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Már gyermekjátszótérrel és kültéri kondiparkkal is várja a soproni családokat és sportolni vágyókat a közkedvelt Mókus-erdő. Számos, a Lövérekben és Sopron–Balfon található
szabadidős helyszín újult meg a közelmúltban kormányzati támogatásból, rendezték az Ojtozi sétány és a Panoráma sétaút, valamint a Printz-pihenő környezetét is.

Hófehér ruhaköltemények

Irány a szakképzés!

Látványos ruhákat, karikagyűrűket és emeletes tortákat is megtekinthettek a párok a IX. Soproni Esküvő Kiállításon vasárnap a Liszt-központban. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER

Ösztöndíj, munkabér,
pályakezdési juttatás
– 2020 szeptemberétől
jelentős támogatásokkal bővült a szakképzés. Sopronban is egyre népszerűbbek ezek
az oktatási formák, a
Handler- és a Fáy-iskolában, a Vasvillában, valamint a vendéglátóban
37 féle képzés érhető el.
A lehetőségekről a Soproni Kereskedelmi és
Iparkamarában hallhattak az érdeklődők.

Pedagógus focikupa
Öt csapat rúgta a bőrt a szombati 15. Pedagógus Focikupán. A Gárdonyi-iskola tornatermében a pedagógusok
mellett a Soproni Tankerület és a polgármesteri hivatal
munkatársai játszottak. Az első helyet a polgármesteri hivatal csapata szerezte meg. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Faiparosok versenye

A magyar tudomány napja
A kétnapos szakmai megmérettetésen tizennégy csapat vett részt.
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Megkoszorúzták Széchenyi István nagycenki mauzóleumban lévő nyughelyét november 3-án, a magyar tudomány napján. A megemlékezés a sopronpusztai Akadémiai
Emlékerdőben folytatódott, ahol prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora tartott beszédet. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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KÉRÉSZÁLLAM A HATÁRON. A HEINZENLAND KÖZTÁRSASÁG

– Sopron

A vég és a kezdet –

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

2.

A Lajta – Magyarország és Ausztria határfolyója.
azonban rövid vita után átformálódott, mivel a szervezők jobbnak látták a kisebb
Németújvár helyett az új állam fővárosának szánt Sopron megszerzésére összpontosítani. Sopron valóban a
térség legfontosabb városa volt, elfoglalására éppen
ezért halvány remény sem
volt. Emiatt – és mivel a bécsi vezetésnek nem volt érdeke, hogy még mélyebb
éket verjen a magyar–osztrák kapcsolatok közé – az
osztrák kormányzati körök
hátat fordítottak a tervnek.
A szervezők ennek ellenére folytatták az előkészületeket. November utolsó

Teljes körű állampapír-választék
költségmentesen a Magyar Államkincstárban

M

agyarországon minden huszadik embernek van megtakarítása a Magyar Államkincstárban értékpapírszámlán. Az
országoshoz hasonló az arány Győr–
Moson–Sopron megyében is, ahol a
megyei népesség 5,3 százalékának van
kincstári értékpapírszámlája.

Az ügyfelek közel fele Start-értékpapírszámlával rendelkezik, vagyis többségük 18 évesnél fiatalabb gyermeke
számára fektet be Babakötvénybe.
Már több mint félmillió ember nyitott értékpapírszámlát, és vásárolt állampapírt a Magyar Államkincstárban. Számuk dinamikusan emelkedik, az idei évben
már 41 ezer fővel bővült a kincstári ügyfelek száma. Ők
azok, akik felismerték, hogy az állampapír-forgalmazás
területén a Magyar Államkincstár a legjobb választás.
HOGY MIÉRT?
 a Kincstár a legbiztonságosabb értékpapírszámla-vezető, mert az állam garantálja, hogy az értékpapírszámlán lévő állampapír-állomány teljes
összegét, beleértve az esedékes kamatokat is, értékhatártól függetlenül visszafizeti, a követelés pedig az állammal szemben soha nem évül el,
 itt minden forgalomban lévő állampapír
megvásárolható,
 a Premium Euró Magyar Állampapírt (PEMÁP) és
a Babakötvényt csak itt lehet megvásárolni,
 a számlanyitás és az értékpapírszámla-vezetés
díjmentes,
 a Kincstár piacvezető az elektronikus szolgáltatásokban:
 ügyfélkapun keresztül otthonról, kényelmesen, online lehet értékpapírszámlát nyitni, eddig már több
mint 31 ezren éltek ezzel a lehetőséggel,
 ma már a kincstári ügyfelek mintegy 60 százaléka a
WebKincstár, a MobilKincstár, illetve a TeleKincstár szolgáltatás igénybevételével otthonról intézi
állampapír-vásárlásait,

 online állampapír-vásárláskor lehetőség van bankkártyával fizetni, mely az ügyfél számára a Kincstárból történő kiutaláshoz hasonlóan díjmentes,
 minden megyében elérhető országos hálózat áll az
ügyfelek rendelkezésére, ahol akár előre lefoglalt
időpontban, az állampapír-forgalmazás iránt elkötelezett és felkészült munkatársak segítik az ügyfeleket befektetéseik intézésében.
A Kincstárban vezetett értékpapírszámlák közel fele (256 ezer) Start-értékpapírszámla. A Start-számlán
megvásárolható Babakötvény ugyanis a legjobb módja annak, hogy gyermekeink, unokáink jövőjének megalapozása érdekében pénzt tegyünk félre számukra.
A Start-értékpapírszámlának nincs semmilyen költsége,
mentesül mindennemű adó-, járulék- és illetékfizetési
kötelezettség alól. A Start-számla egyszerűen megnyitható, akár személyesen bármely állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálaton, akár személyes megjelenés nélkül,
az Ügyfélkapun keresztül.
A Start-számlára befizetett összeget – ideértve az
életkezdési támogatást, valamint a mindenkori aktuálisan jóváírt kamatokat – a Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti. A Babakötvény az inflációt 3 százalékkal meghaladó mértékben kamatozik, amely jelenleg 6,3
százalék, illetve 6,4 százalék (korosztálytól és állampapír-sorozattól függően). Az állam további kedvezmén�nyel támogatja a Start-számla megnyitását és a későbbi
befizetéseket. (Ilyen támogatás többek között az Életkezdési támogatás aktiválása, a természetes személyek általi befizetések 10 százalékos, maximum 6000 forintig terjedő kiegészítése.) A konstrukció nem igényel
rendszeres megtakarítást, nem jár havi befizetési kötelezettséggel. Mivel a Babakötvény alapcímlete 1 forint,
így a megtakarításnak nincs sem alsó, sem felső korlátja.
Tehát, ha megtakarított pénzét biztonságos
módon, magas hozam mellett szeretné kamatoztatni, fektessen állampapírba! Ha állampapírban gondolkodik, akkor egyértelműen a Magyar Államkincstár a legjobb választás, mert itt nemcsak a saját
anyagi biztonságát tudja megalapozni, hanem egyúttal
a gyermeke jövőjéről is lehetősége van gondoskodni.
Már több mint félmillió ember élt ezzel a lehetőséggel.
Lépjen be közéjük, és legyen a Kincstár ügyfele Ön is!

napjaiban az összegyűjtött
fegyvereket megpróbálták
eljuttatni a határ mellett élő
falusiakhoz.
December elejére sikerült
összeszedni nagyjából 300
felkelőt, de a szervezetlenség miatt nagy részüknek fogalma sem volt arról, mit kell
tennie. December 6-án este
végre megérkezett egy osztrák fegyveres csoport és némi muníció Nagymartonba
(Mattersdorf, ma: Mattersburg), s ez felbátorította Suchardot, hogy végre kikiáltsa
a független és szabad német
Heinzenland Köztársaságot. A főszervezővé avanzsált politikus szép hienc

dialektusban tett kijelentéséből („Bei Ungarn wolln ma
net bleiben. Nach Österreich
lasst ma uns net. Na, dann
ham ma halt a eigene Republik gmacht.” = Magyarországon nem akarunk maradni,
Ausztriához nem engednek
csatlakozni, ezért létrehoztuk saját köztársaságunkat.)
jól kivehető, hogy az állam
fennállását annak létrehozója is átmenetinek tartotta.
Heizenland Köztársaság
leendő fővárosában, Sopronban a magyar helyőrség mindenkinél előbb értesült az eseményekről. Az
önkénteseknek egy napra sikerült megszerezniük

Thurner-emlékpad

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Kevésbé ismert, hogy segítségével kiáltsanak ki
a nyugat-magyaror- önálló köztársaságot, mely
szági felkelést jóval később csatlakozhat (Némegelőzően, 1918. met-) Ausztriához. A gondodecember 6-án osztrák geril- lat a bécsi szociáldemokrata
lák is kísérletet tettek a te- körökkel bizalmas viszonyrület egy részének birtokba ban lévő nagymartoni hábovételére. Ezt segítette, hogy rús veterán, Hans Suchard
a birodalmi végjáték perce- fejébe is befészkelte maiben fejetlenség uralkodott gát. Hans bátyja, Josef Sua térségben. A régi rendszer chard ugyanakkor a nagymegszűnt, az új még nem német politikai irányzat
szilárdult meg, a törvény- híveivel ápolt jó kapcsolatoés az átmeneti hatalomnél- kat. Ismeretségeik révén a
küliség mindenhol zavaros világháborúból átmentett és
állapotokat teremtett. A bi- különböző raktárakban pizonytalanságot kihasználva henő fegyverkészletekhez
a bécsi kormány holdudvará- is ismerték a kulcsot. A célban működő csoportok meg- juk az volt, hogy stájer terüpróbáltak kész
letről hatolnak
helyzetet te- „Sopron valóban a térb e ön ként e remteni, és ka- ség legfontosabb váro- seikkel a régió
landos tervek- sa volt, elfoglalására
délebbi részékel álltak elő. éppen ezért halvány
re, és Németújváron (GüsErre vonatkoremény sem volt.”
zóan nem rensing) kikiáltják
delkezünk biztos források- az önálló köztársaságot,
kal, mivel a terveket eleve ahonnan aztán további tetitokban szőtték, az akció rületeket foglalnak el. El is
kudarca után pedig minden kezdték nyomtatni a propalehetséges nyomot igyekez- gandaanyagokat, és néhány,
tek eltüntetni. Az bizonyos, a csekélynél is kevesebb
hogy a Nyugat-Magyarország helyismerettel rendelkeátcsatolását szervező West ző leszerelt tiszt segítségéungarische Kanzlei katonai vel hozzáláttak a hadsereg
részlegének vezetője java- szervezéséhez. A nem túl
solta, hogy szabadcsapatok a laposan átgondolt ter v

– Nagymartonon kívül – a
közeli Lajtaújfalu (Neufeld an
der Leitha) feletti fennhatóságot. A távíró- és telefonvonalak azonban nem működtek
rendesen, pontosabban a magyar államhoz lojális tisztviselők kezelésében maradtak,
így azokat, akiknek tudniuk
kellett volna az akcióról, nem
tájékoztatták időben. A községek nem tudtak kapcsolatot teremteni egymással, és
a Nagymartonba juttatott hadi és propagandaanyag kivételével az előre összegyűjtött
fegyverek sem értek célba. Az
illegális szállítmányokat hol
a magyar hatóságok fülelték
le, hol az osztrák csendőrség
tartóztatta fel.
Így aztán a december 7-i
hajnali ködben a felkelőknél
sokkal jobban felszerelt magyar csapatok bevonultak
Nagymartonba, és egyetlen
puskalövés nélkül véget vetettek az ügyetlenül kivitelezett vállalkozásnak, mely
a Sopronból odaérkező karhatalom közreműködésével már másnap reggelre elvetélt. A rövidre sikeredett
próbálkozás vezetőjét elfogták, a felkelőket pedig
Nagymarton főterén lefegyverezték. Az operettbe illő
történet méltó fináléjaként
Suchardot hazaárulás vádjával letartóztatták és halálra
ítélték, de a karácsonyt már
otthon tölthette, mivel amnesztiát kapott.

