INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

2020. november 11., szerda

IX. évfolyam, 36. szám

www.sopronitema.hu

Bánfalván jár az ősz
Ezernyi színben pompázó erdő, ködbe kanyarodó domboldal, füstölő kémények, a házak között
kiemelkedő templomtorony – Bánfalvára is megérkezett az ősz. FOTÓ: DR. KÁRPÁTI GYÖRGY

Megújult
a turisztikai
weboldal

Könnyebb parkolás

Új nevet, arculatot kapott városunk turisztikai
weboldala. A www.visitsopron.com-on hasznos
információkat kaphatnak
az idelátogatók és a helyi
érdeklődők. – A tapasztalat szerint az emberek az utazási célpontok kiválasztásánál már
nem a szövegre, hanem
a benyomásaikra hagyatkoznak – mondta Kovács-Gazdag Nikoletta, a
Sopron Régió Turisztikai
Központ Nonprofit
Kft. ügyvezetője.

Mintegy négyszáz méteren újult meg a Határőr utca és a járda,
emellett 39 parkolót is kialakítottak – hangzott el az elmúlt héten
tartott sajtótájékoztatón FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Munkában
az új kapitány
Az új rendőrkapitány a
soproniakért szeretne
dolgozni, az itt élők elvárásainak megfelelni. Dr.
Herczeg Zoltán lapunknak elmondta: szakmailag jól felkészült csapatatot vett át elődjétől.
– Megtiszteltetés számomra, hogy Sopron
rendőrkapitányságát vezethetem – hangsúlyozta a fiatal szakember, aki
a közeljövőben sorra felveszi a kapcsolatot a városi és környékbeli intézmények vezetőivel,
polgármestereivel.
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U10-es jégkorongtorna Soproni lány
a legszebbek
között
Az U10-es korosztály számára rendeztek négycsapatos jégkorongtornát múlt hétvégén Sopronban. A házigazda Soproni Jégtörők
mellett két Vas megyei csapat, valamint a mosonmagyaróváriak
vettek részt a küzdelmekben. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
9

A soproni Galavics Dorina
bekerült a 30. Miss Hungary
döntősei közé. Idén a Gödöllői
Királyi Kastély ad otthont
december 12-én a Miss
Hungary 2020 szépségverseny
döntőjének, ahol megyénket a
soproni lány képviseli.
FOTÓ: GALAVICS DORINA FACEBOOK-OLDALA
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Világörökségi központ lesz a fertőszéplaki Széchényi-kastélyból

Ismét régi fényében ragyog

A Széchényi-kastély belső udvara kiállítótérként is hasznosítható, az épületben lesz a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület irodája FOTÓK: FODOR REGINA
MUNKATÁRUNKTÓL

Befejeződött a fertőszéplaki Széchényi-kastély
külső homlokzatának felújítása, így a Fertő-táj
egyik emblematikus épülete visszanyerte régi
fényét. Az épület a magyar kormány támogatásával 77,4 millió forintból újult meg.
Megújult a Széchényi-kastély
homlokzata, valamint restaurálták az ablakok és ajtók kőkereteit és a homlokzaton
talált falfestésrészleteket. A kerítésként funkcionáló falszakasz

balesetveszélyes állapotban
volt, ezért a munkálatok során ezt is megerősítették, így
a kastély belső udvara a jövőben ideiglenes kiállítótérként
is hasznosítható.

A fertőszéplaki Széchényi-kastélyban született 1754-ben Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos
Széchényi Könyvtár alapítója,
Széchenyi István édesapja. A grófi család a 17. században költözött
be a kastélyba, és egy évszázadon
át lakott itt. 1771-ben a családnak
el kellett hagynia otthonát, a kastély az Esterházyak birtokába került, akik a megmaradt szárnyakat magtárnak alakították át.
A fejlesztést lebonyolító Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő

Nonprofit Zrt. a munkák elvégzése után a felújított épületet átadta Fertőszéplak önkormányzatának, amely a jövőbeni
fenntartást és üzemeltetést vállalta. – A kastélyt az utolsó pillanatban sikerült megmentenünk, elsősorban kormányzati
támogatással – mondta Kóbor
Attila polgármester.
A Sopron–Fertő-táj hat különböző helyszínén valósulnak
meg fejlesztések egy projekt keretében, összesen 350 millió forintból. – Egy másik beruházás

során fejlesztettük a fertőszéplaki templomdomb tövében található pihenőhelyet is, illetve a
templomdomb zöld növényzetét – hangsúlyozta Kárpáti Béla,
a fejlesztő cég vezérigazgatója.
– Sokat jelent a beruházás Fertőszéplaknak, a térségnek, és jelentős épületről beszélhetünk
a Széchényi-örökség tekintetében is – tette hozzá Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. – Nagy öröm,
hogy Sopron és térsége olyan
élményközpontú fejlesztésekkel

gazdagodik, amelyek az itt élőknek és az ide látogatóknak is új
lehetőségeket kínálnak.
Ivanics Ferenc, a Fertő-táj
Világörökség Magyar Tanácsa
Egyesület elnöke azt emelte ki,
hogy világörökségi központot
alakítanak ki a kastélyban, ami
egyfajta kiindulási pontként
fog szolgálni a Fertő-tájra érkező turistáknak, és itt lesz az
irodájuk is. Az eseményen részt
vett Magyar Márton, a Magyar
Turisztikai Ügynökség programigazgatója is.

Sopron Megyei Jogú Város

Hiánypótló alkotás a gyógypedagógus szemével

PÁLYÁZAT

Könyvbemutató

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

• felsőoktatásban szerzett környezetmérnöki vagy természetvédelmi szakképzettség, vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki,
környezettudományi, természetvédelmi szakképzettségek valamelyike,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• számítógépes felhasználói ismeret (Word, Excel),
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség,

Előnyt jelent:

PLUZSIK TAMÁS

A napokban jelent
meg Életrevalók címmel a soproni kötődésű Horváth Ernő
Zoltán kutató–mesterpedagógus hiánypótló könyve, mely
híres fogyatékkal élő
embereket mutat be.

• közigazgatásban szerzett gyakorlat

Munkakör fő tartalma:

A hivatal környezet- és természetvédelmi hatósági ügyeinek intézése (fakivágási kérelmek elbírálásának előkészítése, szakhatósági
nyilatkozatok összeállítása); hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése; vendéglátóhelyek zajkibocsátási határértékének
megállapítása; egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása

A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Papné Horváth Barbara városgazdálkodási osztályvezetőtől a 99/515–123-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2020. november 22-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Környezetvédelmi ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok 2020. november 30-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról.
A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen pályázatokat visszaküldjük.
A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete a
GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető: 2020. december 1.

– Több mint húsz évvel ezelőtt
kezdett érdekelni, hogy kik azok
a híres, ismert emberek, akik valamilyen fogyatékkal éltek vagy
kortársaink, ezzel együtt maradandót alkottak – kezdte Horváth Ernő Zoltán. – Negyven
éve gyógypedagógusként dolgozom, folyamatosan tanulok,
olvasok, filmeket nézek ebben
a témában. Tudomásom szerint jelenleg nincs olyan könyv,
amely hasonló alapossággal,
gyógypedagógiai aspektusból
vizsgálná ezeknek az embereknek az életútját.
Az Ószövetség első öt könyvének szerzőjével, Mózessel indítja több mint 300 oldalas kötetét
a szerző. Mózes dadogott, ezért
izzó széndarabokat helyezett a
szájába, hogy beszéde „lassúbb
és tétovább” legyen. A portrék
sora a szintén dadogó, legendás
ógörög szónokkal, Démoszthenésszel folytatódik. Huszonhárom személy rendkívüli életútja szerepel a Szénási Ferenc

Horváth Ernő Zoltán Életrevalók című kötetével –
a könyvet szombaton mutatták be FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
portrékarikatúráival illusztrált
kötetben, Andrea Bocellin, Tom
Cruise-on, Őze Áronon át egészen Érdi Tamásig.
– Arra a kérdésre keresek választ, hogy a szülői hozzáállás,
a kitartás, az eltökéltség, valamint adott esetben az anyagi
helyzet mennyiben járul hozzá a sikeres életúthoz – tette
hozzá Horváth Ernő Zoltán, aki

több mint húsz évig siket gyermekeket tanított Sopronban,
majd gyógypedagógusként tanulási zavarokkal küzdők gimnáziumi integrációját segítette az Eötvös József Evangélikus
Gimnáziumban, jelenleg pedig Budapesten él és dolgozik.
Ahogy ő fogalmaz: a világ egyik
legnehezebb, de legérdekesebb
hivatását műveli.

