁTH FERENC

Azt majd az utókor dönti el, hogy Sopron a lehetőségeihez képest milyen pályát futott be, de talán nem állunk messze az igazságtól, ha a
most záruló évtizedet a várostörténet egyik legfontosabb tíz évének
nevezzük. Ez a közelmúlt és a jelen, de milyen lesz a következő 10 év?
Erről is beszélgettünk dr. Farkas Cipriánnal, Sopron polgármesterével.
– Polgármester úr, Ön nehéz, Az óváros utcái, terei a közműugyanakkor megtisztelő örök- vekkel együtt megújultak. Községet vett át, amikor az elmúlt ismert, hogy Buda után nálunk
év őszén a város első emberé- van a legtöbb műemlék, ezért a
nek választották a soproni- Modern Városok Program egyik
ak. Részben befejezett és el- fő eleme volt számos lepusztult
kezdett fejlesztések, részben műemlék palota felújítása. Edpedig még csak a tervasztalon dig 25 nyerte vissza régi pomvagy csupán álmokban létező páját. Ebbe a sorba illeszkedik
programok. Mit gondol, hol a Szent Mihály-templom teltart ma Sopron?
jes felújítása és a Lenck-villa
– Amikor tíz évvel ezelőtt le- rekonstrukciója is. Nem feledhetőség nyílt egy új típusú gon- kezhetünk meg a Várkerület átdolkodásra, lehetőség
tervezéséről
nyílt távlati tervezés- „Egy olyan Sopront
sem, amelyre a kormány támoga- látunk majd, amelynek másotásával, akkor számos
dik üteme
nek lakói éppúgy
elképzelés és ötlet
jelenleg is
büszkék lesznek
született a városfejtart. Külön
lesztésre, amely vé- múltjukra, mint előpont volt a
gül a Modern Városok deik, de élvezik a
Lövérek fejProgramban öltött XXI. századi létforlesztése, egy
testet. Ennek immár ma előnyeit is.”
új uszodáöt esztendeje. Akkor
val, kerékDR. FARKAS CIPRIÁN
sokan voltak, akik hipárutakkal,
tetlenkedtek, mások
konferenciarosszindulatúan vádaskodtak, központtal, korszerű úthálózathogy csak ígéret mindaz, amit tal. Az utakat korszerűsítettük,
tervezünk. Ilyen volt például az épült kerékpárút, az uszoda jöM85-ös gyorsforgalmi út építé- vőre elkészül, és hamarosan kezse. Aztán láss csodát, ma már ott dődhet a konferencia-központ
tartunk, hogy december köze- kialakítása is.
pén átadjuk a Csorna és Sopron
közötti szakaszt, de a többi része Megállapodás a jövőért
– Sopron lélekszámához és
is jó ütemben épül.
gazdasági erejéhez képest
Belváros és Lövérek
felülreprezentált műemlé– Kérem, ne szaladjunk en�- kekben és kulturális intéznyire előre! Vegyük sorra a ményekben is. Fenntartásuk,
programban szereplő fejlesz- működtetésük meghaladja
téseket!
a város erejét… Ez arról ju– Rendben, kezdjük a belvá- tott eszembe, hogy éppen
rossal, amely egybefonja múl- most kezdődik a múzeumtunkat, jelenünket és jövőnket. negyed kialakítása, ötvözve

az építészeti múltat (is) a
jövővel.
– Ez így igaz, ezért volt kiemelkedő az állammal kötött megállapodás, hiszen összességében
százmilliárdokról van szó, ami
a Modern Városok Programot
illeti. Ennek része a műemlékek rekonstrukciója és a múzeumnegyed kialakítása. Minden
programunk a jövőt is szolgálja.
– A pénzt csak azért említettem, ha csak áttételesen is,
mert a tervek között szerepel
egy ipari és innovációs park
megépítése inkubátorházzal
együtt, remélve, hogy az ide
betelepülő cégek adója növeli
majd Sopron gazdasági mozgásterét.
– Igen, így van, ebben hiszünk,
ez is része a komplex városfejlesztésnek. Az autóút megérkezése, a GYSEV további fejlesztése lehet az új ipari park alapja,
amelynek építése a következő
évben kezdődik. Ide modern
technológiákat várunk, olyan
beruházásokat, amelyek a XXI.
századot képviselik.
– Akkor visszaértünk az autóúthoz…
– A város és térsége legnagyobb beruházása teljesen új
lehetőségeket tár fel. A következő hetekben már bekapcsolódhatunk az országos hálózatba,
2024-re pedig elérjük az országhatárt. Ebben az összefüggésben
kap értelmet az ipari park kialakítása, amelyet, ha sikerül vállalkozásokkal megtölteni, akkor
tovább fejlesztünk, de ez már a
2030-as évek programja lehet.

– Minden programunk a jövőt is szolgálja – nyilatkozta lapunknak dr. Farkas
Ciprián polgármester FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
Kezdődik a Fertő
fejlesztése
– Addig azonban még itt van
előttünk az Árpád utcai parkolóház építése, valamint a
Fertő tavi strand és szabadidő-komplexum kialakítása.
– A parkolóház már „kinőtt” a
földből, a következő évben már
használhatják az autósok. Ez része a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének az úthálózat
korszerűsítésével, új parkolók
kialakításával együtt. Aki nyitott szemmel jár, láthatja, hogy
a Lövérektől a Kurucdombig, a
Jerevántól a Kőfaragó téri lakótelepig mindenhol utak, járdák épülnek, újulnak meg. Ez
volt a választók egyik fontos
kívánsága.
– Miért húzódott ilyen sokáig a „Fertő-program” kezdése?
– Azért, mert szövevényes tulajdonosi és jogi csapdákat kellett feloldani, s ez sajnos sok

A látványtervek elkészültek, a tervek szerint 2021-ben elkezdődhet a soproni piac modernizálása

időbe telt, de hamarosan le
tehetjük az alapkövet, hogy végre a soproniak és vendégeink is
korszerű, európai körülmények
között sportolhassanak és pihenhessenek. Most már tényleg csak napokról van szó.

Új piac épül
– Lehet, korai a kérdés, de
hogy áll a piac? Az új piac,
mert a jelenlegi körülmények
méltatlanok a városhoz.
– Az előkészítő fázisban vagyunk, hamarosan leülünk tárgyalni a piac jelenlegi tulajdonosaival, hiszen alapvetően egy
társasházi szerkezetről van szó,
ezért csak velük együtt tudunk
előbbre jutni. A látványtervek
mindenesetre elkészültek, s én
abban bízom, hogy a következő
évben elkezdődhet a kivitelezés.
Terveink közt azonban szerepel
egy teljesen új piac építése is, de
ez már inkább szintén a ’30-as
évekre mutat.
– Mi a helyzet az autóbuszpark korszerűsítésével?
– Hamarosan kiírjuk a pályázatot a város tömegközlekedésére. Ebben kikötjük, hogy a 10
éves szerződés első 6 évében a
jelenleg működő 26 buszból tízet cseréljenek le, részben a legkorszerűbb motorokkal rendelkezőkre, részben pedig alternatív
hajtásúakra, tehát megkezdődik
a korszerűsítés. És természetesen folytatjuk a városi utak felújítását, éppúgy, mint az intézmények korszerűsítését, újak
építését, például az Angeren,
ahol egy új bölcsődét építünk,
de a város más pontjain is tervezünk intézményeket a kicsiknek.

Lesz adventi vásár
– Feladat tehát bőven akad,
nem csupán a következő évre,
hanem – ahogy látom – a következő tízre. De szakadjunk
el a beruházásoktól: mi a helyzet jelenleg a városban? Járvány van, és közeleg advent,
valamint az év vége. Tudunk
majd ünnepelni? Lesz karácsonyi vásár?
– Reményeink szerint igen,
csak egy kicsit eltérően a hagyományostól. Az idén a soproni vállalkozóknak faházakat
ajánlunk fel, teljesen ingyen a
Soproni Advent rendezvényére.
Így is segíteni szeretnénk őket
ebben a helyzetben. Hogy kik
lesznek a kedvezményezettek, azt egy bizottság dönti el.
Nem lesz viszont színpad, szereplőkkel, koncertekkel. A vendéglők, a kávézók a teraszokért
november 26. és vízkereszt között nem fizetnek közterületfoglalási díjat.
– Az elmúlt években az év végén ingyenes volt a parkolás.
– Így lesz az idén is, december
21-től január 3-ig.
– Még egy utolsó kérdés: ha
tíz év múlva a soproniakkal
végigsétálna a városon, mit
látnának?
– Egy virágzó, modern várost,
amely őrzi múltját, sokszínű
kultúráját, természeti értékeit, megújítva borászati hagyományait. Egy olyan Sopront
látunk majd, amelynek lakói
éppúgy büszkék lesznek múltjukra, mint elődeik, de élvezik
a XXI. századi létforma előnyeit
is, gyarapítva városukat és önmagukat is.

Pályázat faházakra

Széchenyi-ösztöndíj öt hallgatónak

Sopron önkormányzata pályázatot írt ki a november 27. és
december 23. közötti „Soproni Advent” rendezvényen felállított faházak ingyenes használatba adására. Az önkormányzat a járvány miatt fennálló gazdasági nehézségek
kompenzálása érdekében támogatni kívánja a soproni vállalkozásokat, ezért a faházakat – pályázat útján – ingyenesen biztosítja részükre. A pályázatokat kizárólag elektronikus
úton lehet benyújtani a jegyzo@sopron-ph.hu e-mail-címen. A levél tárgya: „PÁLYÁZAT – a soproni advent faházainak ingyenes használatba adására”. A beadás határideje
november 15. A pályázatok elbírálását legkésőbb november 18-ig elvégzik, a döntésről elektronikus úton értesítik a
vállalkozókat. További információk: vasar@prokultura.hu

Megtartotta októberi közgyűlését a soproni képviselő-testület. Múlt csütörtökön a képviselők úgy döntöttek, hogy a
város idei közbeszerzési tervébe kerüljön be a Zichy–Meskó-palota és a Russ-villa felújítása. A Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjat is odaítélték. Idén 16 érvényes pályázat érkezett, amelyeket főként a tanulmányi teljesítmény alapján
bíráltak el. A vissza nem térítendő támogatást idén öt pályázó: Csigó Ábel, Sipos Bence, Nátrán Adél, Horváth Ábel és
Mentes Alexa Dóra nyerte el. Törvényi változás miatt új munkaszerződést kapott Horváth Csaba, a városi könyvtár, valamint dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója.
Napirendre került a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződésének módosítása is. A fürdőüzemeltetés 2020.