KÖVES ANDREA

Emlékpadot adtak át vasárnap délelőtt Sopron
neves polgármesterének, Sopronyi-Thurner Mihálynak egykori lakóházával szemben, a Frankenburg úton. A köztéri alkotást Kutas László szobrászművész készítette.
A bronzból készített emlékpadot a népszavazás centenáriuma alkalmából állíttatta a
Soproni Városszépítő Egyesület. Sopronyi-Thurner Mihály
polgármesterként döntő szerepet játszott az 1921-es népszavazásban. Az ünnepélyes

avatáson dr. Józan Tibor, a
Soproni Városszépítő Egyesület elnöke beszédében kifejtette: – Az emlékpad, amely
egyben a Hűség ösvény egyik
állomása lesz, egy emlékhely,
üzen a jövőnek. Aki itt leül,
megpihen, ráláthat az egykori

polgármester volt lakóházára,
ahol utolsó éveit is élte.
Az avatáson dr. Farkas Ciprián polgármester kiemelte:
fontos tisztelegnünk a centenárium évében mindazok
előtt, akik a népszavazás idején sokat tettek azért, hogy
Sopron magyar maradhatott.
A közel két méter hos�szú, míves bronzalkotást az
ünnepségen személyesen is
részt vevő Kutas László szobrászművész készítette el. Az
avatáson részt vett Magas
Ádám és Sass László önkormányzati képviselő is.
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2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

RENDŐRSÉGI sorozat

Mindenkit hazavárnak!
CZETIN ZOLTÁN

Sötét van reggel, amikor felkelünk és sokszor már délután is,
amikor hazaérünk
– fontos, hogy a közlekedésben is felkészüljünk a rossz látási
viszonyokra. Minél jobban „ki van világítva”
valaki, annál nagyobb
biztonságban van.
A közelmúltban történt a baleset: a gyalogos lakott területen kívül ment este az út
szélén, amikor elsodorta egy
autó. Nem volt rajta láthatósági mellény, így a sötétben valószínűleg csak későn
vette észre a sofőr, már nem
tudta kikerülni. Szerencséje
volt, mert kisebb sérülésekkel megúszta.
– Lakott területen kívül,
rossz látási viszonyok között
kötelező a láthatósági mellény a gyalogosoknak és a bicikliseknek is – kezdte Babelláné Lukács Katalin, a Soproni

Rendőrkapitányság őrnagya,
kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Azt gondolom,
hogy a saját érdekükben nem
árt, hogyha a városban is felveszik, ugyanis a láthatóság
életet menthet.
Fontos, hogy a gyerekek
kabátja, táskája legyen ellátva fényvisszaverőkkel, a bicikliken pedig elöl és hátul
is kötelező a lámpa, amit
már szürkületben be kell
kapcsolni.
– Mielőtt elindulunk otthonról, mindig ellenőrizzük,
hogy működnek-e a kerékpárunk lámpái, nem merült-e
le az elem – folytatta az őrnagy. – Arra is ügyeljenek
a biciklisek, hogy a kabátjukkal, táskájukkal se takarják el
a lámpákat!
A szakemberek szerint
rengeteg baleset megelőzhető, hogyha az autósok időben
észreveszik az út szélén közlekedő vagy épp ott átkelni
készülő gyalogosokat és kerékpárosokat. Ehhez pedig
elengedhetetlen a megfelelő
láthatóság.

RÖVIDEN
Adventi fények – beragyogják Sopront

A tavalyinál is grandiózusabb fényárban úszik majd városunk az
adventi időszakban – idén közel 800 ezer kicsi izzó és több kilométer hosszúságú fényfüzér emeli az ünnep fényét.
A díszkivilágítást október második felében kezdték kihelyezni a szakemberek. A belváros szinte minden utcáját, a körforgalmakat, valamint több városrészen az élő fákat is ünnepi
köntösbe öltöztetik. Emellett Balf, Görbehalom, Brennbergbánya területén is szerelnek fel díszeket. A tervek szerint november 26-án gyúlnak ki a fények.
Kiss István, a munkálatokat végző vállalkozás vezetője arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott körültekintéssel haladjanak az érintett útvonalakon.

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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Jelentős gyógyhelyfejlesztés a Lövérekben és Balfon

Turizmus a természetben

A gyermekeket játszótérrel, a felnőtteket fitneszparkkal várja a megújult Mókus-erdő (Lövér körút – Károlymagaslati út –
Kertekalja által határolt terület).
ETZL EDGÁR

Számos, a Lövérekben és Sopron–
Balfon található szabadidős helyszín újult meg a közelmúltban. Az
elkészült fejlesztéseket múlt szerdán a Mókus-erdőben mutatta be Barcza Attila és
dr. Farkas Ciprián.
Már gyermekjátszótérrel és
kültéri kondiparkkal is várja a soproni családokat és
sportolni vágyókat a közkedvelt Mókus-erdő. Ezek az új
attrakciók csupán egy szeletét képezik a sopron és balfi
gyógyhelyek fejlesztésének.
A munkákat állami forrásból
finanszírozták.
– Látható, hogy a már meglévő turisztikai helyszínek
felújítása mellett számos újat

hoztunk létre, a természetközeli tereken kialakított aktív pihenési lehetőségek a
soproniak és a turisták egészségét fogják szolgálni – mondta a szerdai sajtótájékoztatón
a Mókus-erdőben Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. Az eseményen részt vett dr. Simon
István és Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint több
önkormányzati képviselő is.

– Az elmúlt évben a város
olyan terei és ikonikus épületei újultak meg, amelyekkel
már időszerű volt foglalkozni – hangsúlyozta dr. Farkas
Ciprián polgármester. – Sopron a műemléki kincsek számát tekintve Budapest után
a második leggazdagabb város Magyarországon, ezek
megóvása kiemelt feladata a
városvezetésnek.
A projekt több helyszínt
érintett a Lövérekben. A mókus-erdei szabadidőpark kialakítása mellett rendezték
az Ojtozi sétány és a Panoráma sétaút, valamint a Printzpihenő környezetét. Új tanösvényeket is kialakítottak,
amelyeken a projekt keretében hamarosan ingyenes
tematikus séták indulnak.

Kulturális pikniktérré alakították a zenepavilon területét,
és bővítették a KRESZ-parkban található erőnléti eszközök számát.
Több fejlesztés valósult
meg Balfon is. Interaktív látogatóközpontot hoztak létre a
József Attila Művelődési Házban. Megújult a buszforduló
környezete, az Alsódomb és
Akácfa sor közötti, valamint
az ivókút körüli területen pedig szabadidőparkokat alakítottak ki, ahol új szabadtéri
bútorok várják a turistákat és
a helyieket.
Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke örömmel
újságolta, hogy sokan már az
átadást megelőző hétvégén
kipróbálták a mókus-erdei
szabadidőparkot.

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

– Civil szervezetek Sopronért –
Rászorulók segítése, élményprogramok
szervezése, hagyományőrzés – csak pár
azok közül a fontos
feladatok közül, amelyeket a civilek ellátnak. Sorozatunkban a
soproni szervezeteket
mutatjuk be.
SOPRONI HUSZÁR
HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET

Jövőre ünnepli alakulásának 15. évfordulóját a Soproni Huszár Hagyományőrző
Egyesület, amelynek legfőbb
célja a katonai hagyományőrzés újjáélesztése és életben
tartása.
– Fontos számunkra, hogy
minél többen megismerhessék a huszárság hagyományait, különös tekintettel a
30 évig Sopronban állomásozó elit ezredre, a 9. Nádasdy huszárezredre – emelte

FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

KÖVES ANDREA

A soproni huszárok rendszeres fellépői a városi programoknak, találkozhattunk velük a Kult100-on is.

A Bánfalváért Baráti Kör, Kulturális Egyesület idén is megtartotta a hagyományos búcsút.

ki Grubits Róbert, az egyesület elnöke. – Tagjaink képzéseken folyamatosan bővítik történelmi ismereteiket,
fejlesztik korhű ruházatukat,
felszereléseiket, fegyverzetüket, csiszolják lovas tudásukat, alakiasságukat. Részt
veszünk a városi és regionális ünnepségeken, megemlékezéseken, a Honvédelmi
Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet hazai és külföldi
rendezvényein.
Az egyesület a limanowai csata emléknapján

Mihály-temetőben lévő kriptáját is. A báli szezonban huszárbált rendeznek, lovasbemutatókon prezentálják a
magyar huszár lovas–alaki
és fegyveres tudását.
A népszavazás centenáriumára „A hazáért mindhalálig!” és a „Hűség városa
Sopron” jelmondatok szellemiségében készülnek.

emlékmisével tiszteleg az elesett soproni huszárok előtt
a domonkos templomban.
Közreműködésüknek köszönhető a Deák téri Nádasdy-emléktábla és Muhr Othmár-szobor felállítása, mely
a mise utáni katonai tiszteletadás helyszíne. 10 évvel
ezelőtt megnyitották a 9. Nádasdy Huszárezred Emlékmúzeumát az Orsolya téren,
a Lábas-házban, de gondozzák Hilibi Haller József főhadnagy, 1914-ben hősi halált halt huszártiszt Szent

BÁNFALVÁÉRT BARÁTI KÖR
A Bánfalváért Baráti Kör,
Kulturális Egyesület 1998-tól
folyamatosan végzi hagyo-

mányápoló és értékteremtő
tevékenységét.
– Az egykori nagyközség,
Sopronbánfalva ugyan már
Sopron részévé vált 1950ben, de velem együtt többen az itt élőkkel úgy éreztük: szükség lenne helyben
szervezett értékteremtő,
értékmegőrző eseményekre – kezdte Igrecz Katalin,
a kör elnöke. – Fontos volt
számunkra, hogy sokakhoz
szóljunk vallási felekezettől,
nemzetiségi hovatartozástól függetlenül, ugyanakkor

ápolva a különböző nemzetiségek kultúráját a keresztény
gyökerekre építve.
A kör számos nagyszabású feladatot is megvalósított: kettőskeresztet állíttatott 2000-ben, összefogással
rendezetté tette a Hajnal teret, emléktáblát készíttetett a
templom- és iskolaépítő hajdani evangélikusok tiszteletére, felkarolta a bánfalvi
templomok díszkivilágítását.
Sokakat vonzó eseményekben is bővelkedik: a nagy sikerű templomos napokat,
a tradicionális szeptemberi hagyományőrző hétvégét, a bánfalvi bált új programokkal is színesítette: így
a barokk vasárnappal, az Ösvénytaposó elnevezésű helytörténeti sétával, koncertekkel a hegyi templomban.
A tagok figyelnek arra,
hogy mindenki azokban a
munkákban vehessen részt,
amelyek igazán közel állnak hozzájuk, amelyet szívvel-lélekkel tudnak végezni. A kör remek közösséget
alkot, amelyhez a fiatalok is
örömmel csatlakoznak.
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Városi hírek

A feldolgozás utánközkinccsé teszik a hagyatékot

EZ LESZ… – programajánló

Fél évszázad tudása

Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska:
Pilinszky és én
November 10., szerda 20 óra, Búgócsiga Akusztik
Garden

Márton-nap

ELEK
SZILVESZTER

November 11., csütörtök, 16.30, Liszt-központ
16.30 Bíborfelhők Savaria felett – Náray Mira kötetbemutatója (Liszt Café)
17.00 Lámpagyújtás, csengőhangolás, forró tea (Liszt terasz)
17.30 Bim Bam Band (HJAMI) műsora és zenés lámpás felvonulás indulása
18.00 Szironta csengettyűegyüttes koncertje (Petőfi tér)

Nemzetközi szinten
is páratlan kutatónak tartották évtizedeken át
dr. Csapody Istvánt,
akinek irathagyatékát
utódai felajánlották a
Soproni Egyetemnek.
Így a szakértők számára nyitott könyvvé válik
a botanika és a természetvédelem meghatározó szelete.
Felbecsülhetetlen tudással
teli dobozok magasodnak a
Soproni Egyetem növénytani
könyvtárában. Az iratanyag
feldolgozása izgalmas küldetés a kutatóknak, mivel a hazai természetvédelem ikonikus alakjának, dr. Csapody
Istvánnak személyes örökségéről van szó.
A dobozokat exkluzív helyen tartják, a szoba vitrinjei
ugyanis az intézmény egykori címzetes egyetemi tanárának könyvritkaságaival
vannak tele. – Dr. Csapody
István 2002. január 8-án bekövetkező halála után a család úgy döntött, hogy a szakértő szakmai könyvtárát
felajánlja egyetemünknek
– emelte ki dr. Bartha Dénes,
a Soproni Egyetem profes�szora. – Ő bibliofil ember volt,

Hűség 100

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

November 11. 17 óra, Macskakő Gyermekmúzeum
A centenáriumi évhez kapcsolódva az 1921-es soproni népszavazás avatott szakértői ismeretterjesztő előadások keretén belül mutatják be az eseményeket és a történelmi korszakot. Ezúttal ifjabb dr. Sarkady Sándor tart előadást.