HÉTVÉGÉN MEGTARTOTTÁK A BEMUTATÓT
Az Életrevalók című könyvet szombaton mutatták be Sopronban a Pedagógusok Művelődési Házában. Az eseményen
a szerző és az érdeklődők mellett részt vett dr. Farkas Ciprián
polgármester és Csiszár Szabolcs alpolgármester.

2020. november 11.
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RÖVIDEN

Nyugdíjba vonult
Kovács László
Elbúcsúztatta Kovács
Lászlót dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes, a
Soproni Rendőrkapitányság vezetője. A szenior rendőr alezredes a
közelmúltban vonult
öregségi nyugdíjba.
Kovács László évek óta
a drogprevencióban
vállalt oroszlánrészt, ő
tartott a kábítószerrel
kapcsolatos előadásokat, illetve felvilágosító órákat is a soproni
iskolákban. Mindezek
mellett az oktatási intézményekben ellátta
az ifjúságvédelmi feladatokat is.

Diákok tárlata
A csend ihlette alkotásokat állítottak ki a Handler Nándor Technikum
12.M osztályos diákjai a
közelmúltban a Festőteremben. A megnyitót
egy rövid performansz is
kísérte, amiben szintén a
csend játszotta a főszerepet. – A leendő grafikusok rendezvényszervezést is tanulnak, így
az egész kiállítás szervezésében és a produktumokban is részt vettek – mondta Kassainé
Schmuck Vivien nevelési
igazgatóhelyettes.
A tárlat a járványügyi
helyzet miatt csak online
tekinthető meg a www.
handler.hu oldalon.
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Dr. Herczeg Zoltán: a Sopronban élők igényeit is figyelembe kell venni

Munkában az új kapitány
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az új rendőrkapitány a soproniakért szeretne dolgozni, az itt élők
elvárásainak megfelelni. Dr. Herczeg Zoltán lapunknak elmondta: szakmailag jól felkészült csapatot vett át
elődjétől.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Új rendőrkapitány, Soproni Téma, 2020. november 4.),
november elsejétől dr. Herczeg
Zoltán alezredes vezeti a Soproni Rendőrkapitányságot.
– Megtiszteltetés számomra,
hogy egy megyei jogú város,
Sopron rendőrkapitányságát
vezethetem – mondta lapunknak a Tatabányáról érkezett fiatal vezető. – Számtalan elismert
rendőr kezdte itt pályafutását,
közöttük volt, aki államtitkár
vagy országos rendőrfőkapitány lett. Az elmúlt napokban
már megtapasztaltam, hogy
elődömtől, Szabó Jenő rendőr
ezredestől szakmailag jól felkészült és összeszokott csapatot vettem át.
Az új kapitány a következő időszakban sorra felveszi a
kapcsolatot a városi, illetve a
Sopron környéki intézmények,
szervezetek vezetőivel, polgármestereivel. A szoros együttműködésre szükség is lesz,
ugyanis a koronavírus-járvány

plusz feladatokat ró a rendőrségre. Többek között fokozottan figyelik és ellenőrzik a
maszkhasználatot az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, illetve felkeresik a karanténba helyezett személyeket.
– Mindezek mellett nem szabad megfeledkezni a közrend
megvédéséről, az esetleges
bűncselekmények elkövetőinek
felderítéséről sem! – folytatta a
rendőrkapitány. – Már most készülünk arra az időszakra, amikor megindul a közúti forgalom
az M85-ös gyorsforgalmi úton.
A soproni szakasz hozzánk tartozik majd.
Dr. Herczeg Zoltán kifejtette:
rendőrségi csapatával a soproniakért szeretne dolgozni. – A városban élők igényeinek, elvárásainak is meg kell felelnünk, és
el kell érnünk, hogy bizalommal
forduljanak hozzánk. Ez pedig
csak akkor valósulhat meg, ha
itt élek, ezért a rövid távú tervek között szerepel, hogy a városba költözöm.

Megemlékezés
1956 mártírjairól

Dr. Herczeg Zoltán Tatabányáról került Sopronba – a következő időszakban
felveszi a kapcsolatot a soproni és környékbeli intézmények, szervezetek vezetőivel, polgármestereivel FOTÓ: FILEP ISTVÁN
SZAKMAI PÁLYAFUTÁS A rendőrtiszti főiskola bűnügyi szakának elvégzése után a tatai származású dr. Herczeg Zoltán jogi végzettséget is szerzett. 2005-ben Komáromban az őr- és
járőrszolgálati alosztály parancsnokaként kezdte a rendőri pályafutását. 2008-ban a közrendvédelmi és határrendészeti osztály vezetője lett, 2011-ben Tatabányára helyezték át, ahol
ugyancsak a közrendvédelmi osztályt igazgatta. 2018-ben nevezték ki a Komárom–Esztergom megyei rendőr-főkapitányság ellenőrzési szolgálatának vezetőjévé.

A Jerevánon nem csak az utak újulnak meg

Könnyebb parkolás

Egyre több az autó, ezért nagy szükség volt az új parkolóra FOTÓ: FILEP ISTVÁN
MUNKATÁRSUNKTÓL

A nemzeti gyász emléknapja
alkalmából az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékeztek az elmúlt
szerdán a sopronkőhidai rabtemetőben. Sopron nevében
dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István és Csiszár

Szabolcs alpolgármester helyezte el elsőként a megemlékezés koszorúját és virágait,
majd a jelenlévő önkormányzati képviselők is főhajtással és
virággal rótták le tiszteletüket
az emlékhelyen. Az eseményen
az egykori mártír, Szigethy Attila hozzátartozói, tisztelői is
fejet hajtottak.

November negyedikét az országgyűlés 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá. Ez
a nap az 1956-os forradalom
és szabadságharc leverésének
évfordulója. Sopronkőhidán a
rabtemetőben a szabadságharc
áldozatainak állítottak emlékhelyet, 1956-ban ugyanis itt temettek el kilenc forradalmárt.

Restaurálják a Megsebzett szarvast
Restaurálják Várady Sándor Megsebzett
szarvas című szobrát – tudósít a Soproni
Egyetem honlapja. Az alkotást 1971 őszén
helyezték el a botanikus kertben. Az elmúlt
közel 50 év nyomot hagyott a szobron, az
agancsai letörtek, az egyik el is tűnt. A talapzatba rögzítés pontján a vörösréz korrodálódott, ezért a szobor a bal oldalára dőlt

és behorpadt, a lábai is megsérültek. A közelmúltban Bartos Mihály Tamás fém szakrestaurátor műhelyébe szállították, ahonnan megújulva tér vissza jövő novemberben.
Előtte „vendégszerepel” a 2021-es Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállításon. Az alkotás restaurálást az Egy a
Természettel Nonprofit Kft. finanszírozza.

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Mintegy négyszáz méteren újult meg a Határőr utca és a járda, emellett 39 parkolót is kialakítottak – hangzott el az elmúlt héten tartott
sajtótájékoztatón.
– Tovább folytatódik Sopronban
az útfelújítási program. Most
olyan időket élünk, amikor van
akarat, erő és szándék – mondta dr. Farkas Ciprián a Határőr
utcában az elmúlt héten tartott sajtótájékoztatón. – Az út
aszfaltburkolata mintegy négyszáz méteren újult meg, emellett 39 új parkoló is az itt élők
rendelkezésére áll. A soproniak
megérdemlik, hogy megteremtsük számukra a biztonságos
közlekedés feltételeit. A parkolókra nagy szükség van, hiszen nem ritka, hogy a családok

két–három személyautóval rendelkeznek. Jövőre is folytatódik
a jelentős útfelújítási program.
A tervek szerint a következő évben már használhatják az autósok az Árpád utcában épülő
parkolóházat. Ezáltal pedig jelentősen enyhülnek a belvárosi
parkolási nehézségek.
A polgármester ismét felidézte: az elmúlt időszakban
megújultak a Sopronból ki- és
bevezető utak, hamarosan átadják az M85-ös gyorsforgalmi
utat is. A városon belül is történtek jelentős fejlesztések.