évi önkormányzati támogatását a vírushelyzet miatti bevételcsökkenés és az energiaárak emelkedése miatt 63 millió
forinttal megemelték.
A rendes közgyűlést követő rendkívüli ülésen arról döntött
a közgyűlés, hogy a város pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett „Tisztítsuk meg az országot!”
című felhívásra. Ezzel kötelezettséget vállalva a megjelölt
illegális hulladéklerakó helyek felszámolására és teljes hulladékmentesítésére. A rendkívüli ülésen tárgyalták, hogy az
M85-ös gyorsforgalmi „Sopron-kelet – Fertőrákos csomópont” szakaszának átadását követően jelentős többletforgalom várható a Pozsonyi úton. Ennek csökkentése érdekében
a Mély utat országos mellékúttá alakítanák át.
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Emelés
Horváth Ferenc jegyzete

Útfelújítás és
parkolóbővítés
Biztonságosabb lett a közlekedés az Ibolya úti lakótelepen, több száz méteren megújult az út burkolata,
valamint több parkolóhelyet is kialakítottak FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Mintegy 400 méter hosszan újult meg az Ibolya
úti lakótelep belső úthálózata, a parkolót is bővítették, így most kétszer annyi autó állhat meg
ott, mint korábban. Az itt lévő két játszóteret is
felújították.
Dr. Farkas Ciprián polgármester
és Mágel Ágost önkormányzati
képviselő a helyszínen tekintette meg a megújult útszakaszt az
Ibolya úton múlt szerdán.
– A soproni polgárok kérésének megfelelően továbbra is
nagy energiát fordítunk a soproni utak és járdák felújítására, valamint a parkolóhelyek

bővítésére – mondta a polgármester. – A parkolók számát is
bővítettük, így most kétszer an�nyi autó állhat meg itt, mint korábban. A felújítások a városon
belül lépésről lépésre haladnak:
először a főutak, a gyűjtőutak,
majd a mellékutak kerülnek
sorra. A be- és kivezetőutak is
korszerűbbek lettek, az M85-ös

gyorsforgalmi út pedig a reményeink szerint hamarosan eléri
városunkat. Évtizedes hátrányt
kell ledolgoznunk, ugyanis a soproniak szeretnének olyan minőségű utakon közlekedni, mint
ahogy ezt Ausztria városaiban
megtehetik.
Mágel Ágost, a körzet önkormányzati képviselője kiemelte,
a lakótelepen lévő két játszóteret is korszerűsítették, illetve
körbekerítették. A szülők nyugodt szívvel hozhatják le ide a
gyermekeiket, akik biztonságos
körülmények között játszhatnak.
– Az önkormányzati program
keretében az Ibolya úti lakóövezet belső úthálózata újult meg

mintegy négyszáz méteren,
emellett a Hársfa sor és a Cseresznye sor közötti szakasz burkolata is új lett – tette hozzá a
képviselő. – Az Ibolya úton a korábbi egyoldali, gyeprácsos parkolók helyett úgynevezett ferde
állásúakat alakítottunk ki. Ennek köszönhetően nőtt duplájára a hely befogadóképessége. Az
itteni beruházások értéke ös�szességben százmillió forintos
nagyságrendű. A munka azonban nem áll meg. Tervben van
a kisebb forgalmú Erdész utca
„faltól falig” történő felújítása.
A munkálatok várhatóan még
idén ősszel, de legkésőbb jövő
tavasszal elkezdődnek.

EZ LESZ… – kulturális programajánló
Boszorkánykonyha
November 4., szerda 18 óra, Liszt-központ
Crescendo hangversenybérlet – Borzongás, zene, mágia
– Ravel, Brahms és John Williams művei.
A bérletsorozat első hangversenyén Bábinszki Gergely, a
budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója csatlakozik a Wespa Quartett tagjaihoz.

Dumaszínház
November 5., csütörtök 19 óra, Búgócsiga
Akusztik Garden
Ráskó Eszter önálló estje Sopronban, műsorvezető
Ács Fruzsi

Térzene – Heavy Brass Guys Tuba
Quartet
November 6., péntek 14 óra, Liszt-központ
Együtt zenélni – ez a mottója az Adamik Gábor vezetésével, különböző zenekarok nagyszerű muzsikusaiból
2007-ben megalakult tubakvartettnek. Zenei repertoárjuk
széles, a reneszánsz táncoktól egészen a dzsesszig ível,
miközben nagy hangsúlyt fektetnek az igényes hangszerelésre.

Jazz&Bor – Local Vintage Company
November 6. 19 óra, Liszt-központ
Ezen a koncerten nosztalgiázhatnak a résztvevők: a rendszerváltás magyar slágerei csendülnek fel szvingre hangolva. Vendég: Szénási Ferenc karikaturista, az est borát a
Gangl Borászat kínálja.

Könyvbemutató
November 7., szombat 17 óra
Horváth Ernő Zoltán kutató gyógypedagógus „Életrevalók” – Híres fogyatékkal élő emberek és alkotásaik című
könyvének bemutatója, majd előadás

A három aranygyűrű – színházi matiné
November 8., vasárnap 10 óra, Soproni Petőfi Színház
Benedek Elek meséjével Savanyu Gergely, a soproni társulat színésze a nézőtéri büfében várja a gyerekeket, felnőtteket. A mesemondás után a soproni Drazsé zenekar lép fel, 11 órakor pedig a Ziránó Bábszínház Pulcinella
kertészkedik című előadása lesz látható a nagyszínpadon.

Gyorstalpaló
November 8. 15 óra, találkozó: evangélikus temető
Krisch András, a Soproni Evangélikus Gyűjtemény vezetője lesz a szakértő kalauz. A város jeles polgárainak sírjainál
a Líceum diákjai is segítenek.

Balfi tökfesztivál
November 8. 15–19 óra, József Attila Művelődési Ház, Balf
Családi program faragott-tök-versennyel, cukorkagyűjtéssel, lámpás felvonulással, körhintával…

Keselyűk Magyarországon
November 10., kedd 18 óra, Soproni TIT nagyterme
Dr. Hadarics Tibor állatorvos, zoológus tart előadást Keselyűk Magyarországon címmel.

Márton-napi lampionos felvonulás
November 11., szerda 17 óra, Liszt-központ előtt
17–18 óra között lámpásvásár, forró tea, forralt bor és római pogácsa kóstolása a Liszt teraszon, ahonnan 18 órakor indul a menet zenés felvezetéssel, római katonákkal.

Szényi Péter jubileumi kiállítása
November 5-ig látható a Várkerület 19 galériában – hétköznap 16–18 óra között

Zoób Kati: Repertoár
November 19-ig, naponta 10 és 17 óra között látogatható a fertődi Esterházy-kastély Narancsházában

Ilyenkor év vége felé a nyugdíjasok
lázas számolgatásokba kezdenek.
Mikor, mennyivel emelkedik a nyugdíj, lesz-e vis�szamenőleges emelés, illetve mennyi lesz az ellátásuk összege az új esztendőben. Amikor e sorokat írom, már eldőlt, hogy az infláció miatti, januárig
visszanyúló emelés 1,2 százalékos lesz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindenki, aki az érintett ellátási körbe tartozik, nyugdíjának az 1,2 százalékát
– tíz hónapra visszamenőleg (január–október) – egy
összegben kapja meg
novemberben. Ebből
„... a kormány – s ezt
adódik, hogy a noa tények bizonyítvemberi nyugdíj ös�ják – nem csak szaszege már az 1,2 szávakban bátorítja az
zalékos emelésnek
idősebb korosztályt.
megfelelően lesz maAz ország gazdasági
gasabb, éppúgy, mint
lehetőségeihez képest a decemberi nyugdíj,
biztosítja a nyugdíjak
amelyet az informáciértékállóságát.”
ók szerint a szokásosnál is előbb fizetnek ki.
Ezzel elérkeztünk a következő év januárjához. Ekkortól jár kötelezően a rendes nyugdíjemelés, amelynek mértéke 3 százalékos lesz. Fontos, hogy a januári emelés már a novemberi 1,2 százalékkal növelt
nyugdíjra épül, tehát a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők januárban összesen 4,236
százalékkal kapnak többet, mint például az idei év
októberében. És ezzel még nincs vége a folyamatnak, hiszen – mint ismert – a kormány megkezdte
a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítését – szakaszosan. A folyamat négy évig tart majd. Első lépésként 2021 januárjában minden jogosult megkapja a
már emelt ellátásának a negyedét. A következő évben már a felét, aztán a háromnegyedét, végül pedig a teljes összeget.
Tudom, eltérő nyugdíjrendszerek léteznek, s talán
egyik sem tökéletes, lehet, a miénk sem az. Lehet, de
azt nem vitathatja senki sem, hogy a kormány – s ezt
a tények bizonyítják – nem csak szavakban bátorítja
az idősebb korosztályt. Az ország gazdasági lehetőségeihez képest biztosítja a nyugdíjak értékállóságát.
Ez normális körülmények között sem egyszerű feladat, nem beszélve járványos–válságos időszakokról, olyanokról, amilyenekben most élünk. Márpedig ismét nehéz időszak köszöntött ránk, s ki tudja,
meddig tart. Jóslásokba nem érdemes bocsátkozni,
viszont érdemes lenne a védekezésre és az összefogásra, új stratégiákra összpontosítani, hogy a lehető
legkisebb sérüléssel kerüljünk ki ebből a helyzetből.
Ez mindannyiunk érdeke, a fiataloktól a nyugdíjasokig világlátástól függetlenül. Még akkor is, ha akadnak
olyanok, akik ennek az ellenkezőjét állítják, s mindenfajta nemtelen eszközt „bevetnek”, hogy kárt okozzanak az országnak, s a lakosságnak. Mindenkinek.
A nyugdíjasoknak is.
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MEGKÉRDEZTÜK
A SOPRONIAKAT

Hazai
termelőtől
vásárol?