Dr. Bartha Dénes, a Soproni Egyetem professzora dr. Csapody István irathagyatékával.
így hozzájutottunk olyan kuriózumokhoz is, amelyek még
az intézményünknek sem voltak meg. Mi ezt a 3 szekrénnyi
könyvet gondosan kezeltük,
katalógust is készítettünk a
kollekcióból, ezért az örökösök megtiszteltek minket a
bizalmukkal, és a közelmúltban felajánlották nekünk
dr. Csapody István irathagyatékát is.
A szakmai iratokból, európai utazások botanikai leírásaiból és levelezésekből álló
gyűjtemény 14 szabvány irattári dobozt tölt meg – mindemellett a felajánlás jóvoltából
még kutatóutakon készített
fényképekkel, térképekkel
és növényekkel kapcsolatos
képeslapgyűjteménnyel is

gazdagodott az egyetem gyűjteménye. – Fél évszázad tudásáról beszélhetünk. Ez az
örökség kirajzolja számunkra
a botanika és a természetvédelem történetét. A kollekció
legértékesebb szelete a levelezés, ugyanis dr. Csapody István tulajdonképpen az összes
nevesebb közép-európai botanikussal kapcsolatban állt
– fejtette ki az egyetemi tanár.

RÖVIDEN
Jereván:
templomi búcsú

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 a helyes megfejtést november 17-ig beküldik a Soproni Téma,
9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.
Október 20-i rejtvényünk megfejtése:
a zöld kő, helyes megfejtőnk: Horváthné
Földi Csilla.
Az Előkapuban 1893-ig, több mint egy évszázadig volt egy zöld színű kő, melyhez szép történet
kapcsolódik. Egykoron a mesterré válás egyik
előfeltétele volt, hogy a mesterlegény a tanuló
helyén kívüli munkavállalással, más munkahelyek felkeresésével, vándorlással bővítse szakmai ismereteit, így sok fiatalember megfordult
Sopronban is. Feltételezhetően voltak olyanok
is, akik csak szerettek volna jó hírű soproni mesterektől tanulni, de nem jutottak el városunkba,

A szakértők először átnézik a dobozokat, majd leltárt
készítenek a különlegességekből. Szeretnék ezt a tudásanyagot elérhetővé tenni az
interneten is. Dr. Csapody István gondosan dokumentálta a
pályafutása során Közép-Európában zajló konferenciákat,
így az érdeklődők számára
nyitott könyvvé válhat a szakmai közélet fél évszázada.

DR. CSAPODY ISTVÁN 1930. február 26-án született Sopronban. A bencés gimnáziumban érettségizett 1948-ban. Tanulmányait 1949-ben folytatta az erdőmérnöki főiskolán, ahol 1953-ban
végzett már elismert botanikusként. Az alma materében maradt,
azonban 1958-ban koholt vádakkal eltávolították innen. Ezután
a természetvédelemben találta meg újra önmagát. Részt vett
a Fertő–Hanság Nemzeti Park létrehozásában, amelynek első botanikusa volt.

HOL JÁRUNK? – rejtvény

A zöld kő

2021. november 10.

viszont reputációjukat növelendő azt állították,
hogy jártak, sőt tanultak Sopronban. „No, ha jártál ott, fiam, tette föl a kérdést az egykoron Sopronban is megfordult mester, akkor mondd meg
nekem, hogy hol van Sopronban a zöld kő?” Ha
a fiatalember nem tudta megmondani, hogy ez
a fényesre koptatott, kékeszöld, kristályos ásvány a középkori város egyik legforgalmasabb
helyén, a Tűztorony lábánál, az Előkapuban, a
Vorderes Tor közelében található, akkor feltételezhetően nem járt Sopronban. Kuslics Péter lokálpatrióta soproni polgárnak és Edőcs Márta
üvegművésznek köszönhetően az eredeti zöld
kő stilizált másolata ma ismét ott látható az
Előkapuban, míg az eredeti, emberfej nagyságú zöld kő, amit a geológusok lazulitnak neveznek (összetétele vas, mangán, alumínium-foszfát, zöldes színét a vastartalom adja) a Soproni
Múzeum régészeti gyűjteményének egyik becses darabja.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Soproni Téma
10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Búcsúi szentmisét tartottak vasárnap délelőtt a Jereván-lakótelepen, a Szent
Imre-templomban, majd a
plébánián szeretetünnepséget is rendeztek. A búcsún részt vett Barcza Attila országgyűlési képviselő,
dr. Farkas Ciprián polgármester, Csiszár Szabolcs
alpolgármester, Tóth Éva, a
Jereván Lakótelep Településrészi Önkormányzatának
elnöke, valamint több önkormányzati képviselő is.

Trianon
konferencia

Sopronban rendezték a
Trianon és a magyar felsőoktatás VI. című konferenciát. A városháza
nagytermében hétfőn és
kedden a selmecbányai
főiskola tevékenységéről
és a soproni újrakezdésről
is hallhattak a résztvevők.
A VERITAS Történetkutató
Intézet és Levéltár a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetséggel szervezi a konferenciasorozatot.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Farinelli, a kasztrált – filmvetítés

November 11. 19 óra, pedagógusok művelődési háza
A filmet ajánlja: Makkos Ágnes tanár, karnagy

Emigránsok

November 11. 19 óra, Liszt-központ
Sławomir Mrożek drámája húsba vágó és lélekbe markoló kérdéseket feszeget a hazájukat elhagyó emberekről.
További időpont: november 12., péntek 19 óra

XIII. Vasútmodell-kiállítás

November 12., péntek 9 órától november 14.,
vasárnap 18 óráig, Liszt-központ
Trianon utáni történetekkel, budapesti, balassagyarmati,
soproni és szombathelyi terepasztalokkal.

Leander Kills koncert

November 12. 19 óra, Hangár Music Garden

Ricsárdgír § Bulikrumpli Trash Party
vol 1. DJ Bebével
November 12. 19.30, Búgócsiga Akusztik Garden

Liza búcsúelőadás – Kicsi Gesztenye
Klub
November 13., szombat 11 és 15 óra, GYIK

Első dj-k éjszakája

November 13. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
A Rotaract Club Sopron jótékonysági bulija.

Pál Utcai Fiúk koncert

November 13. 21 óra, Hangár Music Garden

Belvárosi séta

November 14., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
A séta alkalmával az érdeklődők megismerik a város nevezetes épületeit, történelmi eseményeit, sorsfordulóit. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: www.visitsopron.com

Pöttömszínház

November 14. 11 és 16 óra, Liszt-központ
A Vaskakas Bábszínház vendégjátéka: Nem, nem, hanem
(Varró Dániel versei alapján)

Balhé! – Improvizációs boxmeccs
November 14. 15 óra, Búgócsiga
Gerilla Impro Színház – ImproSopron

Széchenyi

November 15., hétfő 15 óra, Soproni Petőfi Színház
Németh László történelmi drámája.
További időpontok: november 16., kedd 12 és 17 óra,
november 17., szerda 13 és 19 óra, Petőfi Színház

Széchenyi Casinó

November 17., szerda 17 óra, Széchenyi-gimnázium
A tudomány nem elég, hogy megmentsük a Földet: Pásztoroktól tanul az ökológus – Molnár Zsolt, az MTA doktora, Pro
Natura díjas etnoökológus előadása.

Pisztráng

November 17. 19 óra, Liszt-központ
A linzi születésű Albert Sassmann, a Bécsi Zeneakadémia
professzora stílszerűen Franz Schubert műveiből állította
össze soproni zongoraestjének műsorát.
Közreműködik: Albert Sassmann: zongora – Wespa Kvartett

A bor dicsérete

November 17. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Zenés irodalmi összeállítás

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

A soproni nyugdíjasok isvárják a novemberi prémiumot

Megérdemelt segítség

Rákóczi Imréné már most pontosan tudja, mire, mennyit szán a
többletjövedelemből.

– Remek az időzítés, hiszen jönnek az ünnepek – mondta a
nyugdíjprémiumról Odonics Sándorné. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

ETZL EDGÁR

nem okoz problémát számára a pénz beosztása, de a novemberi emelés és a prémium
így is megkönnyíti a dolgát.
– Örömmel tapasztalom,
hogy az elmúlt években a fiatalok mellett a nyugdíjasok
boldogulása is figyelmet kap,
igénybe veszem a nyugdíjasoknak járó kedvezményeket
is – tette hozzá.
Folyamatos a 13. havi nyugdíj visszaépítése is. Jövő februárban már legalább kétheti járadékot kapnak kézhez az
idősek, de lehetséges, hogy a
teljes 13. havi nyugdíjukat már
jövőre megkapják.
– Drágult az élet. Nem
mondom, hogy számolgatnom
kell, hogy kijöjjek a nyugdíjból, de a téli hónapokban sok

Hazánkban kiemelt figyelem övezi a nyugdíjasokat és az életkörülményeiket. A kormány célja,
hogy az inflációs korrekciókon túl a nyugdíjasok
is részesüljenek a gazdasági eredményekből, sőt
megkezdődött a 13. havi nyugdíj visszaépítése is.
Szerkesztőségünk arról kérdezte a soproni szépkorúakat, hogy mire költik a plusz pénzt.
A kormány döntése értelmében egységesen 80 ezer
forint prémiumot kapnak a
nyugdíjasok e havi ellátásuk
mellett, amely kiegészül az
inf lációs korrekcióval, így a
két összeg elérheti a 100 ezer
forintot is (Idősbarát intézkedések, Soproni Téma 2021. november 3.).

– Kifejezetten támogatom, hogy segítenek bennünket – kezdte a 26 éve nyugdíjas özvegy Odonics Sándorné.
– Remek az időzítés, hiszen
jönnek az ünnepek. Hat unokám van, nekik pénzt adok
karácsonyra, majd arra költik, amire szeretnék – mondta. Az idős hölgy kifejtette,

pénz elmegy fűtésre, a koszorúkra és az ajándékokra.
Örülök a plusz pénznek. Így
könnyebben gazdálkodom tavasszal is – vélekedett Rákóczi
Imréné, aki már most pontosan tudja, mire, mennyit szán
a többletjövedelemből, hiszen
mint mondja, minden fillérnek helye van.
A kiegészítés és a prémium
nemcsak az öregségi, de a rokkantnyugdíjasokat is érinti.
– Harminchat éve kapok
ellátást, a járadékom mellett
hat órában ülőmunkát végzek. Emellett jelentős összeg
a novemberi kiegészítés, így
a szükséges dolgokat előbb elérem, ezekre egyébként spórolnom kellett volna – nyilatkozta Ábrahám Attila.