A IV. László király utca, a Híd
utca, a Lövér körút, valamint
ezen városrész mellett megújult például az Ibolya-lakótelep belső úthálózata, de folyamatban van a Király Jenő utca
korszerűsítése is.
– A Jereván 2010-ben elkezdődött és azóta is folyamatos
tervezett, ütemezett fejlesztésének, felújításának újabb fontos állomása a Határőr utca felújítása és a parkolóépítés – tette
hozzá Tóth Éva önkormányzati
képviselő, a Jereván-lakótelep
Településrészi Önkormányzatának elnöke. – Ezzel megteremtjük a kulturált, biztonságos
parkolás lehetőségét, amellyel
célunk a szép és egyben élhetőbb lakókörnyezet kialakítása.
A Jereván városrészben tovább
folytatjuk a járda- és útfelújítást, valamint a parkolóépítést.
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Koronavírus: az intézkedések egyelőre harminc napig maradnak érvényben

Magyarország ismét szigorít
MUNKATÁRSUNKTÓL

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy november
11-én 0 órától újabb korlátozó intézkedések lépnek életbe, egyelőre 30 napra. A rendkívüli jogrendet az országgyűlés 3 hónapra
szavazta meg.
Az újabb szigorításokra azért volt szükség,
mert rendkívüli ütemben emelkedik a megbetegedések száma, s félő, hogy a kórházak nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel, ezért a megbetegedések
számát csökkenteni kell. A maszkviselés már
nem elég, újabb korlátozó intézkedésekre
van szükség.
A legfontosabb intézkedések az alábbiak:
– Este 8 és reggel 5 között kijárási tilalom
lépett életbe, felmentést csak a munkába járás és hazajárás, valamint rendkívüli eset jelenthet,

– minden gyülekezés tilos,
– az éttermek bezárnak, csak házhoz szállítás lehetséges, de az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak,
– az üzletek, fodrászatok 19 órakor bezárnak,
– a szállodák csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak, turistákat nem,
– általános rendezvénytilalom lépett életbe, családi összejövetelen, magánrendezvényen legfeljebb 10-en vehetnek részt,
– esküvő csak lakodalom nélkül lehetséges,
a szertartáson csak a szertartás megtartásához szükséges személyek, továbbá a
szülők, tanúk, testvérek vehetnek részt,
– a temetésen maximum 50 fő vehet részt,
– a sportmérkőzések zártkapusak lesznek,
– szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, az amatőr csapatsport tilos,
– a szabadidős létesítményeket – fitneszterem, fedett uszoda, múzeumok, színházak, állatkertek – bezárták,
– a felsőoktatás csak online formában működhet, és az összes kollégiumot be kell
zárni, a középiskolákban 8. osztály fölött
digitális oktatás lép életbe,

– a bölcsődék óvodák, általános iskolák nyitva maradnak,
– a kórházi dolgozókat, iskolai tanárokat,
óvodai és bölcsődei dolgozókat hetente
rendszeresen tesztelik.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára a szállodák a zárás utáni első harminc
napban a november 8-ig beérkező foglalások
értékét, illetve azok nyolcvan százalékát az
állam megtéríti. De csak abban az esetben,
ha a dolgozókat nem bocsátják el, és megkapják a fizetésüket is.
Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a dolgozóik után erre a harminc
napra nem kell járulékot fizetni, és az állam
a munkavállalók fizetésének a felét megtéríti, ha nem bocsájtják el őket, és megkapják fizetésüket.
A kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely múlt szerdán 0
órától lépett hatályba. A kórházak november 9-től kötelesek elkülöníteni a Covid-betegek ellátására az összes ágyuk 40 százalé-

kát, további 7 százalékát pedig lélegeztetésre
alkalmas ágyként biztosítani a koronavírusfertőzöttek ellátására.
November 10-től felfüggesztették a halasztható műtéteket. Kivételt képeznek a sürgősségi ellátások, amelyek nélkül a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos
vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Továbbra is el kell végezni valamen�nyi onkológiai ellátást, a szervezett onkológiai szűrővizsgálatokat, a kardiológiai
ellátásokat.
A járvány terjedésének csökkentése érdekében országszerte újra ingyenessé tették
a parkolást, a fővárosban és a megyei jogú
városokban pedig a helyi közlekedési társaságokat arra kötelezték, hogy sűrítsék a helyi járatokat munkanapokon reggel hét és
kilenc, valamint tizenöt és tizenkilenc óra
között. Sűrűbben járnak már a buszok Sopronban is, elsősorban a reggeli és délutáni
órákban biztosít extra járatokat a Volánbusz.
A város útjain több csuklósbusz közlekedik,
mivel azokon könnyebben megoldható a távolságtartás.

Soproni művészek életmű-elismerése
Rangos elismeréseket vehettek át a közelmúltban soproni művészek. Kerék Imrének a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést
adományozta Áder János, Soproni József pedig a Nemzet Művésze lett.

pedagógusi pályafutásáért kapott elismerést. Az ünnepségen
részt vett Sass László, az önkormányzat kulturális és oktatási
bizottságának elnöke is.

Kerék Imre

Hét kategóriában összesen 11
alkotó nyerte el a legrangosabb
magyarországi művészeti elismerésnek számító Nemzet Művésze díjat. A Nemzet Művésze
díj Bizottság 2020-ban Soproni
József zeneszerzőnek zeneművészet díjkategóriában ítélte meg
az elismerést. A nemzet művészei egy időben legfeljebb 70-en
lehetnek. A múlt csütörtökre tervezett 7. Nemzet Művésze díjátadó ünnepséget a járványügyi
helyzet alakulására tekintettel

Átvette a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést Kerék Imre. Mint arról lapunkban
beszámoltunk (Kerék Imre kitüntetése, Soproni Téma, 2020.
október 28.), a József Attila-díjas
költőnek, műfordítónak Áder János, a Magyarország köztársasági elnöke adományozta a rangos
elismerést. A Vajdahunyadvárban rendezett díjátadó ünnepségen városunk jeles pedagógusa nem tudott részt venni, ezért

a kitüntetést pénteken a városháza dísztermében dr. Farkas
Ciprián, Sopron polgármestere és Böröndi Lajos, az agrárminiszter tanácsadója adta át.
– Nagy István agrárminiszter
tisztelője Kerék Imrének, szerette volna személyesen ő átnyújtani költőtársamnak a kitüntetést, de más elfoglaltsága miatt
nem tudott ma eljönni Sopronba – mondta Böröndi Lajos.
Kerék Imre gazdag szépirodalmi életművéért, valamint

Soproni József

Kerék Imre
a Magyar Művészeti Akadémia
elhalasztotta. Az ünnepséget később, méltó körülmények között
rendezik meg, amikor az egészségügyi helyzet ezt lehetővé

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

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

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

A Kálvária-kereszt a Szent Mihály-temetőben
A Szent Mihály-temető úgynevezett új
részének végében magasodik a hatalmas Kálvária-kereszt, mely ifj. Storno
Ferenc (1851–1938) tervei és rajza alapján Hild Lipót soproni kőfaragómester
(aki közeli rokona volt Hild Józsefnek,
a hazai klasszicista építészet egyik legnagyobb alakjának) műhelyében készült
1893–1894-ben, Póda Endre (1840–
1902) városplébános idejében. A ravatalon fekvő Krisztus alatti mezőben olvasható latin szöveg (MONUMENTUM
HOC PIETATE CONIUGUM IOANNIS ET
ELISABETHAE BOMIER) szerint az állíttató egy házaspár, Bomler János soproni
bádogosmester és felesége, Grossmann
Erzsébet, akik koruk nagy adakozói voltak, életükben több jótékonysági ala-

pítványt létesítettek, haláluk után pedig
minden vagyonukat a katolikus egyházra hagyták. „A szoboregyüttes a historizmus korának jellegzetes és művészi
kvalitásait tekintve kiemelkedő színvonalú alkotása. A kompozíció architektonikus megjelenése monumentális, mint
a gótikus székesegyházak, s közelebb
lépve ugyanúgy, mint azok finom ornamentális részleteivel, kőcsipkéivel a racionalitáson túlinak tűnik, elérve ezzel
azt a célt, hogy meghatározó élmén�nyé váljon a néző számára.” – fogalmazott Sütő József Munkácsy Mihály-díjas
kőszobrász–restaurátor, akinek vezetésével 2016-ban restaurálták a keresztet.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Soproni József FOTÓK: PLUZSIK TAMÁS
teszi. Mint arról beszámoltunk
(90 éves Soproni József, Soproni Téma, 2020. október 14.),
a közelmúltban ünnepelte 90.
születésnapját Soproni József

Kossuth-díjas zeneszerző, professzor emeritus, a Zeneakadémia egykori rektora, Sopron díszpolgára, a Laudatio Scarbantiae
(Himnusz Sopronhoz) szerzője.

› MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT
Hogyan védekezik
a fertőzés ellen?
KISS BÉLÁNÉ ERZSIKE:
A saját és családom egészsége az elsődleges. Nyugdíjasként csak ritkán mozdulok ki, csak ha nagyon muszáj.
Kerülöm a tömeget, maszkot viselek, vitaminokat szedek, nagyokat sétálok az erdőben. Lemondtam a közösségi programjaimat. Örülök, hogy van egy számítógépen,
ezen keresztül kitárult számomra a világ: a múzeumokat
így, a világhálón keresztül látogatom meg.
MÓDLI KRISZTIÁN:
Kettő iskolás gyermekünk van, ők az iskolában betartják a
szabályokat. Feleségem bolti eladó, érte aggódom a legjobban, mivel rengeteg emberrel találkozik a munkája során. Az emberek sajnos kiskapukat keresnek. Igyekszünk
odafigyelni a folyamatos maszkcserére, rendszeres kézmosásra, fertőtlenítésre. Remélem, összefogással mihamarabb túl lehetünk ezen a helyzeten.
SZABÓ ISTVÁN:
Minimálisra csökkentem az emberi kontaktokat, csak a
legszükségesebb helyekre járok. Odafigyelek a maszkviselésre, és naponta több alkalommal is kezet mosok, illetve fertőtlenítek. Erre ösztönzöm a családomat is, jelenleg
a családi, illetve a baráti összejöveteleket is elkerüljük. Sok
gyümölcsöt és vitamint fogyasztunk. Az viszont bosszantó, ha otthon marad a maszk, és vissza kell mennem érte.
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Dr. Navracsics Tibor: Aktív és dinamikus a városvezetés

Határozott elképzelések

A városvezetés 2,5 órát tárgyalt dr. Navracsics Tiborral – a kormánybiztos ezután tartott sajtótájékoztatót dr. Farkas Ciprián polgármesterrel FOTÓK: FILEP ISTVÁN
HORVÁTH FERENC

Sopronnak aktív és dinamikus vezetői vannak
– jelentette ki dr. Navracsics Tibor kormánybiztos azon a megbeszélésen, amelyen a város
vezetőivel egyeztetett a jelenlegi fejlesztésekről és a jövőbeni tervekről.
Dr. Navracsics Tibor, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztésért felelős kormánybiztos
a múlt héten Sopron városvezetőivel tárgyalt a város és térsége fejlesztési elképzeléseiről.
A megbeszélést követően a kormánybiztos és dr. Farkas Ciprián
tájékoztatta a sajtó képviselőit.
A polgármester a 2,5 órás tárgyalás után kiemelte, hogy egyrészt
bemutatták a kormánybiztosnak a már befejezett és jelenleg
is tartó fejlesztéseket és beruházásokat, amelyek a Modern Városok Program részét képezik,

valamint felvázolták azokat az
irányokat, és konkrét elképzeléseket, amelyek 2030-ig határozzák meg a tennivalókat, figyelembe véve a 2021–27-es uniós
és hazai költségvetési forrásokat.
– Úgy érzem, jó kérdésekre jó
válaszokat adtunk – zárta mondanivalóját dr. Farkas Ciprián.
A kormánybiztos elöljáróban arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kormány
szeptemberben hozta létre a
gazdaságfejlesztési zónákat,
összesen négyet. Az ő feladata
az északnyugat-magyarországi régió (Győr–Moson–Sopron,

Komárom–Esztergom, Vas, Zala,
Fejér és Veszprém megyék) fejlesztési terveinek összehangolása. A konzultációk – azokkal a
szervezetekkel, intézményekkel,
amelyek érdekeltek a fejlesztésekben – már augusztusban és
szeptemberben megkezdődtek. A feladat kettős: egyrészt
az adott gazdaságfejlesztési
zónán belül kell összehangolni
a feladatokat, másrészt pedig a
nemzeti fejlesztési tervvel. Az
országos cél a további felzárkóztatás, ezen belül kell megtalálni
azokat a fejlesztéseket, amelyek
például a mi régiónkban a versenyképességet is biztosítják, hiszen nekünk a Bécstől Milánóig
terjedő gazdasági területtel kell
felvennünk a versenyt.
– A tárgyalás meggyőzött arról, hogy az aktív és dinamikus
városvezetésnek határozott elképzelései vannak nem csupán
Sopron és környéke jelenlegi

fejlesztéseiről, de a jövőről is
– emelte ki a kormánybiztos.
– A következő uniós pénzügyi
ciklusban kiemelt támogatást
élveznek a vállalkozásfejlesztések, a zöld átállás programja
(környezetbarát gazdaság) és a
digitalizáció. A soproni programok illeszkednek ezekhez az
irányokhoz.
K é rd é s e k r e vá l a s zo lva
dr. Farkas Ciprián elmondta, a
jelenlegi fejlesztések egy magasabb színvonalú turizmust
generálnak, ennek következményeként új munkahelyekre lesz szükség, ami újabb infrastrukturális beruházásokat
eredményez. Munkahelyeket
hoz magával a hamarosan induló új beruházás, az innovációs és ipari park is, éppúgy, mint
a nemzeti konferencia- és multifunkciós központ. A városnak
2030-ig vannak konkrét fejlesztési tervei.

Hamarosan világítanak karácsony fényei
A tervek szerint advent első vasárnapjához igazodva november 27-én, pénteken kora este gyúlnak fel az adventi fények
Sopronban. A város karácsonyfáját idén – mivel a Fő téren
elkezdődtek a múzeumnegyed kialakításnak munkálatai – a
Hűségkútnál állítják fel. Az adventi gyertyákat pedig a Máriaszobornál gyújtják meg vasárnap esténként. A fényfüzérek
felszerelése már tart, folyamatosan haladnak utcáról utcára, villanyoszlopról villanyoszlopra a szakemberek. Össze-

›

sen 170 ezer izzó és 650 darab karácsonyt idéző forma kerül ki – tudta meg lapunk Kiss Istvántól, a kivitelkezést végző
kft. ügyvezető igazgatójától. Az elmúlt évekhez hasonlóan a
Várkerületen, a belvárosban, a Jereván-lakótelepen, valamint
összesen több mint ötven utcában lesznek láthatók az ünnepi
fények. Emellett Brennbergbányán, Görbehalmon, Sopron–
Balfon, valamint a körforgalmakban, egyes lámpatesteken is
lesz díszvilágítás. A fényár egészen január 12-ig lesz látható.

RÖVIDEN

Életmentő adomány az SC Soprontól a SOSZI-nak
Közel 600 ezer forint értékű defibrillátort adományozott az SC Sopron csapata a Soproni Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátó Intézetének. Az átadáson Csiszár Ákos, az
SC Sopron elnöke elmondta: a személyes érintettsége, és dr. Orbán Erika ötlete alapján
fogalmazódott meg bennük a gondolat, hogy az idei évben az SC Sopron a jegyértékesítésből befolyt pénzből egy félautomata defibrillátort adjon a SOSZI Lenkey utcai rendelőintézetének. Az eseményen részt vett és megköszönte a felajánlást Péli Nikoletta, a Soproni Szociális Intézmény vezetője és Csiszár Szabolcs alpolgármester is.
– A mai napon azért gyűltünk itt össze, hogy tanúi lehessünk annak az összefogásnak, ami
követendő példa lehet mindenki számára. Ez a nemes felajánlás ezekben a nehéz időkben még kiemeltebb szerepet kap – fejezte ki köszönetét Csiszár Szabolcs.

Búcsúi szentmise a Szent Imre-templomban
Búcsúi szentmisét tartottak vasárnap délelőtt a Jereván-lakótelepen a Szent Imre-templomban. Az ünnepi szentmisét Németh István atya celebrálta, aki kiemelte: Szent Imre
értékekben gazdag életéből a mai kor embere is sokat meríthet. Tóth Éva önkormányzati képviselő, a Jereván-lakótelep Településrészi Önkormányzatának elnöke a szentmise előtt elmondta: a Szent Imre búcsú nemcsak a plébániának, hanem a Jereván-lakótelepnek is az ünnepe. A misén részt vett dr. Farkas Ciprián polgármester, Csiszár Szabolcs
alpolgármester és több önkormányzati képviselő is. A járvány miatt a mise utáni hagyományos szeretetünnepet ezúttal nem tudták megtartani.