Több környékbeli termelő bemutatkozási lehetőséget kap az új üzletben

Népszerű hazai finomságok
KÖVES ANDREA

Egyre népszerűbbek hazánkban azok a kis üzletek, amelyek a hazai kistermelők minőségi
portékáit kínálják. A szakember szerint a koronavírus-járvány még inkább ráirányította a figyelmet a tudatosabb vásárlásra.
– Egyre többen figyelnek arra,
hogy milyen élelmiszerek kerülnek a család asztalára – mutatott rá dr. Mészáros Katalin, a
Soproni Egyetem közgazdaságtudományi karának egyetemi
docense. – Kutatásaim szerint a

fogyasztók egy része tart azoktól a nagy üzletláncolatban található termékektől, amelyek
távolabbi országokból érkeznek, hiszen nem tudják, milyen anyagokkal, vegyszerekkel
kezelték őket, hogy tartósabbá

váljanak. A hazai termékeket
ebből a szempontból nyomon
követhetőbbnek találják. Mindemellett meghatározó a kistermelők által nyújtott ízélmény, a
természetközelibb gazdálkodás,
a kevésbé gépesített élelmiszerelőállítás, a hagyományosabb
technológiák alkalmazása.
A szakember szerint gazdaságélénkítés szempontjából is
hasznos, ha a hazai kistermelőknek szavazunk bizalmat. Egyre
nagyobb az igény a személyesebb vevő–vásárló viszonyra,
amelyet egy kisebb üzlet kínál.

Dr. Mészáros Katalin azt tapasztalta, amikor a rendszerváltás
után megjelentek a nagyobb
üzletláncok hazánkban, sokan
leegyszerűsítették a bevásárlást.
Mára sokkal árnyaltabbá vált a
kép, több időt szánunk a bevásárlásra, így vannak termékek,
amelyekért továbbra is a hipermarketekbe megyünk, ám egyre
inkább felfedezzük kedvenc kis
speciális üzletünket.
Sopronban is több olyan boltot találhatunk, ahol a hazai
termelők kínálatából választhatunk. Közéjük tartozik a belváros
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szívében megnyílt legújabb kis
üzlet, amelynek polcain hazai
termelők finomságai: házi sajtok, füstölt áruk, lekvárok, szörpök, fűszerek, mézek sorakoznak.
– Hiszünk a hagyományos
magyar ételekben, ízekben, és
abban is, hogy mindezt lehet
egészségesen, a 21. század követelményeinek megfelelően tálalni – mondta Kovács Szabolcs
Péter üzletvezető, aki abban
bízik, hogy egyre több Sopron
környéki termelő is bemutatkozási lehetőségre talál majd
az üzletben.

ZÖLD HÍREK

Sünmentés – csak okosan!
Ha egy sün november elejéig nem éri el a 300 grammos
súlyt, segítség nélkül nem tudja átvészelni a telet. Az ennél nagyobb, termetesebb sünöknek azonban nem kell segítség, sőt még árthat is, ha feleslegesen fogjuk be őket.
A fővárosi állatkert közleményében felhívta a figyelmet,
hogy csak azt a sünt kell menteni, amelyik tényleg segítségre szorul.
A télre készülő sünökre egyébként az avarégetés miatt
is fontos odafigyelni. Az ősz második felében ugyanis a
lombhullás miatt egyre nagyobb mennyiségben összegyűlő avart a kiskertekben rendszerint kupacokba szedik
össze, s gyakran előfordul, hogy fel is gyújtják. Ám mindez sajnos épp abban az időszakban történik, amikor a sünök telelőhelyet keresnek, és sokszor pont az ilyen avarkupacokba vackolják be magukat.

Ültessünk fákat!
A gyümölcsfákat a fagyok megjelenéséig érdemes elültetni FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
MADARÁSZ RÉKA

Ha lelki szemeink előtt lebeg a kép, hogy néhány év múlva a gyümölcsfánk alatt kortyolgatjuk a kávénkat, a cél elérése érdekében az
első lépéseket már megtehetjük. A faültetésre
ugyanis az ősz a legalkalmasabb.
Növényeink lassan nyugalmi állapotba kerülnek, lombjukat lehullatják. Bár a műanyag konténerek elterjedésével a cserjéket
és fákat az év bármely szakában telepíthetjük, mégis a gyümölcstermő növényeknél jellemzőbb a hagyományos őszi
lombhullás utáni, úgynevezett
szabadgyökeres ültetési mód.
Erre pedig az október közepétől a fagyok megjelenéséig tartó időszak a legjobb.
– Az őszi faültetést azért ajánlom, mert a téli csapadéknak
köszönhetően nagyobb valószínűséggel erednek meg tavas�szal a fáink, a gyökérsérüléseik
könnyebben regenerálódnak,

hamarabb indul be a hajtásképződés – osztotta meg velünk
tapasztalatait Horváth Gábor, a
Kisalföldi ASzC Roth szakképző
iskolájának kertészeti tangazdaság-vezetője. – Bármit ültethetünk, amit szívesen látunk a
kertünkben, ami alatt szívesen
hűsölnénk, vagy aminek szeretjük a gyümölcsét. Néhány tényezőt azonban érdemes szem
előtt tartanunk.
Korai virágzású, fagyérzékeny fákat ne ültessünk fagyzugos helyekre, ugyanis egy
korai sárgabarack például nagy
valószínűséggel elfagy. Tartsuk
be a gyümölcsfajtákra jellemző
sor- és tőtávolságot, melynek

megállapításánál a kifejlett fa
méretét vegyük figyelembe!
Az ültetőgödör legyen kellően
tágas a gyökérzet számára. Ha
lehetőségünk van rá, tegyünk
bele szerves trágyát, amit dolgozzunk be a gödör aljába! Beültetés előtt a csemete gyökereit érdemes beáztatni, akár egy
napra is. A vastagabb és a letört
gyökereket visszavághatjuk.
– Miután behelyeztük a fát a
gödörbe, töltsük meg a gyökérzónát apró szerkezetű, jó minőségű talajjal, közben pedig
adagoljunk hozzá vizet! – tette
hozzá Horváth Gábor. – Ügyeljünk arra, hogy az oltási pont a
talaj felett maradjon. Az ültetéskor alapos beöntözésre van
szükség, még az őszi telepítésnél is. Végezetül egy karóval
segíthetünk támaszkodni a növénynek, addig, amíg meg nem
erősödik. Ha a vadak látogatják
a kertünket, akkor védőhálót
mindenképpen helyezzünk a
fa törzse köré!

BALOGH SZILVIA:
A férjem egyéni vállalkozó, az építőipar területén
dolgozik, így saját magunkon érezzük, hogy men�nyire fontos, ha az emberek
a helyit, az itteni szakembereket választják. Nekünk
ennek köszönhetően lesz
munkánk, és ez biztosítja
családunknak a megélhetést. Ez pedig biztonságot
jelent számunkra. Vállalkozónak lenni sosem egyszerű, jelen helyzetben pedig
még inkább igaz ez. Segítenünk kell egymáson!
TÓTH FERENC:
Most, a koronavírus-járvány
idején közös összefogásra
van szükség. Hazai termékkel a hazai munkát támogatom, ezzel pedig több bevétele lesz az államnak is.
Végső soron így több forrás jut a közszolgáltatásokra. A vásárlásommal lehet,
hogy egy kistermelőnek
okozok boldog pillanatot,
amikor megérkezik hozzá a megrendelés. Ezért is
jó kimenni sokszor a piacra, mert ott személyesen is
megbizonyosodhatunk arról, hogy az a portéka valóban friss.
KOVÁCSNÉ
JÁMBORI MARGIT:
Azzal, hogy a helyben lévőt, a helyben megtermelt,
előállított terméket választjuk, a környezetünket is óvjuk, hiszen nem kell távolról
ideszállítani az adott áruféléket. Úgyis olyan sok mindent kell más országból
beszerezni. A külföldi pedig korántsem biztos, hogy
jobb, mint a hazai. A boltban igyekszem a szezonnak
megfelelő zöldséget, gyümölcsöt várásrolni. A húsok esetében is megnézem a címkét.