FŐHAJTÁS A NEMZETI GYÁSZNAPON
A NEMZETI GYÁSZ EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL az 1956-os forradalom és
szabadságharc mártírjaira emlékeztek
múlt csütörtökön a sopronkőhidai rabtemetőben. Az ártatlanul kivégzettek tiszteletére készített emlékművet Sopron önkormányzata nevében dr. Farkas Ciprián
polgármester és Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint több önkormányzati
képviselő is megkoszorúzta.
November 4-ét az Országgyűlés 2013ban nyilvánította nemzeti gyásznappá. Ez
a nap az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulója. Sopronkőhidán
a rabtemetőben a szabadságharc áldozatainak állítottak emlékhelyet, 1956-ban
ugyanis itt temettek el kilenc forradalmárt.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A magyar tudomány napja
November 3-a a magyar tudomány napja annak emlékére, hogy
1825-ben ezen a napon a pozsonyi országgyűlésen gróf Széchenyi
István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét, 60 ezer forintot a Magyar Tudós Társaság, a mai Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Több évtizedes hagyomány, hogy ezen a napon az MTA vezetősége megemlékezik gróf Széchenyi Istvánról,
és megkoszorúzza a legnagyobb magyar nagycenki mauzóleumban lévő nyughelyét.
– Széchenyi elhivatottsága, elszántsága, céltudatossága mindannyiunk számára állandó, soha nem halványuló példát jelent
– mondta Freund Tamás Széchenyi-díjas agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki Kollár László főtitkárral együtt
helyezett el koszorút Széchenyi István sírboltjában.
A megemlékezés a sopronpusztai Akadémiai Emlékerdőben
folytatódott, ahol prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora tartott beszédet.

RÖVIDEN
Emléktábla a brennbergi költőnek

Felavatták Zeltner Ferenc (1911–1992) német ajkú brennbergi
költő emléktábláját Brennbergbányán, a Szent Borbála téren.
Krisch Magdolna, a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke elmondta: Zeltner Ferenc verseiben a brennbergi vidékkel, a környék szokásaival és a ma már kiveszőben lévő dialektussal ismertette meg az olvasókat. Az emléktábla-avatáson
részt vett Zeltner Ferenc családja, valamint Stöckert Tamás és
Mágel Ágost önkormányzati képviselő is.

Jelentős adomány a gyermekotthonnak

Elsöprő sikert aratott Petrás Mária Szent Mihály-templomban
tartott koncertje. A jegyek árából több mint 400 ezer forint
gyűlt össze a Tómalom utcai gyermekotthon növendékeinek.
A Prima Primissima és Magyar Örökség díjas csángó népdalénekes a Lions Club Sopron meghívására érkezett városunkba.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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főszerkesztő

Szánalmas

Nem kellett volna idáig eljutnunk. Jobb lenne
páholyból figyelni, hogy más országok miképp
győzik le a vírust. Ehelyett a tömegközlekedésben újra kötelező a maszk, a kórházakban látogatási tilalmat rendeltek el, a munkaadók pedig megkövetelhetik az oltást a dolgozóiktól. Itt
tartunk most, a negyedik járványhullám elején,
és nem nehéz megjósolni, hogy lesznek
„Ma már cáfolhatatlan témég újabb szigorítányek bizonyítják, hogy az
oltással minimálisra csök- sok, ha... Előbb-utóbb
(hacsak nem csökken
kenthető a súlyos esetek
látványosan a megszáma.”
betegedések száma)
máshol is kötelezővé
tehetik a maszk használatát, például a bevásárlóközpontokban, vagy újra csak védettségi igazolvánnyal lesznek látogathatók az éttermek, a színházak vagy a sportmérkőzések.
Annál is inkább, mert az adatok szerint ugrásszerűen nő a megbetegedések száma. Teljes
zárásra talán nem kell készülni, hiszen az oltás már bizonyított, de nem árt az óvatosság,
mert a szakemberek szerint a vírus természete olyan, hogy megtalálja az oltatlanokat, még
akkor is, ha fiatalok. Most, ezekben a hetekben
sajnálhatjuk igazán, hogy nem magasabb az átoltottság, annak ellenére, hogy minden feltétel
adott volt és jelenleg is adott, hogy mindenki felvehesse az oltást. Nem így történt. Ennek számos oka lehet. Emlékezzünk csak a baloldal oltásellenességére, hogy mi mindennel riogatta
az embereket! Egy másik ok lehet az ostobaság.
Tudom, ez így leírva csúnyán hangzik, de még
napjainkban is elképesztő rémmesék terjednek
a különböző közösségekben. Aztán vannak,
akik csak egyszerűen oltásellenesek, mindenfajta vakcinát elutasítanak. Külön csoportot képeznek azok, akik valamilyen egészségügyi okból nem olthatók.
Ma már cáfolhatatlan tények bizonyítják,
hogy az oltással minimálisra csökkenthető a
súlyos esetek száma. Merkely Béla professzor
egy rádióinterjúban arról is beszélt, hogy a lélegeztetőgépen lévő betegek oltatlanok, és hogy
60 év alatt két oltással csak nagyon ritkán kerülnek súlyos megbetegedéssel kórházba. A magas átoltottság azt is jelent(het)i, hogy az összmegbetegedésekhez viszonyítva kevesebben
kerülnek kórházba, mint az előző hullámok idején. Ezért lenne fontos, hogy a ma még oltatlanok is felvegyék az oltást, és akiknél indokolt,
azok a harmadikat is.
Jó lenne elkerülni a további szigorításokat.
A kormány eddigi intézkedései mindig sikeresek voltak, vállalva azok következményeit.
Ezért nem értettem az ellenzék újabb torpedóját, miszerint Orbán Viktor nem meri vállalni a
kötelező oltás ódiumát, ezért az önkormányzatokra és a munkáltatókra bízza a döntést. Persze, ha fordítva lenne, akkor azt szajkóznák,
hogy a kormány az érdekeltek megkérdezése
nélkül döntött, s azonnal alkotmányjogi kifogásokat keresnének. Az eszükbe sem jut, hogy az
érintettek ismerik a legjobban a helyi körülményeket, arról nem is beszélve, hogy településenként és régiónként is eltérhetnek a járványügyi
adatok. Arra már más országokban is volt példa, hogy nem központi intézkedéseket hoztak,
hanem a helyiekre bízták a szigorításokat vagy
éppen az enyhítéseket. Nem történt semmi különleges, csak annyi, hogy mint mindig, ebben
az esetben is partnernek tekintette a kormány
a munkaadókat és a munkavállalókat, éppúgy,
mint az önkormányzatokat. Ezért aztán hamvába holt az ellenzék újabb akciója. Igaz, nem
ez volt egyetlen ilyen kudarccal végződő szánalmas próbálkozása.

Május 15-ig rendelkezésre állás

Lapunk november 3-i számában (Zúgó radiátor: ki javítson?) tévesen jelent meg, hogy az úgynevezett rendelkezésre állási időszak március 15-ig tart. A Sopron Holding tájékoztatása alapján a
határidő május 15.

6

Zöld Sopron

Soproni Téma 10. évfolyam

2021. november 10.
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Szereti a soproni bort?

Szüreti körkép
Idén a szőlő túl későn indult növekedésnek, a termő időszak végén pedig rossz idő volt, ezért nem számítanak kiemelkedő évjáratra az általunk megkérdezett soproni gazdák. FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
ETZL EDGÁR

A szőlősgazdáknak minden évben más-más kihívással kell megküzdeniük. A megkérdezett soproni borászok idén kevesebb, ugyanakkor magasabb savtartalmú termésről számoltak be.
– Az augusztus végén szüretelt Irsai Olivérből két hét
alatt bort készítettünk, és
szeptember első hetére palackoztuk – kezdte Taschner
Kurt István. A borász szerint a korai fajták mennyisége és minősége is megfelelő
volt. A kékszőlő esetében kevesebb fürt és bogyó képződött, de a minőségére nincs
panasz. Hozzátette, a szőlők
magasabb savtartalma miatt
több munkát kell fektetni a

borkészítésbe, de a modern
technológia használata mellett ez nem okoz problémát.
A terméskiesésről beszámolt Gangl Szabolcs is. – Sok
szakember azt hitte, hogy
szép termés várható, de a
gyümölcs túl későn indult növekedésnek, a termő időszak
végén pedig rossz idő volt, ami
ugyancsak nem kedvezett nekünk. A vörösborokat tekintve az idei nem lesz egy kiemelkedő évjárat – magyarázta.

Iváncsics Zoltán borász
elmondása szerint volt olyan
birtok, ahol a korábbinál több
szőlő termett, a homokos és
meszes talajokon a szárazság
viszont megviselte a tőkéket.
A vörösszőlőknek kiemelkedő
volt idén a cukorfokuk. A tapasztalt gazda elárulta, hogy
az elkészült vörösbort két
évig pihenteti, és nem sieti el
a fehér- és rozéborok palackozását sem.
Töltl József borász szerint azok a szőlők, amiket
meg tudtak védeni a vadaktól, meghozták az elvárt termésátlagot, csupán a tavalyi mennyiségtől maradtak
el. – A Fertő–Hanság Nemzeti Park melletti területen lévő szőlőinket persze

ARANYÉRMES SOPRONI CABERNET SAUVIGNON
Aranyérmet nyert Európa egyik legrangosabb borversenyén Taschner Kurt István. A soproni borász a Berliner Wine Trophy nyári fordulójában a 2018-as évjáratú Soproni Cabernet Sauvignonnal érte el a legjobb minősítést. A megmérettetésen a világ minden tájáról érkező szakértők vak
bírálat alapján több mint 6000 mintát értékeltek 100 pontos rendszer alapján. A verseny különlegessége, hogy a nevezett borok csupán 30 százaléka kaphat bármilyen érmet. A bírák értékelték a borok tisztaságát, harmóniáját, minőségét és megjelenését is. Taschner Kurt István bora
szinte minden szempontból teljesítette a maximumot, a tisztaság tekintetében pedig elérte a
100 százalékot. A soproni Weidengrund dűlőben termett szőlőből készülő nedűből mindössze
1300 üveggel palackoztak.

megdézsmálták a vadak, de
ez az ő élőhelyük, tehát ezzel
számolnunk kell. A három évvel ezelőtt a borvidéken elsőként telepített Generosa ültetvényük idén termett először.
Ez a piros tramini és az Ezerjó keresztezéséből származó
önálló magyar szőlőfajta.
Molnár Tibor elárulta,
idén még a tavalyinál is kevesebb szőlőjük termett, a
magasabb savtartalmú alapanyag viszont kedvez a fehérés rozéboraik minőségének.
A vendéglátószektor járvány
miatti leállása nem tett jót
a borászatnak, de a külföldi (elsősorban japán, lengyel
és cseh) piacra termelt borai némileg kompenzálták a
bevételkiesést.

MOLNÁR ÁKOS, a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke elmondta, a szüretek az előző
évekhez képes másfél héttel későbbre tolódtak, az időpontok közelebb álltak a sokéves átlaghoz.
A termés cukrosodását és magas
savtartalmát a rendkívül száraz termőidőszak végén érkező lehűlés és
csapadék okozhatta.

Búvármentők: azért a víz az úr…
ELEK SZILVESZTER

Vízi balesetekhez, bűncselekményekhez kapcsolódó mentési feladatokat gyakorolt a Fertő Tavi
Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesület
a közelmúltban Gönyűn.
A víz nagy úr, és mindig tud
meglepetéseket okozni – ezért
tartják fontosnak a szakemberek a mentési gyakorlatokat. – Hajókra telepített
szonárok és egyéb kutató eszközök, technikai és könnyűbúvár-felszerelések, valamint
elsősegélynyújtó és újraélesztő készülékek is szerepet kaptak az éves megmérettetésünkön – mondta Gáncs Gábor, a
Fertő Tavi Speciális Kutató és
Mentő Vízipolgárőr Egyesület
elnöke. – A gönyűi akcióban a
polgárőrség és a szakhatóságok is közreműködtek.
Az ilyen gyakorlatoknak
is köszönhetően a szervezet
olyan képzettséget mondhat magáénak, amelyre egész

Magyarországon igényt tartanak a hatóságok. – Tevékenységünk szerteágazó, mentünk hajókat, csónakokat,
horgászokat és más szabadidős tevékenységeket végzőket egyaránt, polgárőrként
pedig garantáljuk a közrendet és közbiztonságot a vízterületek környékén – folytatta
az elnök. – Bázisunkon, a Fertő tavon pedig ez kiegészül a
környezet- és természetvédelemmel is, amely az egyik legfontosabb feladatunk.
Annak érdekében, hogy
a vízi polgárőrök minden
helyzetre felkészültek legyenek, és a lehető leggyorsabban tudjanak közbelépni baj
esetén, összefogtak a Diving

Speciális gyakorlaton vettek részt a vízipolgárőrök és a búvárok.
Sopron szabadidősportklubbal, amelynek tagjai szintén
ott voltak a gönyűi gyakorlaton. – Mi most először vettünk
részt ilyen akcióban – tette
hozzá Vass Balázs, a Diving
Sopron klubvezetője. – Szeretnénk a tagok mentési képességeit továbbfejleszteni.