MÉDIAPARTNEREINK:
Rádió 1 Sopron
Sopron TV

sopronmedia.hu

Élet és érték
Horváth Ferenc jegyzete
Európa elkésett. Tétlenül és tehetetlenül nézi, hogy ártatlan polgárait gyilkolják meg, hogy lakói sok helyen rettegésben
éljenek. Hiába az egyre fokozódó nyomás a kormányokon, nem tesznek semmi érdemlegeset, csak
minden egyes erőszakos cselekmény után fogadkoznak, hogy majd…, de aztán újból a semmittevés
mocsarába süllyednek. Így van ez Franciaországban is, ahol újabb barbár gyilkos iszlamista támadás
oltotta ki három ember életét, ezúttal ismét Nizzában. Előtte Párizs környékén fejeztek le egy
„A terrorcselekmények jelentős része (ha középiskolai történelemtanárt, és talán emnem is mind) vallási
lékeznek még 2016-ra,
eredetű, nyílt támaamikor ugyancsak Nizdás az európai értékek, zában, a tengerparti
a kereszténység, az
sétányon hajtott a töeurópai életmód ellen. megbe teherautóval
Azok ellen is, akik nem egy ugyancsak iszlavallásosak…”
mista merénylő. Az áldozatok száma meghaladta a nyolcvanat, közöttük sok külföldi is volt.
De ez sem volt előzmény nélküli, hiszen egy évvel
korábban Párizsban követtek el merényletet. Franciaország azonban nincs egyedül. Kérem, idézzék
fel emlékeikben, hogy melyik országban, hol és mikor, milyen támadás történt! Legutóbb például Bécsben követelt áldozatokat az újra és újra felbukkanó,
és szélesedő terror. Vannak, akik már háborúról beszélnek, egy újfajta háborúról, amelyben mi, európaiak kiszolgáltatottak vagyunk.
A terrorcselekmények jelentős része (ha nem is mind)
vallási eredetű, nyílt támadás az európai értékek, a
kereszténység, az európai életmód ellen. Azok ellen
is, akik nem vallásosak, hiszen mindannyiunk életét
a zsidó–keresztény kultúrkör határozza meg, akarva-akaratlanul is. Hogy merre is tartunk, illetve tart
Nyugat-Európa, azt jól jelzi, hogy sok helyen leveszik a kereszteket, mert sérti a bevándorlók vallási
meggyőződését, hogy a hírek szerint lesz olyan város, ahol nem állítanak karácsonyfát, vagy előfordulhat, hogy Firenzében letakarják a Dávid szobrot
(a köztéren álló másolatát), mert a bevándorlók szeméremsértőnek tartják. Ezek persze csak kiragadott
példák, de jelzik, hogy mi vár ránk a jövőben, ha továbbra is szemlélői leszünk a történéseknek. Valamit tenni kell(ene), s nemcsak asszisztálni a már nap
mint nap jelenlévő terrorizmusnak, s a gátlástalan,
tiltott migrációnak.
Értem én, hogy jobb életre vágynak azok, akik otthagyják otthonukat, de nem az a megoldás, hogy
útra keljenek, s elvegyék másokét, kihasználják a viszonylagos európai jólétet, majd erőszakosan – akár
gyilkosságok árán is – elterjesszék saját vallásukat,
meggyalázva a mi értékeinket. A józan ész azt diktálja, hogy ennek véget kell vetni, még akkor is, ha
nem mindegyikük terrorista, ha közülük sokan talán hálásak is, hogy befogadják őket. Több százezer
embert vagy akár milliókat nem lehet áttelepíteni,
mert abba a gazdag befogadó államok is tönkremennek. Ezért is teljesen elfogadható és támogatható a
magyar kormány következetes migrációs politikája,
miszerint mi döntjük el, hogy kivel élünk, s hogy a
gazdasági és szociális problémákat a kibocsájtó országokban kell megoldani. Ez lenne az igazi szolidaritás, s mi erre készen állunk. Magyarországon szerencsére nem kell tartanunk az iszlamista terrortól,
de Nyugat-Európának még sokáig szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy polgárai kiszolgáltatottak.
Közeledik a karácsony, s félő, hogy újabb merényletek lesznek az ünnepi időszakban. Ideje lenne felébredni már, s kitörölni még az emlékezetünkből is,
hogy bármi is felülírhatja a mi európai életünket és
értékrendünket, hogy bármilyen más értékrend nevében követhessenek el velünk szemben szellemi
terrort, de akár gyilkosságokat is.

Lejár a felvételi határidő
November 15-ig, vasárnapig lehet jelentkezni a keresztféléves felsőoktatási képzésekre. Mint arról lapunkban beszámoltunk (Őszi egyetemi felvételi, Soproni Téma,
2020. október 21.), a Soproni Egyetem mind
a négy kara meghirdetett szakokat. A keresztféléves felsőoktatási képzések 2021

februárjában indulnak. Összesen 32 intézmény 505 állami ösztöndíjas mesterképzése és 246 önköltséges alap- és osztatlan
képzése, valamint felsőoktatási szakképzése közül választhatnak a továbbtanulás előtt
állók. Bővebb információk a felvi.hu oldalon találhatók.
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www.visitsopron.com: friss tartalom minden szinten

Megújult a weboldal

Kulacsokkal
a környezetért
MADARÁSZ RÉKA

Nem lehet elégszer
hangsúlyozni a megfelelő mennyiségű
folyadékbevitel fontosságát. Egy jó kulacs nemcsak környezetbarát megoldás,
hanem folyamatosan emlékeztet arra,
hogy igyunk.

Az új turisztikai weboldalt úgy alakították ki, hogy könnyen kezelhető, jól átlátható legyen a felülete,
ugyanakkor sok információt és látványos fotókat találjanak az érdeklődők FOTÓ: STEIGER ÁKOS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Új nevet, arculatot kapott városunk és térsége
turisztikai weboldala. A www.visitsopron.com
internetes oldalon hasznos információkat olvashatnak mind az idelátogatók, mind a helyi
érdeklődők.
Teljes ráncfelvarráson esett át a
korábbi turizmus.sopron.hu., a
város turisztikai weboldala.
– A névválasztásnál arra törekedtünk, hogy a belföldi és a
külföldi turisták esetében is jól
csengő és könnyen megjegyezhető legyen. Így esett a választás
a visitsopron.com-ra – mondta
lapunknak Kovács-Gazdag Nikoletta, a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
ügyvezetője. – Korában már kidolgoztunk egy stratégiát, egységes arculatot. Ehhez igazodva

adjuk ki a kiadványainkat, illetve ennek szellemében alakítottuk át az internetes oldalunkat.
Igyekeztünk egy könnyen kezelhető, jól átlátható felületet létrehozni. Átfogó képet mutatunk
a turisztikai látványosságoktól
kezdve a gasztronómián át, felölelve a kulturális eseményeket, aktív sportolási lehetőségeket, vendéglátást, illetve a zenei
programokat is. Odafigyeltünk
arra is, hogy hasznos és érdekes
információkat kaphasson az érdeklődő. Sopron mellett a város

vonzáskörzetének érdekességeire is kitértünk, hiszen így alkot
egy összefüggő térséget. A városunkba érkező turisták mellett a
helyiekre is gondoltunk, ugyanis
sokan sétálnak, túráznak a közelben. Az általunk szervezett idegenvezetésekre már online is lehet regisztrálni.
Megtudtuk, a helyi ízek menüpont alatt regionális termelőket, helyi termékeket mutatnak be. Egy receptgyűjteményt
is összeállítottak, amelyen keresztül a XVII–XIX. századi
gasztronómia ismerhető meg.

Mindezek mellett a jelenre is
gondoltak, ugyanis a legnépszerűbb ételleírásokat a város ismert éttermeinek séfjei
mutatják be.
– A tapasztalat szerint az emberek az utazási célpontok kiválasztásánál elsősorban már nem
a szövegre, hanem a benyomásaikra hagyatkoznak – tette
hozzá Kovács-Gazdag Nikoletta. – Ennek megfelelve számos
hangulatos fotót, videót is elhelyeztünk az oldalon. Ezeket
meglátva az ember kedvet kap,
hogy felkeresse városunkat.

AZ ÉV HONLAPJA
A www.visitsopron.com-ot is benevezték az év honlapja
pályázatra, amelyen a turizmus kategóriában indulnak. Bizakodva várják az eredményhirdetést. Az alapok megvannak a jó szerepléshez, ugyanis 2014-ben a turizmus.sopron.hu lett az év honlapja.

2020. november 11.