Lelket melengető virágok
Novemberben már nem sok mezei virággal
találkozunk. A szegfűfélékhez tartozó fehér
mécsvirág például sokfelé megtalálható. Az
alkonyatkor szinte világító, illatos virágainak
zöme estefelé nyílik, csalogatva a beporzást végző éjszakai lepkéket. A régi időkben
a gyerekek játékokat is készítettek a kétlaki
növény terméseiből, virágaiból. A termése
– szélét letörve – sípoló hangot ad.
A réti imola a búzavirág rokona. Az imolák
egy görög legendát is őriznek nevükben,

FOTÓ ÉS SZÖVEG: BENKE ÉVA

Mécsvirág

Réti imola

Kheirón kentaur történetét, aki nagy tudású
gyógyító, tanító volt, Aszklépiosznak, az orvosok mesterének is ő adta át tudását. A réti
imola jó mézelő, a méhek és a lepkék nagyon szeretik. Mária-ünnepeken egyes helyeken virágcsokorba kötötték, a csokrot pedig megszentelték. A kócos kis imola virágok
mind egyediek, mind más, szépségüket közelről láthatjuk meg igazán.
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és a hit
darabja
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Jubileumi tárlat a Várkerület 19 Galériában

A kísérletezés élteti

PLUZSIK TAMÁS

Szűz Mária keresztfa
mellett átélt fájdalmáról
szól a Stabat Mater című
siralomének, amely a világ egyik legismertebb Mária-himnusza. A táncjátékot
a Sopron Balett és a St. Pölten-i Europaballett koprodukciójában láthatja a Soproni Petőfi Színház
közönsége.
Az eredeti premier március 21én lett volna, azonban az éppen kirobbant járvány miatt
az akkori bemutató elmaradt.
Járvány sajnos most is van, ezt
az október 30-i premier nézőterének hézagossága is tükrözte, amit a szigorú járványügyi szabályok is előírtak. Két
koreográfus, Alekszej Batrakov
és Demcsák Ottó kétféle értelmezésben, a tánc nyelvén mutatja be, hogy Jézus Krisztust
nem veszítettük el, Ő él, és él
az üzenete. Az első rész Alekszej
Batrakovnak a munkája, aki a
Hadúr szerepében színpadra is
lép. A háborús helyzetben játszódó történethez, melynek középpontjában a fiát és a férjét
is elvesztő asszony, Mária fájdalma áll, Sosztakovics zenéje
adja a hátteret. A második rész,
melynek koreográfusa Demcsák

Ottó, Krisztus testének a
sziklasírba helyezésétől
a feltámadásig meséli el
az evangéliumok írásaiból merített történetet. A zenei hátteret itt
a Soproni Szimfonikusok Pergolesi, XVIII. századi olasz zeneszerző csodálatos muzsikájának élőzenei
kíséretével adják.
– A betegség metafora, melyet mindig meg kell fejteni
– fogalmazott Demcsák Ottó, a
Sopron Balett vezetője. – Most
is így kell tennie az emberiségnek, hogy miért is kapta ezt a
járványt. Ha nem lélegzet a hit, a
szeretet, az emberben a jó, akkor
rendre megkapjuk az égiektől
az okító büntetést, hogy ha tetszik, ha nem, az anyagba merült
léleknek igenis szolgálnia kell a
teremtést. Hiszem azt, hogy a

Horváth Renáta és Vaszilij Nyemcsinov a Stabat Mater című táncjátékban FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
művészeteknek pont az a lényegük, hogy mindazokat, akiknek
nyitott a lelkük a szépre, a jóra,
visszavezessék az igazi emberi értékekhez. Nehéz időszakot
élünk ezekben a hetekben, de
mindezt fegyelemmel és hittel
le fogjuk győzni, aki pedig megnézi az előadásunkat, az reményeim szerint hitet és bizakodást tud meríteni belőle.

Főszerepben a retro & szving
„Induljon a banzáj!” – vagyis folytatódjon.
A népszerű Jazz & Bor sorozat már októberben újraindult, most pedig folytatódik. A következő koncerten nosztalgiázhatnak az érdeklődők: a rendszerváltás magyar slágerei
csendülnek fel szvingre hangolva. A Jazz &
Bor színpadán november 6-án, pénteken 19
órakor a Local Vintage Company áll a közön-
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ség elé. Vendégek is érkeznek a koncertre: jelen lesz a népszerű soproni karikaturista, Szénási Ferenc is, aki elhozza a híres zenészekről
készült rajzait, az est borát pedig a Gangl Borászat kínálja. A helyszín a Liszt-központ Liszt
terme lesz, ahol a pincéhez képest jóval szellősebben és biztonságosabban tudnak jelen
lenni az érdeklődők.

RÖVIDEN

Történelmi dokumentumfilmek
Tizenkét televíziós bemutatásra készülő történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti Filmintézet a közelmúltban. – A szórakoztató, fikciós tartalmak támogatása mellett elengedhetetlen, hogy a múlt
feldolgozásban jelentős szerepet vállaló, történelmi témájú alkotások létrejöttét is elősegítse a Nemzeti Filmintézet. A történelmi dokumentumfilmek éppen abban segíthetnek, hogy jobban megismerjük közös történeteinket
– közölte Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Ez történt…
100 évvel ezelőtt, 1920. október 28-án a soproni törvényszék udvarán kivégezték Judt Ferencet és GunoWenzl Mártont, akik részt vettek 1919. június 10-én Csornán az ellenforradalmi vádakkal halálra ítélt hét ember
kivégzésében.
90 évvel ezelőtt, 1930. október 28-án született Sopronban Pausz József evangélikus lelkész, hitoktató. Badenben (Ausztria) hunyt el 1995. április 30-án.
50 évvel ezelőtt, 1970. október 28-án alapították a Pro
Urbe Sopron emlékérmet. A díjat első alkalommal Friedrich Károly (1906–1995) moziigazgató, idegenvezető kapta.
A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán (www.
szivk.hu) megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

– Mostanában az akrillal kísérletezem, ezen a tárlaton több új festményem is
látható – nyilatkozta lapunknak Szényi Péter FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MADARÁSZ RÉKA

A színek és formák sokszínűsége jellemzi Szényi Péter festészetét, aki nem állapodott meg
egyetlen technikánál sem. A művész jubileumi kiállítását november 5-ig tekinthetjük meg
a Várkerület 19 Galériában.
Már egészen kisgyermekként
próbálkozott a festéssel Szényi
Péter, amikor az édesapja egy
olajkészlettel ajándékozta meg.
Az alapokat Mende Gusztáv,
Szarka Árpád és Roisz Vilmos
festőművészektől sajátította
el. Több ifjúsági pályázaton is
nyert. A 75 éves művész számára meghatározó élmény volt,
hogy 30 évvel ezelőtt jelen lehetett a Soproni Képzőművészeti Társaság újjáalakulásakor,
amelynek később vezetőségi
tagja, két turnuson keresztül
pedig alelnöke volt.
– Mindig is kísérletező szellemű voltam, nem ragadtam le
egyetlen technikánál sem, mert

ha csak egyfélét csinálnék, megunnám – mesélte Péter. – Olajjal
kezdtem, és már jó húsz évvel
ezelőtt foglalkoztam számítógépes grafikával, akkor, amikor
még alig értette valaki. Nem
érezték benne a munkát, amire
én mindig azt mondtam, hogy
csinálják utánam – tudván, hogy
én magam sem tudnám ugyanazt a képet még egyszer ugyanúgy elkészíteni.
Péter folyamatosan keresi
az új témákat is – talán Roisz
Vili bácsi hatására. A kezdeti
„normális” képektől, például
csendéletektől egyre inkább az
absztrakt témák, fantáziaképek
felé vezetett az útja. „Szényi

Péter a képek konzekvens,
pontos felbontásával találja meg egy festmény belsejében a titkos képeket” – írta róla
Winkler András.
– Nem szívesen válok meg a
képeimtől – folytatta az alkotó,
aki nemrég ünnepelte 50. házassági évfordulóját, és szívesen
beszél a családjáról: öt unokájáról és dédunokájáról. – Rengeteg időmet foglalja le a kertünk
gondozása is, de a sok munkáért
kárpótol, hogy gyönyörködhetem benne. Mostanában az akrillal kísérletezem, a jubileumi
tárlaton több új festményem
is látható.
A Szeptember 11. című kép
története rendkívül érdekes:
szinte mindenkinek a New
York-i terrortámadások jutnak róla eszébe, annak ellenére, hogy az olajfestmény jóval
korábban készült, és a művész a
címet is utólag adta neki. A tárlaton ő maga vezeti be a látogatókat titokzatos világába.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1989
Új kiállítás nyílt
Új, állandó néprajzi kiállítás
nyílt meg Sopronban, az egykori Lenck-villában, a városi
múzeum egyik felújított épületében. A műemlék jellegű épületet, amely az 1910-es évek elejétől adott otthont a soproni
közgyűjteményeknek, többéves
munkával öltöztették új köntösbe. (Zalai Hírlap)

Delikát bolt Sopronban
Sopronban a Magyar utca és
a Várkerü let sarkán működő bisztró megszűnik, helyette Delikát bolt nyílik, amelyet ugyancsak egy kft. üzemeltet, a megyei vendéglátók,
a Postabank és a Soproni
Tanulmányi Erdőgazdaság
közreműködésével. A Delikát
boltban mélyhűtött vadhúst,
legnagyobb részben külföldi
kávét, italokat és édességet forgalmaznak majd. Hamarosan a

Deák étterem egyik részében a
Soproni Sörgyárral közösen sörözőt létesítenek, ahol a gyár
minden gyártmányát árulják
majd csapoltan és palackozva
egyaránt. (Kisalföld)

1969
Focibotrány!
Soproni Kinizsi – Győri
Elektromos: 1–4. A soproni csapat összeállítása: Károlyfalvi,
(Kovács), Kovács, (Gosztola),
Kenedli, Mészáros, Szabó,
Németh, Páhr, Balogh, Bertalan,
Kőrös, Bális. A győri játékosok,
a gyors kétgólos vezetés után,
csak arra törekedtek, hogy súlyosabb sérülés nélkül megús�szák a szándékos talpalásokat,
durva belemenéseket és rúgásokat. A harmadik gólig sikerült
is elkerülniük az összecsapásokat, ekkor azonban elszabadult
a pokol! A történtek alapján a
bíró az egész soproni csapatot
leküldhette volna a pályáról. A

89. percben, amikor a sorozatos bedobálások után egy néző
sörösüveggel a kezében rohant
a játéktérre, és le akart ütni egy
győri játékost, a játékvezető véget vetett a labdarúgás ürügye
alatt folyó sportszerűtlenségi
sorozatnak. (Kisalföld)