Ezért télen sem fogunk tétlenkedni, rengeteg gyakorlást
tervezünk a Lőver Uszodában.
A búvárkodáshoz szükséges alapfelszerelést a klub
tagjai saját erőből finanszírozzák, a mentéshez szükséges eszközöket pedig pályázatok útján tudják beszerezni.

GASPARICS MÓNIKA:
Én a nagysomlói borvidék
környékéről származom, de
azt ott is tudják az emberek,
hogy Sopron a kékfrankos fővárosa. Régebben szüleimnek
volt egy kevés szőlője, édesapám még egy pár liter bort is
készített. Inkább a száraz fehérborok felelnek meg az ízlésemnek, ezek közül gyakran
találkoztam a soproni furminttal a boltokban.

PÁNCZÉL SÁNDOR:
Ha bort iszom, jellemzően a
soproni fajtákat választom.
A rozék a kedvenceim, leginkább a karakteres, száraz
borokat kedvelem. Vannak,
akiket zavar a soproni borok
savassága, de úgy gondolom,
hogy ha mértékkel fogyasztja
az ember, akkor nem okozhat
problémát. Szüleimtől örököltem egy kisebb ültetvényt,
de később eladtam.

SÁRKÖZI GÁBOR:
Az igazán jó soproni borok jellegzetes ízűek, felismerhetőek. A helyi különlegesség a
kékfrankos, aminek tapasztalatom szerint van egy fanyar
íze. Aki ezt nem szereti, annak
is nagy fajtaválaszték áll rendelkezésére, alkalomfüggő,
hogy melyik palackot érdemes kibontani. Örülök, hogy
a Jazz és Bor rendezvényeken
a helyi őstermelők bemutathatják boraikat.

HÉNYELNÉ PESÁDI
GABRIELLA:
Igazság szerint nem ismerem különösebben a soproni
borokat, szüleim közül csak
édesapám szerette, én talán
édesanyám ízlését örököltem. Gyerekkoromtól kezdve gyakran jártam szüretre.
Több mint tíz éve költöztem a
városba, de csak nemrég volt
alkalmam megkóstolni a helyi mustot és a jégbort, ami
viszont nagyon ízlett.

Fából habot!
ELEK SZILVESZTER

Habosítani a fát – a
Soproni Egyetemen a
közelmúltban nem
mindennapi projektbe vágták fejszéjüket a
kutatók. A forradalmi
anyag csupán egy
szelete az intézményben sikerre vitt
találmányoknak.
– Ne termeljünk hulladékot,
hanem a gyártás melléktermékét hasznosítsuk, ez a cél
– kezdte dr. Pásztory Zoltán,
a Soproni Egyetem Faipari
Mérnöki és Kreatívipari Kar
tudományos és ipari kapcsolatokért felelős dékánhelyettese. – A szigetelőanyagok terén számtalan lehetőség van
a megújuló anyagok hasznosítására, erre jó példa a fa.
A Soproni Egyetemen a
fa kutatásának nagy hagyományai vannak – így a szakértők két forradalmi megoldást is kifejlesztettek a
közelmúltban.
– Hodgyai Zsolt volt hallgatónk komoly érdeklődést mutatott a fa folyósítására, majd
habosítására – folytatta a dékánhelyettes. – Több mint 50
kísérletet hajtott végre, mire az intézmény hátterének,

oktatóinak segítségével sikerült megalkotnia a mintát. Ez
egy fűrészporból készülő kemény hab, aminek hőszigetelő képessége körülbelül 10
százalékkal marad el a polisztirol habétól. Ugyanakkor
az egyetemünkön kifejlesztett anyag jelentős mértékben megújítható, és hulladékból származik.
Dr. Pásztory Zoltán egy
másik hasonló célú anyagot is
bemutatott lapunknak, amely
szintén hallgatói munka eredménye. – Fűrészporból, de
más megközelítéssel kifejlesztettünk olyan hőszigetelőanyag-gyártási technológiát
is, amelyben csak ökoanyagokat használunk fel. A hőszigetelő képessége ugyan 20
százalékkal elmarad a polisztirolétól, viszont kizárólag
fűrészporból áll.
A fűrészporból készülő
anyagok legnagyobb előnye,
hogy így új funkciót találnak a
hulladéknak, hosszú időre lekötve a benne lévő szén-dioxidot. A Soproni Egyetemen kifundált mintákat nemzetközi
figyelem is övezi. Az intézmény csapata novemberben
ellátogat Franciaországba,
hogy az ottani faipari kutatóintézetekben is bemutathassa a találmányokat, amelyek
akár új irányba is vezethetik
az iparágat.

2021. november 10.
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2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Cziffra György 100
PLUZSIK TAMÁS

A huszadik század egyik legnagyobb zongoraművészét, a szinte napra pontosan száz évvel ezelőtt
született Cziffra Györgyöt szoros szálak fűzték
Sopronhoz, pedig mindössze négy alkalommal
járt városunkban.
Cziffra György először 1956
májusában lépett fel Sopronban. Ekkor a MÁV Szimfonikusokkal zenélt, és az őt
lelkesen ünneplő közönségnek ráadásként Hacsaturján
Kardtáncát adta elő. Közel
három évtizedet kellett várni
arra, hogy az időközben Franciaországba emigrált művész
ismét Sopron vendége lehessen: 1984-ben az első alkalommal megrendezett Soproni Tavaszi Napok vendége
volt feleségével együtt, amikor a Cziffra-alapítvány művészei léptek fel Sopronban.
Soproni útja előtt kapta a japán cégtől Yamaha zongoráját, amelyet városunknak
ajándékozott. A Yamaha nem

Mintegy nyolcvanan
keltek útra vasárnap
délután Sopronban,
hogy felkeressék Kutas László alkotásait.
A kisvonatos városnézésen a mozdonyban
utazott maga a művész,
aki mesélt szobrai születéséről is.
Kutas László szobrászművésznek a vasárnap délelőtt
avatott Sopronyi-Thurner Mihály-emlékpaddal együtt 51
köztéri alkotása díszíti a várost (az emlékpadról újságunk
második oldalán olvashat).
Ezek között szobrok, emlékművek és emléktáblák találhatók. (Kutas Lászlóról többször is írtunk lapunkban,
például: Készül az ötvenedik,
Soproni Téma, 2021. március
31.) A szobrász ugyan a fővárosban született, de gyermekéveit Sopronban töltötte, a Líceumba járt gimnáziumba.
Az utazás első állomása éppen ezért a Berzsenyi Líceum volt. A mai licisták Tölli

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek
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Színház:A Széchenyi című dráma november 15-től látható

A szabadság évada

sokáig maradt a Sopronban:
szakszerűen becsomagolták,
Hamburgba szállították tüzetes átvizsgálásra, majd egy évvel később, 1985 tavaszán egy
koncert keretében adta át a
művész a városnak.
Utoljára 1986. március 15én láthattuk és hallhattuk
Cziffra Györgyöt, amikor egy
máig emlékezetes koncertet
adott az evangélikus templomban. Az est első részében
Chopint, a szünet után pedig
természetesen Liszt-műveket
játszott. A koncertre kétezer
(!) jegyet adtak el. Néhány évvel később francia becsületrendet kapott, Franciaországban hunyt el 1994-ben, sírja a
senlisi temetőben van.

Utas volt a Kutas
MUNKATÁRSUNKTÓL

Soproni Téma

Balázs igazgatóval az élen erre
az alkalomra írt dallal és saját készítésű kiállítással köszöntötték a 85 éves szobrászművészt, akinek első soproni
köztéri munkája (Gombocz
Zoltán emléktáblája) mellett
számos alkotása díszíti a Líceum utcai és udvari falait.
A mintegy kétórás kisvonatos kalandozás során a szobrászművész több tucat alkotását keresték fel a résztvevők.
Kutas László személyes hangvételű idegenvezetéssel készült, valamint az alkotások
keletkezésének történetébe
is beavatta az érdeklődőket.
Több állomáson zenével, kulturális műsorral kedveskedtek a művésznek.
Kutas László egyik legismertebb soproni munkája a
városháza előtt álló kalapos
Thurner-szobor. Ezen az állomáson dr. Farkas Ciprián
polgármester és Barcza Attila országgyűlési képviselő is
köszöntötte a művészt, akit
egy különleges sétapálcával
leptek meg.
A kisvonatos városnézés a
21. Őszi Tárlat zárórendezvénye volt – a kiállításon Kutas
László volt a zsűri egyik tagja.

István királyt Boráros Imre (b), Vazult Kovács Frigyes (j) játssza a tragédiában. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
VARGA RÓBERT

Sík Sándor István király című tragédiájával elkezdődött A szabadság évada a Soproni Petőfi Színházban. A teátrum a következő előadásokkal az
1921. december 14-i helyi népszavazás 100. évfordulója előtt tiszteleg.
Kié lesz a trón? Hogyan döntött Európa egyik legjelentősebb uralkodója a korona
sorsáról a halála előtt? Péter
vagy Vazul? Sík Sándor István király című tragédiáját
november 5-én mutatták be
a Soproni Petőfi Színházban.
A darabot Pataki András rendezte, a főszereplő Boráros
Imre volt. A mély tartalmú,
izgalmas előadás felnőtt és ifjúsági bérletben is látható.
A színház november 11től tűzi műsorára kamara

körülmények között a Lisztközpontban Sławomir Mrożek Emigránsok című színjátékát, amely szintén húsba
vágó kérdésként beszél a
szabadságról.
Az idei évad jelentős bemutatója Németh László Széchenyi című történelmi drámája,
a produkció már november
15-től látható. Az írónak ezt
a darabját ritkán játsszák a
színházak, Sopronban azért
is tartották fontosnak a műsorra tűzését, mert Széchenyi

zárja. Ez a produkció német
nyelven már nagy sikert ért el
az idei barlangszínházi szezonban, most magyarul tekinthető meg az előadás.
Pataki András igazgató elmondta: a járvány újabb hullámában érzékelhető, hogy a
közönség óvatos a bérlet- és
jegyvásárlásokkal. A Pro Kultúra minden dolgozója beoltatta magát, a nézőkkel találkozó munkatársaik maszkot
viselnek a színházban. A közönség számára, amíg nincs
más előírás, csak ajánlják a
maszkviselést. A teátrumban
különleges, vírusok, baktériumok, penészgombák semlegesítésére készült légtisztító
berendezések működnek egy
éve. A nézőtérre, ruhatárba,
közönségforgalmi területekre telepítettek ezekből.

Pedagógusok mesélnek
A Pedagógusok Soproni Művelődési Háza is csatlakozott a népszavazás 100. évfordulójára emlékező programokhoz: a tervek szerint jövő év elején egy könyvet ad ki, amelyben a Sopronhoz kötődő pedagógusok mesélnek. Többek között óvodapedagógusokat,
általános és középiskolai tanárokat, igazgatókat, egyetemi oktatókat, professzorokat – összesen száz embert kerestek meg, akik
vallanak saját életükről és a városhoz kapcsolódó emlékeikről is.
A 100 év – 100 történet című kötet a Városi Civil Alap pályázati támogatásával valósul meg.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
230 ÉVVEL EZELŐTT,1791. október 31-én Sopron városa bérbe adta a brennbergi szén bányászati jogát az osztrák Wienerisch-Neustädter Steinkohlengewerkschaftnak, melynek a későbbi magyar király és osztrák császár, I. Ferenc is tagja volt.
190 ÉVVEL EZELŐTT, 1831. október 28-án Sopronban hunyt
el Maurer Ignác festőművész, aranyozó. Tájképei, oltárképei
ismertek, klasszicista stílusban festett. A soproni Szentlélektemplom keresztelőkútját, az evangélikus templom oltárképét és a répceszemerei Szent Kereszt felmagasztalása képet
is ő festette.
25 ÉVVEL EZELŐTT, 1996. október 31-én az evangélikus
templom előcsarnokában felavatták Soltra E. Tamás szobrászművész alkotását, a Luther-emléktáblát.