Egy egészséges felnőtt napi
folyadékszükséglete 2–2,5 liter. A legkedvezőbb, ha ennek
minél nagyobb részét tiszta
víz teszi ki. Sokan a palackozott ásványvizeket részesítik
előnyben, a műanyag flakonok
azonban hulladékként hatalmas környezeti károkat okoznak. Szerencsére ma már a kulacsok óriási választéka áll a
rendelkezésünkre.
A hétköznapokra, sportoláshoz, illetve kiránduláshoz ajánlott műanyag kulacsok szinte
minden minőségben és men�nyiségben kaphatóak a piacon.
Már csak az a kérdés, hogy valaki
az árat, a praktikumot vagy a dizájnt részesíti-e előnyben.
– A helyhiányban szenvedők választhatnak olyan italtasakot, amely üresen összehajtható, kilapítható vagy akár

feltekerhető, és természetesen
újratölthető – mondta Kránitz
Péter, egy italtartókat is forgalmazó online shop marketingese. – Azoknak, akik nem tudják
nyomon követni a napi folyadékfogyasztásukat, tökéletes
megoldást nyújt a motivációs kulacs. A palack hátoldalán
órákra beosztott feliratok segítik
ellenőrizni, hogy éppen hol tartanak a vízfogyasztásban.
Sokan aggódnak a műanyaggyártásban használt szerves
anyag, a BPA (biszfenol-A) egészségkárosító hatása miatt. Nekik
fejlesztették ki a BPA-mentes
műanyag, az üveg- és a rozsdamentes acél kulacsokat. A fém
italtartók között vannak olyanok, amelyek a gyártás során
használt dupla falu technológiának köszönhetően az italt akár
24 óráig hidegen, 12 órán keresztül pedig melegen tartják. A tisztább, lágyabb vízre vágyóknak
találták ki a vízszűrős kulacsokat. Ezek között vannak olyanok,
amelyek csak az egyszerű csapvíz megszűrésére alkalmasak,
de olyanok is, amelyek egy expedíció alkalmával akár a pocsolyák vizét is képesek megszűrni.
A spirituális úton járóknak pedig különleges ajándék lehet egy
természetes kristályokat tartalmazó kulacs, amelynek segítségével energetizáló elixírt készíthetnek maguknak.

Zöldhulladék-elszállítás: lesz pótidőpont
Az eredetileg meghirdetett ütemterv szerint novemberben
szállítja el a családi házas övezetekből a megfelelő zsákba
összegyűjtött zöldhulladékot a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási (STKH) Kft. Ez több helyütt már meg is történt. A lapunk szerdai megjelenése utáni
időpontok: november 16.: Kurucdomb, Deák tér, Kőfaragó
téri lakótelep, november 17.: Virágvölgy, Jereván, november 23.: ágfalvi lakótelep, Ágfalva.
A fák ágairól azonban még nem hullottak le teljesen a falevelek, valamint az enyhe időjárásnak köszönhetően még
egy utolsó fűnyírás is beleférhet. Éppen ezért az STKH-nál
azt tervezik, hogy decemberben beiktatnak még egy szállítási pótnapot. A részletekről rövidesen a www.stkh.hu oldalon adnak tájékoztatást. FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

›

ZÖLD HÍREK

Faültetés a Stadion Üzletháznál
A Stadion Üzletház vállalkozói, a soproni önkormányzat,
a Soproni Városszépítő Egyesület és a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. összefogásának eredményeként csütörtökön tíz fát ültettek az üzletház elé. Barcza Attila, Sopron
és térsége országgyűlési képviselője felelevenítette, hogy
az üzletház vállalkozói keresték meg azzal a szándékkal,
hogy szeretnék újra fasorral díszíteni azt a szakaszt, ahol
korábban is fák adtak árnyékot az embereknek, de elöregedésük miatt ki kellett vágni azokat. Az ültetésbe bevonták a Soproni Városszépítő Egyesületet, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.-t, valamint a városrész önkormányzati
képviselőjét, Magas Ádámot.

Divatosak, praktikusak, környezettudatosak az új
kulacsok FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Az ősz ajándékai – a kökény és a csipkebogyó
Ősszel a növények életereje – úgy tartják – a termésekbe és
a gyökerekbe húzódik. A legtöbb hatóanyag, amit gyógyításra vagy a szervezetünk erősítésére használhatunk, épp ezekben a növényi részekben található meg ilyenkor.
Az egyik legszebb színű termés a hamvaskék kökény, népies nevén a zabszilva. Akkor lesz fogyasztható, finom, amikor megcsípi a dér, azaz épp most, a novemberi reggeleken
érik be. Erősen összehúzó, régen szájüregi sebeket, torokés emésztőrendszeri gyulladásokat kezeltek vele. Gyógyító
ereje magas csersavtartalmából ered, a kökénytermésből készült főzet az emésztőrendszer gyulladt nyálkahártyáira van
jó hatással, hasmenés esetén is alkalmazták. Magas C-vita-

min-tartalommal rendelkezik. Jótékony hatással van a szívre, készülhet belőle lekvár, mártás és bor is. A csipkebogyó
talán az egyik legismertebb, gyógynövényként számon tartott termés. Hogy magas vitamintartalmát megőrizze, hidegáztatással készíthetünk belőle kivonatot: este az érett,
megmosott csipkebogyókat langyos vízbe áztatjuk, reggel
leszűrjük és hidegen vagy langyosan fogyasztjuk. Gyümölcsés gyógyteakeverékek alkotóeleme is lehet, ebben az esetben savanykás íze és a teát megfestő hatása miatt használjuk. Szörpnek, lekvárnak is finom, elkészítése jó móka, elég
macerás, de megéri, hisz nemcsak kenyérre kenve, de húsok mellé is kiváló. FOTÓ ÉS SZÖVEG: BENKE ÉVA

Kökény

Csipkebogyó

Együnk baromfihúst és tojást!
Kampányt indított a baromfi és a tojás fogyasztásának ösztönzése érdekében az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Baromfi Termék Tanács.
Nagy István agrárminiszter elmondta: a hazai hústermelés több mint felét a baromfiágazat adja, közel 2600 gazdaság állítja elő a friss, egészséges baromfihúst és tojást.
Magyarországon a baromfihús a legnépszerűbb állati eredetű fehérjeforrás, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyarok csaknem 35,5 kilogrammot esznek évente. A tojásfogyasztás az utóbbi években folyamatosan nő.

2020. november 11.

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

Egy konyha
koncertekkel
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Május 22-én kezdődik a szezon a barlangszínházban

A legendák évada

KÖVES ANDREA

Üdítő formabontó minikoncertek kényeztetik mindazokat, akik követik a „Music & Jam
– The Kitchen Session Live” elnevezésű oldalt
a közösségi oldalakon és a youtube csatornán.

– A Fertőrákosi Barlangszínház felkerült Európa kulturális térképére, amit jól jelez az emelkedő nézőszám is – nyilatkozta Pataki András, a Pro Kultúra ügyvezetője
PLUZSIK TAMÁS

Tarnai László konyhakoncerttermében a Toolate
„Egy konyha. Egy süti. Egy zenekar. Három dal. Pár kamera, pár
óra így együtt, mert csak a zene
kell, bárhol, akárhol.” – tömören
így vall a kezdeményezésről a
soproni kötődésű Tarnai László
és felesége, Nagyváradi Andrea.
– Egy családi házat újítottunk
fel Hegykőn, amelynek a központi része a tágas, vidéki, természetközeli stílusú konyha – mesélte Tarnai László videográfus.
– Amikor elkészült, eszembe jutott: milyen jó kis próbahelyszíne lehetne a saját zenekaromnak, a Lensky Mobnak. Ugyan
ez nem valósult meg, ám saját
magam sokat zenéltem a konyhában a tavaszi karantén idején.
Andi, a feleségem adta az ötletet, hogy hívjam meg a zenész
barátaimat egy közös örömzenélésre, és rögzítsük is ezeket a
minikoncerteket. Ezeket a három
dalból álló koncerteket keretbe
foglalja a „sütizés”: a legelején
a feleségem előkészít valamilyen édességet, amelyet a felvételek végén befejez, azt pedig a

konyhánkban muzsikáló zenészek közösen elfogyasztják jóízű
beszélgetés közben.
A konyhakoncertek fő célja: a
soproni zenekarokat segítse abban, hogy dalaik eljuthassanak
a közönséghez most, amikor
a fellépési lehetőségek beszűkültek. Mindez természetesen
a közönségnek is ajándék. Eddig három zenekar „vette birtokába” a család konyháját: az
országszerte egyre ismertebb és
elismertebb soproni énekesnő:
Imola a Four Corners zenekarral (porténk az előadóról a 12. oldalon), a keményebb vonulatot
képviselő Drawing és egy igazi
örömzenekar, a Toolate. Mindhárom zenei anyag egyedi stílusú, különleges produkció lett,
amely már most nagy nézettséget ért el. Az elmúlt napokban
már több soproni együttes jelentkezett a családnál, hogy szívesen koncertezne a tágas konyhában. Tarnai László elárulta: a
lehetőség nyitott, várják további
fellépők érdeklődését is.