1949
Pályázati hirdetmény
A Pécsi Tudományegyetem
Sopronban
működő
Evangélikus Hittudományi
Karán üresedésben lévő ószövetségi írásmagyarázati és teológiai tanszékre ezennel nyilvános pályázatot hirdetek. A kinevezendő tanár kötelessége lesz
tudományszakából a hittudományi kar mindenkori tanulmányi rendjében megállapított
előadásokat a szabályzatokban
előírt heti óraszámban és terjedelemben előadni, továbbá a
szükséges gyakorlatokat, szemináriumokat, kollokviumokat,

vizsgákat és szigorlatokat megtartani. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy képesítésüket,
felavatott evangélikus lelkészi
minőségüket, valamint tudori fokozatukat jelen pályázati
hirdetmény megjelenését követő három héten belül nyújtsák
be. Vallás- és Közoktatásügyi
Miniszter. (Köznevelés)

Rákosi-szoba
avatás Sopronban
Sopron városa, ahol pártunk
vezére, Rákosi Mátyás elvtárs
1902 és 1905 közötti években
tanulmányait végezte, Rákosiszobát létesített, amelyet október 30-án avattak föl. A szoba felavatása egyszersmind a
Soproni Kultúrhét megnyitója
is volt. A kultúrhét műsorán tárlatok, kiállítások, kultúrelőadások szerepeltek, melyekre a MÁV
33%-os kedvezményt biztosított.
(Vasmegye)
Összeállította: Pluzsik Tamás
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SC Sopron: 16 forduló után a tabella ötödik helyén áll a csapat

Fájó vereség a Fehérvár ellen
TÖREKI AMAND

Nehéz héten van túl
az NB III.
nyugati
csoportjában szereplő
SC Sopron férfi felnőtt
labdarúgócsapata.
A piros-fehérek hétvégén 3–1-re kikaptak a
Fehérvártól. Vasárnap
a Nagykanizsa ellen
javítana az együttes.
A soproni piros-fehérek az előző
hétvégén az NB I-ben szereplő
MOL Fehérvár FC második csapatát fogadták. A forduló előtt a
soproniak az ötödik helyen álltak, míg a fehérvári alakulat a
11. pozíciót foglalta el a tabellán.
A mérkőzést a Fejér megyeiek
kezdték jobban, hiszen egy szerencsés (a soproniak számára
szerencsétlen) öngóllal már az
első percben vezetést szereztek.
A gól után azonban a hazaiak átvették a kezdeményezést, és a 30.
percben Jakab Gábor büntetőből
szerzett találatával egyenlítettek.
A találkozó végéhez közeledve
már csak idő kérdése volt, hogy
mikor szerzik meg a vezető találatot a soproni fiatalok, ám a
86. és a 96. percben történt két

Bár sok helyzetet kialakított, hazai pályán 3–1-re kikapott az SC Sopron a Fehérvár ellen FOTÓ: NÉMETH PÉTER
játékvezetői tévedés megpecsételte a sorsukat, így 3–1-es vereséget szenvedtek. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a
játékvezető Weitner Ádám vezetőedzőt és Németh Norbert as�szisztens edzőt is kiállította.

A hétvégén ismét egy, a tabella első feléhez tartozó csapathoz látogatnak Pető Benjáminék, hiszen a 7. helyen álló
FC Nagykanizsa látja vendégül
az SC Sopront. A Zala megyei
együttes az eddig lejátszott 16

KERÉKPÁRRAL A CSAPAT UTÁN Az SC Sopron szurkolói között is vannak olyanok, akik kitartása és szenvedélye példaértékű. A közelmúltban a Mosonmagyaróvár elleni, idegenbeli
mérkőzésre Somogyvári Imre nyolcvan kilométert kerékpározott, hogy a helyszínen buzdíthassa kedvenceit.

Véget ért a bajnokság

mérkőzéséből 7 győzelmet, 3
döntetlent és 6 vereséget ért el.
Elmondható, hogy egy fiatalokból álló, több zalaegerszegi nevelést a soraiban tudó csapatot
rakott össze Koller Zoltán vezetőedző, tehát nem lesz könnyű

dolga a Weitner Ádámot nélkülözni kényszerülő soproniaknak.
Az SC Sopron 16 forduló után
(8 győzelemmel, 2 döntetlennel,
6 vereséggel) a 20 csapatból az
ötödik helyen áll az NB III. nyugati csoportjának tabelláján.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK
Duna Takarék megyei I. osztály 12. forduló: SFAC 1900
– Kapuvár: 2–3
Megyei II. osztály soproni csoport 12. forduló: Lövő – SVSEGYSEV: 0–1

Fél év csúszással, de véget ért a 2019/2020-as
szezon a soproni kispályás labdarúgó-bajnokságban. A koronavírus-járvány miatt a tavaszi
mérkőzések elmaradtak, ezt a félszezont ős�szel pótolták, így gyakorlatilag áttértek a naptári év szerinti lebonyolításra.
– Kicsit izgultunk a járványhelyzet miatt, de végül minden
probléma nélkül le meg tudtuk
rendezni a tavaszról elhalasztott fordulókat az elmúlt hetekben – összegzett Szabó György, a
Soproni Városi Szabadidősport
Szövetség kispályáslabdarúgóbizottságának vezetője. – Az időjárás is velünk volt, mindössze
két esőnapot kellett pótolni a
csapatoknak. Sportszerű küzdelem zajlott a pályákon, kirívó
szabálytalanságokat szerencsére

nem jegyezhettünk fel ebben az
idényben. A csapatok kiváló körülmények között játszhattak,
külön köszönet ezért városunk
önkormányzatának.
A bajnokság 1. osztályát az
Erzsébet Kórház csapata nyerte, maga mögé utasítva az Aramis Söröző – Sportuszoda, valamint a Panama SK együttesét.
A 2. osztályban az EXVAX végzett az élen, az ezüstérmet a
Zamek FC, a bronzot pedig a
Timbiero.com szerezte meg.

A 3. osztályban az utolsó percig kiélezett küzdelem zajlott,
a bajnoki cím sorsa a hétfő este rendezett, FC Radír – Hirschler rangadón dőlt el. A mérkőzés lapzártánk után ért véget,
az azonban biztos, hogy a harmadik helyen a Séf-Mogul Fertőrákos végzett. A 4. osztályban
a bajnoki címet a Tibor és Haverjai szerezte meg, második a Cliff
Konyha Sopron Team, harmadik
pedig a Pool Bar FC lett. A seniorok küzdelmében Olajdepó Autószerviz – Szecsebama, Közti II.,
Mozaik II. lett az első három csapat sorrendje.
Szabó György felhívta a csapatok figyelmét arra, hogy a
Krasznai-csarnokban idén is
megrendezik az Advent Kupát
és a téli teremlabdarúgó-bajnokságot – mindkettőre várják
a résztvevők jelentkezését.

A közelmúltban Balogh Botond az olasz első osztályban szereplő Párma csapatában kétszer is kezdő volt,
és mind a két mérkőzést végigjátszotta. Múlt szerdán a
18 éves korosztályos válogatott labdarúgó mindvégig jó teljesítményt nyújtott
az olasz kupamérkőzésen,
amelyet a Párma 3–1-re
nyert a másodosztályú Pescara ellen.
Ezt követően szombaton a
Parma 2–2-es döntetlent
játszott az Interrel a San
Siróban az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 6.
fordulójában.
– Amikor végignéztem,
csak világsztárokat láttam.
Az, hogy tizennyolc évesen
ilyen riválisok ellen mutathattam meg magam, elképesztő élmény és remek
tapasztalat – nyilatkozta a
meccs után a labdarúgó.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Sopronból Pármába, Soproni Téma, 2019.
november 13.), Balogh Botond néhány évvel ezelőtt
(a 2014/2015-ös szezonban)
még az SC Sopronban focizott, most pedig a mutatott
teljesítménye alapján jó esélye van arra, hogy a következő fordulóban a Fiorentina ellen is pályára lépjen.

Érmes fiatal futók
A közelmúltban Kecskeméten rendezték
meg a 112. Országos Mezei Futóbajnokságot.
A megmérettetésen a Soproni Atlétikai Club
négy sportolóval képviseltette magát, a fiatal
hölgyek kiváló eredményeket értek el.

RÁZÓ LÁSZLÓ

Botond
pályán
Pármában

A csapatversenyben egymásért is küzdöttek a lányok

MUNKATÁRSUNKTÓL

A seniorok között az Olajdepó Autószerviz – Szecsebama diadalmaskodott
 OTÓ: NÉMETH PÉTER
F

2020. november 4.

Dolmány Emma az újoncok mezőnyében 3000 méteres mezei
futásban nagy fölénnyel, körülbelül 100 méter előnnyel, magabiztosan utasította maga mögé
a mezőnyt, és 11:13-as idővel országos bajnoki címet szerzett.
A serdülő lányok népes mezőnyében szintén 3000 méteres versenyszámban indult több

soproni versenyző. A legjobbak
végig kemény tempót diktáltak,
Moser Boglárka azonban így is
az előkelő 4. helyen végzett. Kádár Eszter 13., Grubits Enikő 36.
lett, ez pedig azt jelentette, hogy
a csapatversenyben megszerezték a bronzérmet.
– Nagyon nagy dicséretet érdemelnek a lányok, rengeteg

munka van abban, hogy ilyen
szép eredményeket értek el
– mondta Némethné Csordós Rita, a Soproni Atlétikai Club közép- és hosszútávfutó csoportjának edzője. – Kiváló a csapat,
rendkívül szorgalmasak a kis
hölgyek, heti öt edzésen vesznek részt, ami rengeteg energiát igényel. Tavaly november
óta készülünk az idei szezonra,
az alapozás után februárban teremversenyen indultunk, utána
viszont csak edzeni tudtak a lányok, a versenyek elmaradtak. Ettől függetlenül szereztünk dobogós helyezéseket ősszel, ráadásul
a csapatversenyben egymásért is
küzdöttek a lányok.

Érmes atléták és edzőjük. Balról jobbra: Kádár Eszter, Dolmány Emma,
Némethné Csordós Rita, Moser Bogi és Grubits Enikő.

2020. november 4.