Kutas László és két soproni polgármester – a városháza előtt
álló Thurner-szobor is a művész alkotása. FOTÓ: ROMBAI PÉTER

István városunk első díszpolgára, sok szállal kötődik a
térséghez.
A fiatalok november 29-től
már láthatják Somogyváry
Gyula És mégis élünk című regényéből készült táncművet a
Sopron Balettel Demcsák Ottó
rendezésében és koreográfiájával. A darab szimfonikus zenéjét Szarka Gyula, a Ghymes
együttes Kossuth-díjas alapítója írta, s ezt az előadásokon,
valamint önálló műként játs�sza majd a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar.
Ugyancsak december közepétől játsszák az Ördögölő
Józsiás című zenés tündérjátékot a nagyszínpadon.
Az évadot tavasszal Ábrahám Pál – Alfred Grünwald
– Fritz Löhner-Beda Bál a Savoyban című revüoperettje

A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

Márton nap
Lampionos felvonulás és harangjáték
2021. november 11., csütörtök
16:30 Bíborfelhők Savaria felett –
Náray Mira kötetbemutatója (Liszt Café)
17:00 Lámpagyújtás, csengőhangolás,
forró tea (Liszt terasz)
17:30 Bim Bam Band (HJAMI) műsora és zenés
lámpás felvonulás indulása (a Liszt terasztól)
18:00 Szironta csengettyűegyüttes
koncertje (Petőfi tér)

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Amióta elkészült a z új uszoda, megélénkült a vízisport-élet

Kupadöntők Sopronban

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület játékosai az országos bajnokság alsóházában szerepelnek – a sportolókat motiválhatja,
hogy az új uszodában rangos versenyeket is rendeznek. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
MUNKATÁRSUNKTÓL

A férfi és a női vízilabda Magyar Kupa négyesdöntőt is Sopronban rendezik – ezt a közelmúltban
jelentette be a sportág szövetségének elnöke.
Vári Attila szerint az új városi uszoda méltó helyszíne lesz az eseménynek.
Fontos sporteseménynek ad
otthont hamarosan a Lőver
Uszoda. December 10–11-én a
férfiak, a következő hétvégén
pedig a női vízilabdázók ugranak a medencébe városunkban, ugyanis itt rendezik meg a
Magyar Kupa négyesdöntőjét.
– Sopronban egy gyönyörű szép uszodát építettek

fel, amely méltó arra, hogy
egy ilyen eseményt befogadjon – jelentette ki Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke az M4 Sport
műsorában.
Sopronban az új uszoda
megnyitása után megélénkült a vízisport-élet. Mint arról lapunkban beszámoltunk,

RÖVIDEN
Eredményes úszók

Magyarország az előkelő ötödik helyen végzett a kazanyi rövidpályás úszó Európa-bajnokságon, az első helyet Oroszország, a
másodikat Hollandia, a harmadikat Olaszország, a negyediket
Svédország szerezte meg. A magyar csapat öt éremmel tért haza: Szabó Szebasztián 50 méter pillangón (világcsúccsal), 100
méter pillangón és 50 méter gyorson is diadalmaskodott, Milák Kristóf 200 méter pillangón nyert ezüstérmet, Kós Hubert
pedig 400 méter vegyesen ért harmadikként célba.

Érmes karatésok

Összesen 4 arany-, 4 ezüst- és 6 bronzérmet szereztek a Shotokan Tigrisek SE versenyzői vasárnap a Keszthely Kupa 6. országos karate versenyen. November 14-én Japánból érkezik vendége az egyesületnek – Nobuaki Kanazawa 8. danos mester négy
edzést fog tartani.

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

azonnali kezdéssel
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

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

www.sopronitema.hu

a sportolók az első naptól birtokba vették a medencéket,
ősszel pedig az önkormányzat ingyenes úszásoktató
programja is elindult (Medencében a gyerekek, Soproni Téma, 2021. szeptember 29.). A vízilabdázók az idei szezonban
három csapattal is az országos bajnokságban szerepelnek, egyelőre az alsóházban
játszanak, az egyesület hos�szú távú célja a feljutás.
– 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
– nyilatkozta múlt héten lapunknak Fent Gergő, a Soproni Vízilabda Sport Egyesület elnöke.
A három soproni utánpótlás csapathoz 40–45 gyerek tartozik, a bajnoki mérkőzéseknek pedig egyre jobb
a hangulata: a Lőver Uszoda
lelátóján már többtucatnyi
szurkoló foglal helyet a fiatalok mérkőzésein.
Az új uszoda kialakításakor fontos szempont volt,
hogy nemcsak hazai, hanem
nemzetközi úszó- és vízilabdaversenyek megrendezésére is alkalmas legyen.
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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

RÖVIDEN
Vitorlás siker

A 13 éves vitorlázó, Koch Péter első lett a 2021. év optimist
hajóosztály ranglistáján. A Soproni Széchenyi István Gimnázium tanulója 151 magyar kortársát hagyta maga mögött. A Fertő Tavi Vitorlás Szövetségben még egy gyermek sem ért el ekkora sikert.

2021. november 10.

Újabb vereség
MOLNÁR ZOLTÁN

Szűk egy hónap van még hátra
az NB III-as labdarúgó-bajnokság őszi idényéből. Az előző
fordulóban a szintén megyei
Gyirmót FC Győr II. együttesét
látta vendégül az SC Sopron.
A mérkőzést egy 96. percben
szerzett góllal végül a győriek
nyerték 2–1-re.
Egyértelműen a legutóbbi
idegenbeli vereség feledtetése
volt a célja hazai pályán a soproniaknak. Ennek megfelelően jó iramban és motiváltan
kezdett a piros-fehér alakulat, akadtak helyzetek mindkét oldalon, viszont a félidő
végéig egyik csapatnak sem
sikerült betalálnia.
A második játékrészt még
nagyobb intenzitással kezdték a hazaiak, a vezetést
azonban mégis a gyirmótiak
szerezték meg. Mátyus János
együttese ezután sem adta fel,
tovább rohamozta a vendégek
kapuját, de a számtalan ziccer

kimaradt. A 90. percben aztán
megtört a jég, és már emberelőnyben játszva sikerült is
az egyenlítés. A ráadás perceiben még a győzelemhez is
közel állt a csapat, azonban
egy utolsó perces kontrából
a Gyirmót talált a kapuba, ezzel pedig mindhárom pontot
elvitte.
– Nehéz mit mondani, fájó a vereség, főleg a látottak
után – értékelt Mátyus János
vezetőedző. – A második félidőben felbillent a pálya, mégis az utolsó utáni pillanatban
mi kaptuk a mindent eldöntő
gólt, amivel pont nélkül maradtunk. Győzelemre játszott
a csapatunk, de pechesek
voltunk.
A hétvégén Budapestre
utazik az SC Sopron. Ellenfele a 11. helyen álló Kelen
SC lesz, a mérkőzést november 14-én, vasárnap 13 órakor
rendezik.
Az SC Sopron jelenleg a 15.
helyen áll a bajnoki tabellán.

Győzelemre játszott hétvégén az SC Sopron, de egy peches
góllal 2–1-re kikapott a csapat. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 8. FORDULÓ:
Megyei I. osztály: SFAC – LOLAND Nyúl SC: 1–3
Megyei II. osztály: SVSE-GYSEV – Szany SE: 2–1
Megyei III. osztály: Balfi SE – SFAC II: 3–2
Megyei III. osztály: SFAC II – TITA Agyagosszergényi SE: 7–0

SKC: sérüléshullám
MUNKATÁRSUNKTÓL

Továbbra is nehéz helyzetben
van a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata. Dzunic Branislav vezetőedző elmondta: a
legutóbbi, Szeged elleni mérkőzésükön a négy légiós mellett szinte csak a fiatal játékosokra számíthatott, miután
Takács Norbert betegség miatt harcképtelenné vált.
– Ilyen mértékű sérüléshullámot még nem éltem
át egyik csapatommal sem
– mondta a vezetőedző. – Tavaly a koronavírus miatt alakult ki hasonló szituáció Pakson, de a fertőzések, illetve a
karantén után ott visszatérhettek a kosarasok. Az SKCnál viszont teljesen bizonytalan, hogy mikor állhatnak
edzésbe ismét a játékosok,
jelenleg nem sok jóval biztatnak a szakemberek. Szezon
elején nem erre számítottunk
a szakmai stábbal, nem kifogást keresek, de tényleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Próbálunk dolgozni a
rendelkezésre álló játékosokkal, de amikor 5, 6, esetleg 7
kosaras vesz csak részt a tréningeken, akkor képtelenség

ugyanazt az intenzitású munkát elvégezni.
Dzunic hozzátette: a sérülések miatt lényegében irányító nélkül játszik az együttes.
Teyvon Myers eredetileg 2-es
posztra érkezett, legtöbbször ő szervezi a játékot, neki
azonban más feladata lenne a
mérkőzéseken.
– Beszélni kell a fiataljainkról – folytatta a vezetőedző.
– Sok szerepet kapnak, és azt
hozzák, amit tudnak: lelkesek, technikásak, és győzni
akarnak ők is minden mec�csen. Azonban meglátásom
szerint a fiatal kosarasainknak sem jó, hogy lényegében
a meghatározó, rutinos kosárlabdázók szerepét kellene
átvenniük. Sokkal jobb lenne
fokozatosan beépíteni őket
a csapatba, egy egészséges
rotációval.
Az SKC közös megegyezéssel szerződést bontott az évad
során két ízben is megsérülő, legutóbb lábközépcsonttörést szenvedett irányítóval,
Chauncey Collins-szal. Közben már meg is találták az
irányító utódját, az amerikai
Rickey McGill már edzésbe állt
Sopronban.

2021. november 10.

LELÁTÓ
Női kosárlabda
November 10.,
szerda 16 óra,
Novomatic-aréna
Sportdarázs-SMAFC
– Atomerőmű-KSC
Szekszárd II.