Ez történt…
225 évvel ezelőtt, 1745. november 2-án született az itáliai Mantovában verőczei gróf Pejachevich Károly cs. kir.
kamarás, a soproni színjátszás mecénása, az első soproni
kaszinó építtetője. Sopronban hunyt el 1815. április 1-jén.
150 évvel ezelőtt, 1870. november 7-én született Ruszton Konrád Lajos városi gazdasági felügyelő, a soproni
evangélikus konvent gazdasági bizottságában és számos
helyi társadalmi egyesületben aktívan részt vett. Halálozási adatai nem ismertek.
130 évvel ezelőtt, 1890. november 1-jén 48 előfizetővel
megindult a soproni közhasználatú távbeszélő hálózat.
130 évvel ezelőtt, 1890. november 3-án született Sopronban Füredi Oszkár építész. Szülővárosában hunyt el
1978. január 21-én.
75 évvel ezelőtt, 1945. november 4-én országos nemzetgyűlési választásokat tartottak. A Győr–Moson–Sopron
megyei listán négy párt jutott mandátumhoz, közülük soproni kötődéssel a Független Kisgazdapárt jelöltjei bírtak.
55 évvel ezelőtt, 1965. november 7-én zárták be a soproni Városi Mozit. Az ekkor már Vörös Csillagnak nevezett
filmszínház a mai Scarbantia Régészeti Park területén, a Városháza mögött állt. 1913. szeptember 3-án nyitották meg.
50 évvel ezelőtt, 1970. november 7-én avatták fel a nagycenki múzeumvasút első szakaszát.
A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán (www.szivk.hu) megtalálható adatbázisból közlünk
részleteket.

Népszerű hazai és külföldi fellépők, nívós koncertek, különleges előadások – meghirdette a
legendák évadát a fertőrákosi barlangszínház.
A jövő évi programot sajtótájékoztatón mutatta be Pataki András, a Pro Kultúra ügyvezetője
és Kóczán Péter kulturális igazgató.
– A barlangszínház következő
nyári évada rendkívül változatos és dinamikus programot
kínál a nézőknek – fogalmazott Pataki András. – Ikonikus
előadók, hazai és nemzetközi
sztárok, kultikus előadások és
művek szerepelnek a programkínálatban, talán elég, ha csak
annyit mondok, hogy július közepén a SopronDrum Fesztivál
keretében tíz Grammy-díjas lesz
a színpadon.
Május 22-én a szezont a Bagossy Brothers Company koncertje nyitja, amit a Pendelyes
Együttes gálaműsora követ.
A magyar zenei legendák sora
Charlie koncertjével indul június 6-án, majd szűk egy héttel
később, június 12-én Vidnyánszky Attila rendezésében a Bánk
bán című operát tekintheti meg

a közönség. Másnap, június 13án a Kékfrankos bérlet keretében Carl Orff Carmina Burana
című művét hallhatja a közönség, melyben a Győri Filharmonikusok mellé soproni, győri és
budapesti kórusokat is meghívtak a rendezők. Ennek a bérletnek a programjában szerepel
még „A tribute to John Williams” című koncert is augusztusban, amikor híres filmek
híres filmzenéi csendülnek fel
szintén a Győri Filharmonikusok előadásában. A komolyzenei programok közül kiemelkedik még szeptember 4-én a
Kossuth-díjas Bogányi Gergely
koncertje a saját konstrukciójú, úgynevezett „csodazongorájával”. Kovács Kati Symphonic live életműkoncertje július
30-án, Presser Gábor Dalok

régről és nemrégről című koncertje pedig másnap, július 31én lesz. A szezonzáró hétvégén,
szeptember 3-án R
 úzsa Magdi ad nagyszabású, zenekaros
koncertet.
– A barlangszínház idei szezonja szorosan kapcsolódik a
város hagyományos, nagy volumenű kulturális fesztiváljához,
a Soproni Ünnepi Hetekhez, annak tematikus programjaihoz
– hangsúlyozta Kóczán Péter,
aki az Ötórai hangoló címet viselő, hat alkalommal jelentkező

programról szólva elmondta,
hogy Vivaldi, Borogyin, Ravel,
Mendelssohn, Schubert és Mozart művei szólalnak meg ezeken a hangversenyeken.
– A Fertőrákosi Barlangszínház felkerült Európa kulturális
térképére, amit jól jelez az emelkedő nézőszám is – tette hozzá
Pataki András, aki örömtelinek
nevezte, hogy a témaparkot is
egyre többen keresik föl.
A teljes nyári program megtekinthető a www.fertorakosikofejto.hu weboldalon.

Szeptember 3-án Rúzsa Magdi ad nagyszabású,
zenekaros koncertet a barlangban – ez lesz a 2021es évad záró programja

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1980
Gasztronómiai napok
a Deák étteremben
A Győr–Sopron megyei
Vendéglátó Vállalat november
6-án, 7-én és 8-án Sopronban, a
Deák étteremben rendezi meg a
szovjet gasztronómiai napokat.
Mi szerepel az étlapon? Többi között a híres borscsleves ukrán
módra: marhahúsból, káposztából készült, zöldséggel, céklával, tejföllel ízesített leves. A
harcsó: marhahúsból, paradicsom, szilva hozzáadásával készült finom leves. A köretek közül különösen finom a kaurma:
vajjal, hagymával ízesített, tojás
hozzáadásával készült főtt burgonya. Bizonyára ízlik majd a
gurmanoknak a kuridák kazah
módra: tüdőből, májból, szívből,
burgonya hozzáadásával kevés
lében párolt finom étel. A bitocska tejfölösen: darált húsból és fehér kenyérből készült gombóckák zsírban kisütve, tejfölösen
tálalva, valamint macsanka belorusz módra: sertésborda, vele

sült kolbásszal, hagymamártással és sült burgonyával tálalva.
(Kisalföld)

Találkozott a két modell
A szovjet televízió sokmilliós
közönsége lehetett a napokban tanúja annak, amikor az
ünnepi műsorban találkozott
egymással a Gellért-hegyen álló Szabadság-szobor két főalakja: a Sopronban élő Thuránszky
Erzsébet, aki a pálmaágat tartó nőalaknak volt a modellje és Vaszilij Golovcov, akiről
a hős szovjet katonát formálta meg annak idején Kisfaludi
Strobl Zsigmond. Golovcov, aki
jelenleg az egyik ivanovói textilgyár dolgozója, a közeljövőben főiskolás fiával együtt ellátogat Magyarországra, ahol
modelltársa fogja kalauzolni.
(Esti Hírlap)

1970
Bevásárlóturizmus
Az osztrák turista tárcájából
kihullott papírlap emlékeztető

volt, hosszan sorakozott rajta
a megvásárolandó élelmiszerek neve. Mintha csak a napi
bevásárlást elintézendő ruccant volna át Sopronba. Nem
csupán szovjet pezsgő és magyar szalámi szerepelt a papírlapon, hanem só, paprika, bors
és ehhez hasonló más apróság is. Az ötvennégy ezer lakosú Sopron kereskedelmi és vendéglátóipari forgalma évente mintegy 1,4 milliárd forint.
(Kisalföld)

1960
Ifjúsági ház épül
A soproni fiatalok az Ifjúság téren ifjúsági ház építését kezdték meg. A kétmillió-kétszázezer forintos költséggel készülő épületben a soproni városi
KISZ-bizottság irodahelyiségein
kívül televíziós szoba, olvasóterem, könyvtár, szakköri helyiségek, százszemélyes előadóterem
és ötszáz személyes színházterem lesz. A soproni fiatalok ötszázezer forint értékű társadal-

mi munkával segítik az építkezést. (Népszabadság)

Soproni
bokszolók sikere
SVSE – Szombathelyi Dózsa
15:5 A területi felnőtt csapatbajnokság keretében megrendezett soproni találkozó a vasutas öklözők biztos és megérdemelt győzelmét hozta. A fiatal
Mascher kitűnően rohamozta
ellenfelét, akit a harmadik menetben szabálytalan öklözés
miatt leléptettek. Edvi fölén�nyel győzött. Szabó és Firtl ellenfél nélkül szereztek 2–2 pontot. Horváth Imre megadásra
késztette szombathelyi ellenfelét. Gintl ezúttal is könnyedén
győzött. Kovacsics döntetlenre
mérkőzött, Gosztola döntő fölénnyel vívta ki győzelmét. Az
ifjúsági korú nehézsúlyú Virág
Balázs hatalmas harcot vívott
a veterán Kelemennel, és csak
minimális pontaránnyal maradt alul. (Kisalföld)
Összeállította: Pluzsik Tamás
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Több fiatal is bemutatkozott az első vonalban

Bizonyíthat az SKC U20

SCS: vereség
után pihenő
TÖREKI AMAND

Három vereség után
pihenő vár az SC Sopronra. A csapat hétvégén a Nagykanizsa
ellen lépett pályára és
kikapott 4–1-re.