›

LELÁTÓ

Kosárlabda
November 7.,
szombat 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC – Szolnoki
Olajbányász

Túra
November 7., szombat
8.30, parkerdő
In Memoriam
– kegyeleti túra
November 8.,
vasárnap 8 óra,
Hotel Szieszta
Extrem Burgenland
felkészítő 20
kilométeres túra

Rögbi
November 7.,
szombat 14 óra,
Ágfalva, focipálya
Szfinx–Fehérvár

Válogatott
meccsek
– Ki-ki meccs lesz az izlandiak ellen, bármelyikünk kijuthat az Európa-bajnokságra – nyilatkozta Lang
Ádám válogatott labdarúgó. A magyar futballcsapat
november 12-én Izlandot
fogadja az Eb-részvételért,
majd a Nemzetek Ligájában
15-én Szerbiát, 18-án pedig
Törökországot látja vendégül. Mindhárom meccset a
Puskás Arénában rendezik.
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A Szolnok elleni szombati mérkőzésre készül a férfi kosárcsapat

Sopron KC: végre meccs!
RÁZÓ LÁSZLÓ

Múlt hétvégén ismét pályára
léphetett a Sopron KC
férfi kosárlabdacsapata. Kostas Flevarakis
együttese több elhalasztott találkozó után
a Pakssal csapott ös�sze, és szoros küzdelemben, a végjátékban
szenvedett vereséget.
Az SKC legutóbb Szegeden lépett parkettre, utána a koronavírus miatt négy bajnoki maradt el. Ha nem is teljes kerettel,
de múlt hétvégén aztán ismét
játszhatott mérkőzést a csapat,
amelyen bemutatkozott az új
irányító, a Kevin Dillard helyére
érkező Antino Jackson. Mellette
egy újabb, tehetséges fiatal, a
mindössze 16 éves Csendes Péter is debütált a nagycsapatban.
A mérkőzés egészen a végjátékig szoros volt, a soproni oldalon az erőcsatár Jogela és a
center Wideman szinte külön
meccset vívott a legértékesebb
hazai játékos címért. A litván játékos végül 19 ponttal és 26-os
teljesítménymutatóval zárt, az

Sopron Basket:
halasztott meccsek
Újabb két koronavírusos eset
miatt további két meccset halasztott el a Sopron Basket. Gáspár Dávid együttese a múlt hétvégére tervezett ZTE, valamint
a november negyedikére kiírt,
DVTK elleni találkozón sem lépett pályára. A bajnokságban a
válogatott találkozók miatt kisebb szünet kezdődik, a Sopron
Basket így várhatóan november
25-én az MTK elleni, hazai mérkőzésen lép pályára legközelebb.
Székely Norbert szövetségi
kapitány kijelölte 18-as keretét,
mellyel pénteken vonul edzőtáborba Székesfehérváron. A keret
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tagja a soproni Határ Bernadett
is. A magyar női kosárlabda-válogatott november 14-én játszik
Európa-bajnoki selejtezőt Hollandiában. A csapat Hollandiával és Szlovákiával szerepel egy
csoportban, eddig egy győzelem (Szlovákia ellen) és egy vereség (Hollandiától) a mérleg.
A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség döntésének értelmében
úgynevezett buborékban, azaz
járványügyi szempontból védett helyen rendezik meg az
Eb-selejtezők novemberi mérkőzéseit. A magyarok csoportja
Amszterdamban szerepel.

Felkészítő túrák
A jövő januári Extrem Burgenland Fertő tó kerülő túrára
felkészítő eseményeket szervez a Shotokan Tigrisek SE.
Az előző évekhez hasonlóan most is három túrát tartanak, az első 20 kilométeres november 8-án reggel 8-kor
indul a Hotel Szieszta mellől. – Ugyan a táv nem extrém
hosszú, de több mint 700 méteres szintkülönbséggel kell
megbirkózniuk a résztvevőknek – tájékoztatta lapunkat
Gáncs Krisztián, az egyesület elnöke. – Fontos kiemelni, hogy ez nem családi, hanem teljesítménytúra. Viszont
bárkit szívesen látunk, aki szereti vagy szeretné kipróbálni ezt a sportot. A második, 30 kilométeres túrát december elsején, az utolsó 30 kilométereset pedig a tervek szerint január 6-án tartják. További információk az egyesület
weboldalán: www.stse.hu

Az SKC több mint két hét kényszerű szünet után lépett pályára, ezúttal 76–82-re kikapott a Szolnok ellen
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

amerikai középjátékos pedig 17
pontja mellé 13 lepattanót szedett össze, végül 29-es VAL-érték
került a neve mellé. A hazai csapat nagyot küzdött, azonban a
végjátékban a Paks volt a jobb,
végül hat ponttal szereztek többet a vendégek. A végeredmény:
SKC – Atomerőmű SE: 76–82.

– Egyáltalán nem tudtunk teljes kerettel készülni, a játékosok
40–50 százalékos állapotban
lépnek pályára – mondta Kostas Flevarakis vezetőedző. – Ráadásul irányítót cseréltünk, az
új játékost pedig be kell építeni
a csapatba. Köszönöm a szurkolók biztatását, azt tudom

mondani, hogy amint a teljes
keret a rendelkezésünkre áll, és
rendben tudunk készülni, meg
fogunk indulni felfelé.
A meccsnaptár szerint a Sopron KC november 7-én, szombaton a Szolnoki Olajbányász
együttesét fogadja. A hagyományosan erős kerettel rendelkező

Tisza-partiak egyelőre csak két
mérkőzést játszottak: a DEACot legyőzték, Pakson pedig kikaptak. Utána – szintén koronavírusos esetek miatt – több
mérkőzésüket is elhalasztották. Egyelőre bizonytalan, hogy
a szombati mérkőzésre elutaznak-e Sopronba.

Nagyon jó kezekben vannak a sportiskolás fiatalok

Kiemelt bajnokságokban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az U18 és az U16-os
korosztályban is az
országos, kiemelt bajnokságban szerepel
a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia együttese. Céljuk,
hogy játékosaikat be
tudják építeni a felnőtt csapatokba.
Az U18 és az U16-os korosztályban is 16 együttes vesz részt a
küzdelemben, a Sportiskola célja, hogy az országos nyolcasdöntőbe kerüljenek csapatai.
– A kiemelt bajnokság rendkívül komoly próbatétel a játékosainknak, akár Debrecenbe vagy
éppen Kecskemétre is elutaznak
egy-egy meccsre, tehát valóban
az ország legjobbjai ellen fejleszthetik tudásukat – mondta
Horváth József, a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia
szakmai igazgatója. – Nagyon
jó kezekben vannak a fiatalok,
hiszen az U18-asokat egy spanyol szakember, Carlos Vallejo,
az U16-os korosztályt pedig egy
szerb tréner, Misa Popadic készíti fel. Ez azt is jelenti, hogy az
edzéseket angolul tartják, szükség esetén a másodedzők, Csátaljay Gábor és Pongrácz Levente
tolmácsolnak. Ez komoly előny
a fiataloknak hiszen, ha később
profi csapathoz szerződnek, elengedhetetlen az angoltudás.
Ezek az „A” csapataink, de mindkét korosztályban indítunk „B”

Csátaljay Barna (j) tavaly még a Sportiskola U18-as csapatában szerepelt, idén
már az SKC felnőtt csapatában is bemutatkozott
csapatot is, ők a regionális bajnokságokban szerepelnek.
A sportvezető hozzátette: komoly kihívás számukra, hogy
mind az SKC, mind pedig a
SMAFC U20-as csapata szinte
teljes egészében a Sportiskola
játékosai közül kerül ki.
– Ezek a kiírások már a felnőtt
bajnokságok előszobájának számítanak, a cél egyértelműen az,

hogy a kosárlabdázókat lehetőség szerint be tudjuk építeni a
felnőtt csapatokba – tette hozzá
Horváth József. – Vannak kiváló példák, hiszen az U20-asokhoz tartozó Csátaljay Barna és
Schöll Richárd az SKC színeiben
az NB I. A csoportban, míg Simon Balázs a SMAFC játékosaként az NB I. B-ben mutatkozott
be a felnőttek között. Nagyon

bízom benne, hogy rajtuk kívül több olyan kosarasunk is
lesz, aki eljut a legfelső osztályig.
A szakmai igazgató hangsúlyozta: a koronavírus-járvány
ellenére az U16-os csapat eddig
az idei szezon összes meccsét le
tudta játszani, az U18-asoknál is
csak két találkozó maradt el, ezeket a tervek szerint novemberben pótolják.
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Koronavírus-járvány: a katonaság közreműködésére is szükség volt

Fertőtlenítés után tanítás
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A HÉT MOTTÓJA:

A szakképzési centrum Handler-szakképző iskolájában is elvégezték a fertőtlenítést FOTÓ: FILEP ISTVÁN
folyamatosan rendelkezésre áll
az intézményekben kézfertőtlenítő és a higiéniai előírások betartásához szükséges valamen�nyi eszköz. Megtudtuk, tömeges
megbetegedésről szerencsére
nem kell beszélni, eddigi tapasztalataik alapján a járványügyi
szabályok megfelelő betartásával (maszkviselet, távolságtartás) minimalizálható a fertőzés

továbbterjedése. A szünet előtti
héten egy iskola három osztálya,
valamint két iskola egy–egy osztálya volt fertőzött tanuló miatt
karanténban. Ők otthonról, digitális munkarendben folytatták
tanulmányaikat. Fontos kiemelni, hogy a Soproni Tankerületi
Központ valamennyi intézménye felkészült arra az eshetőségre, hogy bármikor át tudnak

Küzdj az álmodért!
MADARÁSZ RÉKA

A Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és média
alapszakán ebben a
tanévben diplomázik
Avar Gergely. Az elmúlt négy évben sok
minden megváltozott a fiú életében, de
továbbra is operatőr
szeretne lenni.
Gerit négy évvel ezelőtt már bemutattunk újságunkban (Amatőr színjátszó és operatőr, Soproni Téma, 2016. március 9.). Az
akkor még kissé félszeg fiatalember az Eötvös-iskola speciális nevelési igényű tanulóknak
kialakított osztályában érettségizett. A drámapedagógia és
örök szerelme, a videokészítés
segített önmagára találnia és
kiteljesednie. A dESZKa Társulat tagjaként töltött öt év során megtanult csoportban dolgozni, és rengeteget fejlődött
a verbális készsége. 12. osztályban egy Ady-verset feldolgozó
videoetűdjével indult két filmfesztiválon is. Évek óta filmez
a SopRock táncegyesületnek.
Az ígéretes fiú most már Budapesten egyetemistaként fejleszti képességeit.
– Már gimnazistaként bejárogattam a Sopron TV-hez, ahol
Riba Szabolcs operatőrnek köszönhetően megalapozhattam

›

Elhunyt
a korábbi
rektor
Életének 72. évében, november elsején elhunyt
prof. dr. Koloszár József,
az erdőműveléstan professzora, az Erdőmérnöki Kar volt dékánja,
a Soproni Egyetem volt
rektora (1997–1999,
majd 2000 és 2002 között). Sopronban született 1949-ben.