Férfi kosárlabda
November 12.,
péntek 19 óra,
Novomatic-aréna
SMAFC 1860 KA
– Pénzügyőr SE
November 14.,
szerda 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC
– D. Aszfalt-DTKH
Kecskemét

Természetjárás

November 13., szombat
9 óra, indulás és
érkezés: Hajnal tér
Téli sportok emlékei a
Lövérekben

Vízilabda

November 13., szombat
13 óra, Lőver Uszoda
Férfi ob II. osztályú
vízilabda-bajnokság
November 14.,
vasárnap 13 óra,
Lőver Uszoda
Országos utánpótlásbajnokság

Teke

November 14.,
vasárnap 10 óra, Győri
úti tekepálya
Soproni Turris SE
– Pápai Vasas SE

CIVITAS FIDELISSIMA
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Gáspár Dávid: Büszke vagyok a lányokra és arra, hogy edzhetem őket

Bravúros teljesítmény
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egyedi bravúrral zárta a válogatott szünetig tartó szereplését a
Sopron Basket. Gáspár
Dávid együttese hazai
pályán tudta legyőzni
az orosz sztárcsapatot,
a Dinamo Kurszk együttesét. A vezetőedző
szerint a siker titka a
sok munka.
Az Euroligában a könnyűnek egyáltalán nem nevezhető csoportot négy győzelemmel és egy vereséggel vezeti a
Sopron Basket – annak ellenére, hogy rengeteg volt a sérült
játékos és a hiányzó légiós.
A vezetőedző szerint a kiváló eredménylista mögött nagy
titkok nincsenek, sok munka
viszont annál inkább volt és
van a csapatnál.
– Valóban azzal szembesültünk a szezon kezdetén, hogy
meghatározó játékosaink sérültek meg, illetve az amerikai kontingensből többen is
még a tengerentúlon játszottak csapatukban – mondta el
kérdésünkre Gáspár Dávid.
– Ebben a helyzetben nem keseregtünk, nem kezdtünk el
pesszimistán gondolkodni,
hanem egyszerűen bíztunk

A Sopron Basket elképesztően jól indította a szezont, jelenleg vezeti az Euroliga-csoportját. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
abban, hogy a rendelkezésre
álló keret a ránk jellemző játékfelfogással így is eredményes lesz. Mindig csak egy
meccsben – a következőben
– gondolkodtunk, és ebből a
szituációból, az épp pályára
lépő játékosokból próbáltuk
kihozni a maximumot. Szerencsére sikerült, ami annak
is köszönhető, hogy mindenki átérezte a feladat súlyát, felvállalta a felelősséget. Büszke

„A jövő játékosait neveljük”
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tizenöt évet dolgozott
a Familia Schio együttesénél a Sportdarázs–
SMAFC jelenlegi olasz
vezetőedzője. Giustino Altobelli Honti Kata
közvetítésével került
Sopronba. A női amatőr
NB I. piros csoportjában jelenleg a 16 csapatos mezőny 14. helyét
foglalja el a soproni
együttes.
– Milyen szakmai életút
előzte meg a soproni szerepvállalását?
– Olaszországból, Szicíliából származom. Hét évig másodedzőként dolgoztam az
első osztályú Priolo együttesében, majd tizenöt évet töltöttem az euroligás Schiónál,
rengeteg címet nyertem vele.
Kétszer jutottunk be az Euroliga nyolcasdöntőjébe és egyszer az Európa Kupába is. Voltam az U18-as olasz válogatott
vezetőedzője, és a felnőtt válogatott szakmai stábjának
tagjaként is dolgoztam. Azért
jöttem Sopronba, mert a klub
nevében megkeresett Honti Kata, aki két–három éven
keresztül a játékosom volt a
Schióban. Megmutatták nekem az akadémia projektjét. Úgy éreztem, Sopronban
jó lehetőség van arra, hogy
az utánpótlásban dolgozzak,

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Olasz vezetőedzője szerint a Sportdarázs–SMAFC célja elsősorban az, hogy a fiatal játékosok fejlődjenek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
és kinevelhessük a jövő
játékosait.
– Milyen elképzelésekkel indultak neki az idei bajnokságnak?
– Ez a bajnokság arra való, hogy felépítsük a játékosainkat, és hogy lehetőséget
adjunk a fiataloknak arra,
hogy a felnőtt bajnokságban
játszhassanak. A mérkőzések
eredménye lényegében nem
fontos, a jövőre készítjük fel a
lányokat.
– Mi a csapat célja?
– A lényeg, hogy a lányok
fejlődjenek, és tapasztalatot
szerezzenek. A célunk ebben a bajnokságban az, hogy
a nyerhető meccseket meg-

nyerjük, de ehhez az kell,
hogy a teljes keret a rendelkezésünkre álljon az edzéseken, ami nem mindig van így,
mert a lányok több fronton is
teljesítenek.
– Hogy látja, mennyire
erős idén a piros csoport?
– A csoport színvonala
jó lenne, ha mindig minden
csapat a legerősebb keretével
állna ki. Azonban sok olyan
játékos van, akire még utánpótlásszinten számít a korosztályos csapata, ezért egy
mérkőzés előtt sem tudhatjuk, hogy ki, milyen összeállításban érkezik. Azt gondolom,
hogy a tabella nem a valódi
erőviszonyokat tükrözi.

vagyok a lányokra és arra,
hogy edzhetem őket.
A szakember hozzátette:
külön öröm, hogy két fiatal,
Varga Alíz és Varga Sára is jól
vizsgázott éles helyzetben, kiváló teljesítményt nyújtottak.
Varga Alíz esetében a jó játék
sok ponttal is társult, Varga
Sára pedig kevésbé látványos,
de a csapat szempontjából nagyon fontos mezőnymunkában jeleskedett.

– Ugyanakkor beszélni kell
arról az öt rutinos játékosról
is, akik az elejétől fogva rendelkezésre álltak – folytatta a
vezetőedző. – Sok meccsünkön mindössze 7 emberes rotációt tudtunk alkalmazni, ez
azt jelenti, hogy hihetetlenül
nagy munka várt egy-egy játékosra. Szintén ki kell emelni az akadémisták szerepét,
akik edzésen biztosították a
profi körülményeket.

Gáspár Dávid szerint valóban jól néz ki most az Euroliga-tabella, hiszen az első
helyen vannak a csoportban.
Ugyanakkor tudják, hogy ez
csak pillanatnyi állapot. Evés
közben persze az étvágyuk is
megjött, ahhoz azonban, hogy
hasonlóan sikeresek legyenek
a folytatásban is, ugyanezt a
koncentrált játékot kell folytatniuk úgy is, hogy közben
kiegészült a keret.
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A diákok már a középfokú képzés első napjától több ezer forintos ösztöndíjat kapnak

Irány a soproni szakképzés!
ETZL EDGÁR

TÁMOGATÁSOK:A diákok az
alapvizsga letétele előtt havi
ösztöndíjat kapnak, ez a szakképző iskolákban 10, a technikumban 5 százaléka az aktuális minimálbérnek (most
16.740 és 8.370 forint). A duális képzés során már munkabér
jár a fiataloknak, ez a minimálbér legalább 60, de legfeljebb
100 százaléka (most 100.440
és 167.400 forint). Az egyszeri pályakezdési juttatás például 4,49-es tanulmányi átlag
fölött a minimálbér 180 százaléka (most 301.320 forint).
2022. januártól a minimálbér
200 ezer forint lesz, így a támogatások is közel 20 százalékkal emelkednek jövő ősszel.

Ösztöndíj, munkabér,
pályakezdési juttatás
– 2020 szeptemberétől
jelentős támogatásokkal bővült a szakképzés. Sopronban is egyre
népszerűbbek ezek az
oktatási formák, városunkban 33 szakma
közül választhatnak a
fiatalok.
– Kezdjük a legfontosabbakkal! A szakképzésben részt
vevő diákok először tanulmányi ösztöndíjat, majd munkabért kapnak, utóbbi beleszámít a nyugdíjba – magyarázta
Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Központ főigazgatója. – Bár a szakképző iskolák és a technikumok között
van néhány különbség, a két
rendszer között biztosított az
átjárhatóság.
A szakképző iskolákban
három évig tart a képzés. Az
első évben döntően közismereti tárgyakat tanulnak a fiatalok, valamint szakmai oktatáson is részt vesznek, év
végén pedig leteszik az ágazati alapvizsgát. Ezután következik az úgynevezett
duális szakmai képzés, amikor a szakképzési centrum

A közelmúltban a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarában tartottak tájékoztatót a szakképzés rendszeréről. A programon a
szülőket Kozma Adrienn kamarai pályaorientációs tanácsadó, Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója, valamint
Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Központ főigazgatója tájékoztatta az aktuális lehetőségekről. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
partnercégeinél dolgoznak
a diákok.
Más a helyzet a technikumoknál, ahol az ágazati alapvizsgát a második év végén
teljesítik, amit 3 év duális oktatás követ. A 13. évfolyam végén érettségiznek, valamint

technikusi vizsgát tesznek
a fiatalok, ami emelt szintű
érettséginek számít.
Bármely képzési formát is
választják, a diákok már az első naptól ösztöndíjat kapnak.
A havi juttatás összege már eltérő, a szakképző iskolában a

9. évfolyamban, a technikumban pedig a 9. és 10. évfolyamban jár a tanulóknak. Az alapvizsga után mindkét képzési
forma diákjaival szakképzési munkaszerződést kötnek.
Az első szakma megszerzése
után egyszeri pályakezdési

juttatás is jár, aminek mértéke a tanulmányi átlagtól függ.
Sopronban a Handler- és
Fáy-iskolában, a Vasvillában,
valamint a vendéglátóban ös�szesen 37 féle képzés érhető
el. Bővebb információ: www.
soproniszc.hu.

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ:
P ályaválasztási konzultációnak adott otthont a Soproni
Szakképzési Centrum (SSZC).
A csütörtöki rendezvényen
Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár a megújult szakképzésről tartott előadást. Az önkormányzat nevében dr. Farkas
Ciprián polgármester beszélt
a szakképzés jelentőségéről.
A jelenlévőket Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, valamint Králik Tibor, a SSZC kancellárja is köszöntötte.

ALKOTÓ DIÁKOK TÁRLATA A HANDLERBAN

2021.
november 12-14.
Sopron,
Liszt Ferenc
Kulturális Központ

Vasútmodell
kiállítás
Trianon utáni történetekkel,
balassagyarmati, budapesti,
soproni és szombathelyi
terepasztalokkal
Díszvendég: a Civitas Fortissima,
a Legbátrabb Város: Balassagyarmat
- működő terepasztalok
- makettépítési bemutatók
- 100 év közlekedési eszközei:
2, 4, 6 keréken

Nyitva tartás:
11.12. péntek
9:00 – 18:00
11.13. szombat 10:00 – 18:00
11.14. vasárnap 10:00 – 18:00

Belépőjegy:
• felnőtteknek: 1.000 Ft
• diákoknak: 800 Ft
• Pénteken óvodás és iskolás
csoportoknak előzetes
regisztrációval: 400 Ft/fő
(jegyiroda@prokultura.hu)

Megnyílt és egészen november 19-ig látható az Alkotó Diákok Tárlata a Handler-technikum aulájában. 2007-ben, az iskola 125 éves jubileuma alkalmából rendeztek először ilyen kiállítást a Halász
utcai technikumban. A mostani tárlaton több mint 100 handleros diák alkotása látható, nemcsak a
képzőművészeti képzés, hanem a többi osztály tanulói, így a fodrászok, kozmetikusok, kéz- és lábápolók, divatszabók, informatikusok, a faipari és építőipari szakmát gyakorlók is bemutatkoznak
a kiállításon. A tárlat ünnepélyes megnyitója pénteken volt. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

14 csapat – faiparos tanulók versenye
Sikerrel zárult az idei bázisiskolai faipari szakmai verseny, amit immáron hatodik alkalommal
rendezett meg a Soproni Egyetem. A kétnapos
megmérettetésen tizennégy (középiskolai, illetve egyetemi) csapat vett részt. A diákok a szóbeli és írásbeli kérdések megválaszolása mellett
gyakorlati feladatokat oldottak meg, valamint
egy versenymunkát, egy tömörfa állványra épí-

tett furnérozott szekrényt készítettek. A dobogós helyekért zajló verseny szoros volt, a független szakmai zsűri hosszasan válogatott a kiváló
munkák között. Végül a Soproni Egyetem csapata
nyerte a megmérettetést, a második helyen a budapesti Käesz Gyula-technikum csapata végzett,
a harmadik pozíciót pedig a szombathelyi Hefele
Menyhért szakképző iskola diákjai szerezték meg.

a soproni népszavazás
centenáriuma 1921 - 2021

PRO KULTÚRA
NONPROFIT KFT.

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

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

EGÉSZSÉGSAROK

Halottak napja után
Halottak napja táján sokan útra kelnek. Ilyenkor én is kilátogatok a temetőbe, ahogy azt régen szüleimmel és még régebben
nagyszüleimmel is tettem. Gyertyát gyújtok minden évben egy
olyan síron is, ahol senki nem gyújtott gyertyát.
Közben figyelem a fejfákat. Minden sírkereszt egy-egy emberi élet lezárásának néma jele. Rajtuk a születés és a halál dátumai. A gyereksírok mindig szívszorítóak, de megrendítő az is,
amikor egy nálam fiatalabb elhunyt fejfájánál állok. Gyakoribb
ez, és nem csak magam tehetek róla. Persze öregszem én is, és
így van ez jól, hisz ha nem öregednék, akkor...
Orvosként sokat gondolok arra, vajon ki és miért halt meg
ilyen fiatalon. Tényleg elkerülhetetlen volt? Mit lehetett volna tenni? Mit lehetett volna másként tenni? Mit tegyünk mostantól másként? Tegyünk – idejében – önmagunkért és egymásért is!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 10–16. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8
órától reggel 8 óráig tart.
November 10., Oroszlán gyógyszertár
szerda
Várkerület 29.