Megkezdődött a tanítás – a karácsonyi
szünetig újra az iskolapadokat koptatják a
soproni diákok. Az elmúlt héten városunk
valamennyi oktatási intézményében elvégezték a kötelező
fertőtlenítést.
Az elmúlt héten, az őszi szünetben ugyan az iskolákban nem
volt tanítás, de nagyon fontos
munkálatokat végeztek el. Az
Operatív Törzs kérésének megfelelően mindenhol alaposan
kitakarítottak, minden olyan
eszközt, berendezést fertőtlenítettek, amelyekkel a tanulók
az oktatás során találkoztak.
Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum főkancellára
lapunknak elmondta, városunkban négy szakképzőintézmény
tartozik az igazgatásuk alá, de
eddig sehol sem alakult ki koronavírussal kapcsolatos gócpont,
a digitális oktatás ideiglenes bevezetésre csupán egy-egy osztályban volt szükség.
A Soproni Tankerületi Központ valamennyi, állami
fenntartású általános és speciális iskoláiban és a Széchenyi-gimnáziumában is elvégezték a fertőtlenítést. Emellett
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állni a tantermen kívüli digitális
munkarendre – olvasható a tankerületi központ lapunknak küldött tájékoztatójában.
A Berzsenyi-líceumban
ugyanakkor a katonaság közreműködésére is szükség volt,
ugyanis az intézményben többen igazoltan megfertőződtek a
koronavírussal. Emiatt több osztályban – rövid ideig – digitális

Mesés színházi
vasárnapok
Hármas meglepetés, igazi családi program és koncert várja
a közönséget a Soproni Petőfi
Színház első matiné-előadásán
november 8-án, vasárnap délelőtt tíz órától. A három aranygyűrű mesét Savanyu Gergely
tolmácsolásában hallgathatják
meg az érdeklődők, majd ezután a népszerű Drazsé zenekar lép fel. Ráadásként tizenegy
órától a Ziránó Bábszínház Pulcinella kertészkedik című fergeteges, vidám produkcióját
tekinthetik meg kicsik és nagyok. Akik megszomjaznak, némi fizetség után a Kakaó bárban ihatnak finom italokat.
Benedek Elek népszerű meséje.

›
Avar Gergő operatőrként képzeli el a jövőjét
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

a szakmai ismereteimet – mesélte Geri. – Az egyetemi évek
során bepillanthattam több
televízió többféle műsorának
készítésébe is, amelyek mindmind hozzájárultak a szakmai tapasztalatszerzéshez.
Két nyári gyakorlatomat egy
budai kerületi tévénél töltöttem, ahol tovább mélyítettem
a tudásomat.
A fiúban sok minden megvan,
ami egy kiváló televíziós műsorkészítő sajátja: vonzza a terepen

végzett munka, imád szerepelni, hajtja az örök kíváncsiság.
Egyelőre a szakdolgozat elkészítése foglalkoztatja, aztán szeretné folytatni tanulmányait kommunikáció és médiatudomány
mesterszakon. Hogy visszajön-e
Sopronba, az még a jövő zenéje. A fővárosban kinyíltak számára a lehetőségek, jó néhány
barátot is szerzett. Álma, hogy
néhány év múlva egy helyi tévé
operatőrjeként építhesse szakmai karrierjét.

oktatást is be kellett vezetni.
– A szeptemberi tanévkezdésre
védekezési tervet dolgoztunk
ki, minden eshetőségre fel voltunk készülve – tette hozzá Tölli Balázs igazgató. – Azzal, hogy
időben elrendeltük a kötelező
maszkviselést és különösen odafigyelünk a higiéniai szabályok
betartására, sikerült elkerülnünk
a gócpontok kialakulását.

A három aranygyűrű a kitaszított királyfiról szól, aki elindul,
hogy meglelje a helyét és a boldogságot a világban, hogy találjon szeretetet, emberséget, szerelmet, tisztességet. Aki pedig
keres, az talál! Többet is, mint
amire számít. Útja során eszesedik, megemberesedik, elesik,
majd felkel. Aztán újra elesik,
ám mindig akad egy segítő kéz,
amely nem hagyja, hogy alulmaradjon, mivel a jónak győzedelmeskednie kell.
A színház vasárnapi matinéprogramjának másik előadása
december 6-án, vasárnap lesz.
Ezen a Tücsöklakodalom című
mesés koncertet adják elő.

RÖVIDEN

Elutalták az ösztöndíjakat
a szakképzésben tanulóknak
Már megtörténtek az általánosösztöndíj-utalások a szakképzésbe járó, elsőéves fiatalok számláira – mondta
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Hangsúlyozta, hogy a technikumban
tanulók 8050 forintot, a szakképző iskolák diákjai pedig
16.100 forintot kapnak havonta, amíg ágazati alapoktatásban vesznek részt. A két iskolatípusba járó diákok ösztöndíja között azért van különbség, mert a technikumban
ez a fajta képzés két évig, a szakképző intézményben egy
évig tart. A kormány arra törekszik, hogy minden tanulónak biztosítsa az ösztöndíjat, azonban fontos szempont
az is, hogy ezek a juttatások a későbbiekben függjenek
a tanulmányi eredményektől is.

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

„Az ember az a fajta
élőlény, amely élete
során szüntelenül
reménykedik, jövőjéről képzeleg, s
azért küzd, hogy ezt
beérhesse. Képlete:
a reménybe ágyazott lét.”
Déry Tibor
(Kossuth- és Baumgartendíjas magyar író, költő)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Déry Tibor:
A befejezetlen
mondat 1–2.
Az önéletrajzi elemekkel átszőtt regény nagyszabású
körkép a 30-as évek magyar
társadalmáról. A szerteágazó cselekmény valójában
párhuzamos családtörténetekből áll össze. A családok
megtestesítette gondolkodás és magatartásformák
között Parcen-Nagy Lőrinc joghallgató próbál kapcsolatot teremteni. Kísérletei azonban sorra kudarcot
vallanak: a családok sorsa
tragédiába torkollik.

A karantén
jó oldala
Rajzoddal mutasd meg nekünk a karantén jó oldalát!
– írja felhívásában a Soproni Szociális Intézmény (SOSZI). A rajzpályázatot soproni általános iskolák felső
tagozatos diákjainak hirdették meg, a résztvevők között értékes nyereményeket osztanak ki. A beérkező
művekből kiállítást rendeznek, valamint az intézmény facebook-oldalára is
feltöltik azokat – a legtöbb
like-ot kapó közönségdíjat vehet át. Az alkotásokat
november 30-ig várják személyesen a SOSZI titkárságán, vagy postai úton is beküldhetők a Kossuth Lajos
utca 10. címre. Kérik, hogy
minden rajz hátuljára írják
rá a pályázó nevét, iskoláját, osztályát, osztályfőnökének nevét. Eredményhirdetés december 11-én lesz.
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Alma és fája

Sportos család

A LAPOSFÖLDHÍVŐ

Vannak, akik csak akkor hisznek valamiben, ha azt személyesen megtapasztalták.
Ezen csoportba tartozók között is vannak persze olyanok, akik még akkor se… Én
„laposföldhívővel” még nem
beszéltem (vagy a föld alakjáról még nem beszéltem
laposföldhívővel). Egy laposföldhívő a hitével/ hitetlenségével nem veszélyezteti mások életét.
A COVID témában viszont a
mást hívők mások életét is
veszélyeztetik. Most, ami-

›

kor már alig akad, akinek a
környezetében nincs a fertőzéssel valami módon személyes kapcsolatba került ismerős, egyesek még mindig
úgy állnak a kérdéshez, mint
a székely, aki az állatkerti kifutóban sétáló zsiráfot nézve
megjegyzi… „ilyen állat pedig
nincsen”. De, de van…
A COVID már a nyakunkon van. Ilyenkor az ember
gyomra bizony összeszorul
felelőtlenségeket látva.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
NOVEMBER 4–10.

November 4.,
szerda

Szebedllédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

November 5.,
csütörtök

Than Károly gyógyszertár
Újteleki u. 54.