99/524–005

November 11.,
csütörtök

99/523–232

Segítő Mária gyógyszertár
Béke út 13.

November 12., Sepia gyógyszertár
péntek
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

November 13., Szebellédy gyógyszertár
szombat
Deák tér 35.

99/505–469

November 14., Than Károly gyógyszertár
vasárnap
Újteleki u. 54.

99/510–787

November 15., Patikaplus gyógyszertár
hétfő
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

November 16., Patikaplus gyógyszertár
kedd
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

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

Maximális bizalommal
PLUZSIK
TAMÁS

Bizonyára
sokan álmodoznak
az egész
életen át tartó szerelemről, és vannak olyan szerencsések, akiknek ez
meg is adatott. Sorozatunkban olyan soproni
házaspárokkal beszélgetünk, akik talán tudják a
hosszú és boldog házasság titkát. Legalábbis az
életük példa lehet erre.

Nyul Sándorné Höfle Mária és Nyul Sándor 1971. július 24-én mondta ki a boldogító igent.

– Igazi diákszerelem a miénk
– kezdte a több mint fél évszázados, akár kalandosnak is nevezhető történetet Höfle Mária, vagyis Mimi. – Szüleim a
vasárnapi húsleveshez elküldtek zöldségekért az akkor még a
Kisvárkerületen lévő piacra, és
ahogy ott keresgéltem a portékák között, egyszer csak megszólított egy srác: „Ugyan mit
válogatsz annyit, kislány?”. Ha
jól emlékszem, éppen csak ránéztem a fiúra, majd biciklire
pattantam, és faképnél hagytam, de azért megjegyeztem az
arcát, mert helyes volt, tetszett
nekem, gondoltam is, hogy jó
volna megtudni a nevét, meg
hogy melyik iskolába jár. Hamarosan ez sikerült is.
– A sors útjai kifürkészhetetlenek, ugyanis engem is
a vasárnapi húsleves kellékeiért küldtek a piacra a szüleim,
de ott a leszólítást már úgy-

mond „célzott ismerkedésnek”
szántam – folytatta a történetet Nyul Sándor. Az utcáról már
ismerte Mimikét, azon mégis meglepődött, amikor hamarosan meghívót kapott tőle
a József Attila Gimnázium iskolabáljára, amire viszont betegsége miatt a lány nem tudott
elmenni, de két hét múlva a fiatalember küldött meghívót
a Széchenyi-bálra.
– Sanyi telefonon hívott
meg, méghozzá úgy, hogy bejátszotta a telefonkagylóba kedvenc számomat, a Herman’s Hermits együttestől a No
Milk Todayt – folytatta Mimi.
– A bálon szoros szülői felügyelet alatt álltunk, hisz akkoriban az édesapám volt a Széchenyi igazgatója. Pontosan
emlékszem, a bált követő napon, 1967. február 18-án volt
az első randevúnk a Deák téren, de akkor még se puszi, se

FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

2021. november 10.

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

kézfogás, az csak egy hónappal később, akkor is szigorúan
csak a homlokra, ami ma már
megmosolyognivaló.
Még egyikük sem volt 20
éves, amikor Sándor az Erzsébet utcai Höfle házban a szülők
jelenlétében megkérte Mimi
kezét, majd egy évvel később,
1971. július 24-én Barilich Ede
anyakönyvvezető előtt a fiatalok kimondták a boldogító
igent. Néhány évvel később
megszületett Katica, majd rá
két évre rá Péter, így lett teljes
a család.

– Néhány hónappal ezelőtt
volt az 50. házassági évfordulónk, amit családi körben meg
is ünnepeltük. A maximális bizalom és egymás szabadságának feltétel nélküli meghagyása vezérelt bennünket eddig
is, és nemcsak hisszük, hanem
tudjuk, hogy így lesz ez a továbbiakban is – összegezte a hos�szú házasság „titkát” Sándor.
Ehhez Mimi még hozzátette:
– Az egymás iránti felelősségérzés nagyon fontos, hogy még
megünnepelhessünk sok-sok
kerek és nem kerek évfordulót.

NYUL SÁNDORNÉ HÖFLE MÁRIA 1951-ben született Sopronban. Negyven évig volt alsó tagozatos tanító néni, hosszú
ideig a Kurucdombon, majd a kópházi általános iskolából ment
nyugdíjba.
NYUL SÁNDOR 1950-ben született Sopronban. Szilikátipari
üzemmérnökként az építőiparban dolgozott, majd húsz évig
saját betontelepet működtetett. Nyugdíjba vonulása előtt egy
nagy cég üzemvezetője volt.

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 17-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 27-i rejtvényünk megfejtése: „Óvatosan lépkedj, az álmaimon jársz”. Szerencsés megfejtőnk: Ács Kálmánné, Sopron, Határőr utca.
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Mentes Norbertönéletrajzi könyve hamarosan megjelenik HUMORSAROK

15 éves a Hungarica

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN
BÁLINT

Gőzerővel készül
Mentes
Norbert a 15 éves Hungarica budapesti koncertjére, amely november 26-án lesz a Barba
Negrában. A soproni
dalszerző–gitáros nemrég, 40 év után távozott
a Moby Dick-ből.
– Elsőként beszéljünk a budapesti Hungarica buliról!
Hogy készültök erre a jubileumi estre?
– Kicsit félve... Még mindig tartunk attól, hogy a pandémia miatti szigorítások
nem teszik lehetővé a koncert
megtartását, de ettől függetlenül alig várjuk az eseményt.
Sajnos a jelenlegi állás szerint
is kevesebben járnak koncertekre. Elméletileg a terv
„Daltól dalig határtalanul, a
Hungarica zenekar 15 éves jubileumi koncertműsorának
bemutatása”.
– Mi jellemzi majd a repertoárt, hogyan válogattátok össze a dalokat?
– A produkció kiemelten
fontos eleme az együttes pandémia alatt született felvételeinek élő bemutatása, de persze a közönségsikerek sem

A Hungarica zenekar tagjai alig várják a november 26-i jubileumi koncertet.
maradhatnak el. A Kalapács
József, Papp Szabi, Szendrey Zsolt, Barbaró Attila és
Szekeres András vendégszereplésével rögzített, a Petőfi
Irodalmi Múzeum „Köszönjük, Magyarország!” pályázatának támogatásával létrejött Add vissza, ami jár
című nótánkat is előadjuk.
Ehhez egyébként az együttes a Nemzeti Összetartozás
Emlékhelyén forgatott videoklipet. Ezen kívül Nagy Feró 75. születésnapi lemezére
autentikus Kárpát-medencei
népzenei alapokra készített
Beatrice-átirat, a Corvin köz
is felcsendül.
– A Kalapács is az est
sztárzenekara. Milyen

a kapcsolat Kalapács Józseffel?
– Józsival több évtizedes
barátság köt össze. Több közös produkciónk, közös dalok, videoklipek születtek, és
remélem, a jövőben is így lesz.
– Hogy tekintetek a jövőbe?
– Mivel napjainkban kissé kiüresedett a zenészek

számára a „rock ’n’ roll”, egyre
nehezebb fenntartani a profi
működést. Ettől függetlenül
jövőre egy különleges, új Hungarica-albummal készülünk.
– Kiszálltál a Moby Dickből. Mi volt az oka?
– November második felében jelenik meg az önéletrajzi
könyvem, ami sok mindenre
választ ad.

ÖNÉLETRAJZI KÖNYV: N
 yáron érkezett a hír, hogy 40 év után
elhagyja a Moby Dicket Mentes Norbert. Bár a zenész nem kívánt
erről részletesebb nyilatkozni, de valószínűleg a november közepén megjelenő „Na, mi van? 40 év Moby Dick” című önéletrajzi
könyvéből ennek hátteréről is olvashatnak majd a rajongók. „Egy
pálya, egy élet, egy lezáratlan sors, sikerek, kudarcok, felállások,
újbóli nekirugaszkodások – Mentes Norbert története, amit régóta, már nagyon régóta áthat a ROCK.”

BULI VAN! – zenei ajánló
Sopronban a Hangár Music Gardenben lép fel a Leander
Kills november 12-én. A Leander Kills egy magyar metálegyüttes, amely Köteles Leander szólóprojektjeként indult
2015-ben, a Leander Rising
feloszlása után. Azóta egy ország ismerhette meg a formációt, hiszen többször is szerepelt A Dal című műsorban.
A Pál Utcai Fiúk is a Hangárba érkezik másnap, november 13-án. A PUF a magyar alternatív zenei élet egyik meghatározó rockbandája.
Ki hinné, de 1983-ban
indult hódító útjára a
Szigetszentmiklóson
barátokból és iskolatársakból alakult formáció, amely azóta is
rendkívül népszerű.

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Márton-napi libás finomságok
KÖVES
ANDREA

Egész évben nem
kerül an�nyi libás étel az asztalra, mint novemberben,
hiszen elérkezett a Márton-napi lakomák időszaka. A szakember
szerint a zamatos húsú szárnyas elkészítésével otthon is próbálkozhatunk.
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Rákóczy László, a SSZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium szakoktatója
nem akármilyen ínyencséggel
készült a találkozónkra. A szemet gyönyörködtető tálon egy
marinált, grillezett zöldségekkel tálalt konfitált libacomb
feküdt, a mellé kínált pirított
babgombóc, illetve a húsra locsolt kékfrankossal megbolondított pecsenyelé tette sopronivá az ételt. Egy az ókorban is
használt fűszer-gyógynövény,

Különleges ízélményt nyújt a konfitált libacomb marinált
grillezett zöldségekkel és babgombóccal tálalva.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

az izsóp díszítette a Márton-napi fogást. Az ízélmény pedig leírhatatlan: a libacomb szaftos,
puha, omlós, ugyanakkor kellőképpen ropogós. Vajon érdemes-e otthon is meglepnünk
vele a családot? – tettük fel a
kérdést a szakembernek.
– Mindenképpen, nem ördöngösség az otthoni elkészíté-

se, ám néhány dologra érdemes
odafigyelni – kezdte Rákóczy
László. – A liba húsa sötét színű, eléggé zsíros, ízvilágában
semmihez sem hasonlítható.
Hiába remek alapanyag, szárazzá, rágóssá válhat, ha nem
megfelelő módon készítjük el.
Figyelembe kell venni a hús minőségét: az állat mennyi idős

volt, mit evett, hol tartották.
Megkülönböztetünk hizlalt és
pecsenye szárnyast. A sült máj
az egyik legkedveltebb libás
étel: fogyasztható frissen kisütve vagy hidegen, zsírban eltéve is. A hízott libamáj drága,
gourmet alapanyag, a jobban
megfizethető pecsenye libamáj
is nagyon ízletes, van, aki alaposabban átsütve szereti, van,
aki rózsaszínesen, a legfontosabb: szaftos maradjon a végeredmény.
A libacombot érdemes sütés
előtt jól befűszerezni: kedveli a fokhagymát, a majoránnát,
a kakukkfüvet, a rozmaringot,
majd három–négy órán keresztül saját zsírjában alacsony lángon sütni. A libamell tökéletes
füstölten, remek lehet egy sólettben. A libahájból ízletes töpörtyű készíthető.
A hagyományos libaételek
mellé párolt káposzta és tört
vagy vele sült burgonya, illetve szalvétagombóc dukál, ám
remek ízvilágot ad, ha sütőtökkel, aszalt szilvával vagy savanyú káposztával tálaljuk.
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