99/510–787

November 6.,
péntek

Patikaplus gyógyszertár
Határdomb u. 2.,
Alphapark

99/505–220

November 7.,
szombat

Patikaplus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

November 8.,
vasárnap

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–732

November 9.,
hétfő

BENU állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

November 10.,
kedd

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma
nem esik
mes�sze a fájától, tartja a mondás,
melynek igazságáért nem kell messzire menni Sopronban
sem. „Rém sportos
család” – ez elmondható Hajnalékról, ahol
generációkra visszamenőleg, de az unokákra előretekintve is
tradíció a tenisz, egyáltalán a sport.
– Őrzök egy régi családi fotót,
melyet annak idején a dédszüleim készíttettek, melyen a nagyanyám testvérének a kezében
egy klasszikus racket, vagyis egy
fa teniszütő van, gyanítom nem
csak díszlet gyanánt. Az viszont
már dokumentált tény, hogy
édesanyám 1936-ban egy balatonfüredi teniszversenyen párosban harmadik lett – mesélte
Hajnalné Rihay Katalin, aki évtizedekig a Hotel Lövér igazgatóhelyettese volt. – Erdőmérnök
édesapámat 1955-ben Csornára
helyezték, ahol abban az időben
Dreisziger Miklósnak köszönhetően komoly sportélet volt.
NB I-es kézilabdacsapat, atlétika, tagja voltam annak a négytusacsapatnak, amelyik az úttörő
olimpián harmadik lett, gimnazista koromban pedig elkezdtem versenyszerűen teniszezni.
1977-ben kerültünk a férjemmel

Hajnal Ákos, János, Hajnalné Rihay Katalin és Gábor FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
Sopronba, itt akkor egy kiváló
női csapat volt, az ob-ben is játszottunk. Egyszer csak azt vettem észre, hogy én jelentem a
folytonosságot az idősebb generáció és az akkor feltörekvő
fiatalság között, a versenyszerű teniszt ekkor hagytam abba.
– Középiskolában a Budapesti Honvédban úsztam, ma már
nem nagy dolog a percen belüli száz, de akkor ez még valami
volt, pláne ifistaként – vette át a
szót feleségétől Hajnal János, aki
nyugdíjazása előtt a nagycenki kastélyszálló igazgatója volt.
– Az egyetem után a feleségemmel Tihanyba kerültünk, ahol
egyszerűen irigy voltam Katira,
férfiúi hiúság, hogy ő tud olyat,
értem alatta a teniszt, amit én

nem. Így kezdődött – mindig
amatőr maradtam, de annak
lelkes. Sok örömet okozott nekem ez a játék, nem utolsó sorban pedig számtalan barátra
tettem szert a tenisz révén.
– Nehéz ehhez bármit hozzátenni – mondta Gábor, aki
jelenleg Ausztriában tenisztréner. – Először pingpongoztam,
voltak szép sikereim is országos
versenyeken, öcsém pedig teniszezett. Amikor elmentünk nyaralni, akkor Ákosnak nem volt
partnere, lényegében ilyen prózai oka volt, hogy „átigazoltam”
a vörös salakra, és kerültem be
végül is Szinvai Kálmán edző
sok sikert elért csapatába.
– Időnként még ma is versenyzünk, hisz jóval túl a

negyvenen tavaly még elindultunk Gáborral az országos
fedett pályás bajnokságon, ahol
párosban nyolc közé kerültünk,
de van nemzetközi sikerünk is,
hisz annak idején egy Sopronban rendezett ATP challenger
versenyen négy között voltunk
– folytatta a családi tenisztörténetet Ákos, aki bátyjához hasonlóan szintén tenisztréner
Ausztriában.
– Volt olyan soproni családi
teniszverseny, ahol a döntőt a
Hajnal–Hajnal páros játszotta a Hajnal–Hajnal páros ellen – vette vissza a szót az apa,
Hajnal János. – Erre mondta az
örök mókamester Varga Sanyi
barátunk, hogy hol hagytátok a
nagymamát…

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 11-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 21-i rejtvényünk megfejtése: „Az igazság a kritika lelke”. Szerencsés megfejtőnk: Kiss Béla, Sopron, Ibolya út.

12 Sztárok itt és ott

www.sopronitema.hu

Árva Balázs: soproni dobos a Mystery Gangben

Fergeteges ritmusok

2020. november 4.

Soproni humorsarok

KÓCZÁN BÁLINT

Soproni zenész körökből erősített
a Mystery Gang csapata, ugyanis
Árva Balázs dobol a népszerű formációban. A banda első nyilvános
fellépése pont Sopronban lesz november 6-án
a Búgócsigában. Árva Balázzsal beszélgettünk.
– Hogyan kerültél kapcsolatba
a Mystery Ganggel?
– A közösségi médián keresztül érkezett a megkeresés. Értelemszerűen felmerül a kérdés,
hogy egy pesti banda választása miért pont egy soproni zenészre esik. Ezt fel is tettem Egri Péternek. Ezt mondta: „Nem
találtam a fővárosban olyan
dobost, aki rendelkezik kellő
rutinnal ebben a műfajban, és
tudja reprodukálni az ötvenes
évek rockabilly hangzását a saját hangszerén.”.
– Mennyire nehéz beszokni
a csapatba?
– Valójában az osztrák nagybőgős barátommal – aki szintén a Mystery Gang tagja már
közel 10 éve – együtt zenélünk
különböző formációkban, ezért
mi már egy jól összeszokott ritmusszekció vagyunk. Úgy gondolom, nagy erősségünk a zenei
alázat és az alkalmazkodóképességünk, ezért mindösszesen
két rövid próba után el mertük

vállalni a Raktárkoncert felvételét. A próbák egyébként Budapesten zajlanak.
– Az új formáció első nyilvános fellépése pedig épp Sopronban lesz…
– Így igaz, november 6-án,
pénteken a Búgócsigában lépünk fel, majd november 14-én,
szombaton Budapesten, a Muzikumban mutatjuk be az új felállást a fővárosi közönségnek. Az
első megmérettetés a Raktárkoncert volt, amit hamarosan
megtekinthet a közönség.
– Milyen koncert várható a
’Csigában?
– Egy fergeteges, véget nem
érő „ördögi zakatolás”, ahol
megelevenedik az 1950-es évek
autentikus rhythm’n’blues világa, keverve a nyers és vad rockabilly zene ritmusaival. Ezúttal
a trió kibővül egy szaxofonos
hölggyel, aki játékával még izgalmasabbá teszi a péntek estét.
– Milyen más projektekben
dolgozol még?

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista alkotásai hétről hétre.

Buli van! – zenei ajánló
A Mystery Gang csapatában is játszik Árva Balázs
(balra), pénteken Sopronban lépnek fel
– Lassan már tíz éve, hogy zenei munkásságom nagy része
áttevődött Ausztria területére.
Jelenleg a Mystery Gangen kívül állandó tagja vagyok négy
különböző osztrák rockabilly
és rock & roll zenekarnak. A közelmúltban kipróbáltam magamat a latin (pop) műfajban is
(Maria y Los Chicos), valamint

szívvel-lélekkel csináltuk a Déjá
Vu francia sanzontriót. Emellett
már másodjára kaptam lehetőséget a Soproni Petőfi Színház
zenés darabjaiban, most a Padlás című musicalben működöm
közre ütősként. Ez is komoly kihívás, korábban soha nem játszottam karmester által vezényelt szimfonikus zenekarban.

Rómeó Vérzik koncert
November 6., péntek 20 óra, Hangár Music Garden
Rock’n’Roll-tól lesz hangos Sopron
Mystery Gang – The Power Trio koncert
November 6., péntek 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Különleges est vár mindenkit, különleges hangulatban
Ocho Macho – Gerilla akusztik
November 7., szombat 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Konflikt + Éhenkórászok koncert
November 20., péntek 19 óra, Hangár Music Garden
Anima Sound System – Gipsy Sound Clash 20
November 21., szombat 18 óra, Hangár Music Garden

sarok

Az öltöztető függöny
a függöny – 15–20 centimétert a két szélén rá kell hagyni.
Egy szép függöny nemcsak a A függönypiacot szintén a színek és minták
fénytől védi meg, hanem öltöz- óriási dömpingje jellemzi. Az aktuális trendeket minden évben a frankfurti Heimtexteti, otthonosabbá is varázsolja a tilen határozzák meg a vezető lakástextilszobánkat. Néhány szempontot gyártó cégek.
mindenképp érdemes figyelem- – A leggyakrabban 46–50 négyzetméteres,
új építésű lakásokba, illetve 100–120 négybe venni a kiválasztásnál.
zetméteres, egyszintes családi házakba jáA karnisoknak két fajtáját különböztetjük runk felmérni – folytatta a szakember, aki
meg. A rúd típusúakat elsősorban oldalfal- 1993 óta gyakorolja a szakmát szívvel-lélekra szerelik, ritkábban a mennyezetre. Készül- kel. – Ezek a lakások többnyire a minimál stíhetnek fából és fémből, klasszikus (arany– lus jegyeit viselik magukon: üveg, fémanyaantik, fekete) és modern (matt króm, acél) gok, szögletes formák, fekete–fehér–szürke
színekben. A fémkarikák régen nagyon árnyalatok. A fényáteresztő függöny dekohangosak voltak, de mindenre van megol- rációs értékét gyakran a mintája adja meg.
dás: kifejlesztették a műanyag betétes né- Kiegészítőnek sokszor alkalmaznak kivizöld,
piros, lila, padlizsán, ezüst látványelememakarikát.
– A minimál stílus hívei a sín típusú karni- ket. A földszíneket, a drapp–barnákat még
mindig sokan keresokat részesítik
sik nálunk, de ezeelőnyben – tudket is kezdi felváltatuk meg Greilinni a fehér, a szürke
ger Mihálytól, az
és a fekete.
egyik soproni laNagyon fontos,
kástextildiszkont
hogy a függönyt
tul ajdon os átó l .
a karnisra vesszük,
– Ezeket jellemnem pedig az abzően oldalfalra
lakra. A legkisebb
szereljük. Váltoszabályozott arány
zatos színekben
a másfélszeres, jelkaphatóak: felemző a kétszeres,
hér, szálcsiszolt
de ettől el lehet
alumínium, szatérni felfelé és letén, matt bronz.
felé is. A műanyag
A karnis méreredőnyök elterjetezése állandó
désének köszönproblémát jelent,
hetően a sötétíugyanis sokan
tő gyakran csak
elfelejtik, hogy A szakember szerint a függönyt a kardíszítőelemként
– ha azt szeret- nisra vesszük, nem pedig az ablakra
funkcionál.
nék, hogy elférjen FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
MADARÁSZ RÉKA

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP
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