Az SKC U20-as csapata – a bajnokságban az ötödik–nyolcadik hely megszerzése a fiatalok célja
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egyre több játéklehetőséget kapnak a nagycsapatban az SKC U20-as együttesének tagjai.
Bors Miklós, az utánpótlás-együttes vezetőedzője, a nagycsapat másodedzője elmondta:
öröm, hogy a fiatalok élesben bizonyíthatnak.
– A koronavírus-járvány új helyzetet teremtett – mondta Bors
Miklós. – A nagycsapatban is
többen voltak karanténban, így
Kostas Flevarakis vezetőedző
komolyabban támaszkodik a

fiatalokra. Ráadásul az U20-as
együtteshez tartozó Fazekas és
Popadic is érintett volt, így újabb
játékosok, Csátaljay Barna és
Schöll Richard ugrottak be a helyükre. A legutóbbi, Atomerőmű

elleni találkozó előtt pedig a
mindössze 17 éves Csendes Péter
vett részt a nagycsapat edzésein,
és olyan jó munkát végzett, hogy
a bajnoki találkozón is megkapta
a lehetőséget, amellyel nagy örömömre élt is.
A fiatalok beilleszkedését a
szabályváltozások is segítik: az
idei szezonban az első félidőben
már kötelező legalább egy U23as játékosnak pályán lennie az
NB I-es felnőtt meccseken is. Ezt
már korábban jelezte a szövetség a kluboknak, így az SKC-nál

SKC: VÁLTOZÁSOK A PROGRAMBAN
A szurkolók már hozzászokhattak, hogy a koronavírus-járvány miatt az utolsó pillanatban is
dönthetnek egy-egy mérkőzés elhalasztásáról. A Sopron KC nem tudta lejátszani a Szolnok
elleni, múlt hétvégére tervezett meccset, mivel a Tisza-parti együttes a csapatnál jelentkező,
nagyszámú koronavírusos eset miatt csak decemberben lép pályára. A Falco KC elleni találkozót viszont november 10-én, kedden lejátszotta a csapat – ez utóbbi mérkőzés lapzártánk
után ért véget. A jelenlegi állás szerint november 14-én 18 órától Zalaegerszegen, november
21-én este 7-től pedig hazai pályán, a Kaposvár ellen lép parkettre a Sopron KC.

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

az alábbi soproni
önkormányzati lakások
költségelven, felújítással
történő bérbevételre
II. Rákóczi F. u. 29. fszt. 4. sz. alatti lakás
(1 szoba, összkomfortos, 33 m2)
A lakás lakbérének összege 34.359 Ft/ hó.
Az óvadék összege: 103.077 Ft. Felújítási költsége: 2.164.080 Ft.
A lakás megtekinthető: 2020. november 12. (csütörtök) 11.00–11.30

Sopron, Petőfi tér 5. I. em. 5. sz. alatti lakás
(1 szoba, komfort nélküli, 30 m2)
A lakás lakbérének összege
felújítás előtt 21.132 Ft/ hó, felújítás után 30.183 Ft/ hó.
Az óvadék összege: 90.549 Ft.
Felújítási költsége: 5.715.000 Ft.
A lakás megtekinthető: 2020. november 12. (csütörtök) 10.00– 10.30
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. november 30. (hétfő) 17.00.
A pályázat elbírálása 2020 decemberében várható.
A pályázatok részleteiről – különösen az esetleges lelakhatási
feltételekről – a www.sopron.hu honlapon vagy
a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán tájékozódhat:
Sopron, Fő tér 1. II. em. 32. ajtó, tel.: 99/515–136

tudatosan készültek arra, hogy
például Werner Viktor vagy Fazekas Csaba a nagycsapatnál is
bevethető legyen.
– Tulajdonképpen az U20-as
csapatnak a játékosok menedzselése a feladata, a felkészítésük arra, hogy szükség esetén
megállják a helyüket a legmagasabb szinten is – tette hozzá Bors
Miklós. – Ez hosszú folyamat,
nem beszélhetünk kész játékosokról, már csak azért sem, mert
többségében U18-asok szerepelnek az együttesünkben. Örömteli, hogy az U20-as bajnokságban így is szereztünk már három
győzelmet az idei szezonban,
ami kiváló teljesítmény a fiataloktól. Bízom abban, hogy a szezon végén a középmezőnyben,
az 5–8. hely valamelyikén végzünk, és közben minél több fiatal játékosunk mutatkozhat be
a nagycsapatban.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére:

Sopron–Balf, Fürdő soron található,
8921/2 hrsz.-ú ingatlan
Helyrajzi száma
alapterülete
rendeltetése
2
8921/2
1738 m
beépítetlen terület
Induló ár: 15.370.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. november 25. 9 óra
A helyszínen megtekinthető: 2020. november 16. 11 órakor

Sopron, Balfi utca 30. szám
alatti ingatlan
Helyrajzi száma
alapterülete
rendeltetése
2118/1/A/9
128 m2
pince
Induló ár: 3.363.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. november 25. 10 óra
A helyszínen megtekinthető: 2020. november 16. 10 órakor
A licittárgyalások helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály,
Sopron, Fő tér 1. II. em.
A részvétel feltételeiről és az ingatlanokról szóló tájékoztató,
illetve további információ:
a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

2020. november 11.

Az NB III. nyugati csoportjának
17. fordulójában az SC Sopron az
FC Nagykanizsával találkozott.
Nem ígérkezett könnyűnek a
meccs, hiszen az ellenfél a 7. helyen állt a tabellán, míg a soproniak az ötödik pozíciót foglalták el. A mérkőzést a piros-fehér
fiatalok kezdték jobban, hiszen
már a 4. percben vezetést szereztek Harangozó Bence góljával. A találat után érthetetlen
okok miatt nem találták a játék
ritmusát az SC Sopron focistái,
a Nagykanizsa tudott dominálni. A mérkőzésen végül a zalai
megyei klub 4–1-re diadalmaskodott. A hét krónikájához tartozik

még, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség Fegyelmi Bizottsága
a MOL Fehérvár FC elleni mérkőzésen történtek miatt három
meccsre eltiltotta Weitner Ádámot, így a fiatal vezetőedző nélkül kellett helytállni a csapatnak.
Az eredeti tervek szerint az
SC Sopron november 18-án a
Bicske ellen lépett volna pályára. A mérkőzés elmarad, ugyanis Csányi Sándor elnök hétfőn
bejelentette, hogy a MLSZ félbeszakítja az amatőr bajnokságait. A férfi NB I és NB II, valamint a női NB I folytatódik, a
férfi NB III-at és a megyei bajnokságokat, illetve a női NB
II-t, valamint az utánpótlássorozatokat felfüggesztik. Ennek értelmében valamennyi
soproni futballcsapat pihenőre kényszerül – a koronavírusjárvány miatt bevezetett óvintézkedések értelmében ugyanis
tilos az amatőr csapatsport, így
csoportos edzéseket sem tartanak a klubok.

Az MLSZ bizonytalan ideig felfüggesztette az
NB III-as bajnokságot is FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK
Duna Takarék megyei I. osztály 13. forduló: Üstökös FC Bácsa – SFAC 1900: 3–3
Megyei II. osztály soproni csoport 13. forduló: SVSE-GYSEV
– Iván: 3–0

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Tűzoltóság, Polgári Védelem)�����105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  107 • 311-234
Általános segélyhívó . . . . . . . . . . . . . . 112
Előfizetői tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11818
Belföldi tudakozó  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11800
Orvosi ügyelet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám .   .   .   .   .   .   .  514-200
Soproni Gyógyközpontelőjegyzési telefonszámok 514-205/514-206
Polgármesteri hivatal  .   .   .   . 06-80/204-322, 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület .   .   .   .   .   . 06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám .   .   .   .   .   .   .   . 514-500
Ingyenes zöldszám(üzenetrögzítő)  .  .  . 06-80/514-600
Közútkezelés  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 515-123
Soproni Szociális Intézmény  .   .   .   .   .   .   .   . 506-400
Gyermekjóléti szolgálat  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 524-361
Támogató szolgálat .   .   .   .   .   .   .   .   . 06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  524-361
Családok Átmeneti Otthona  .   .   .   .   .   .   .   .   . 524-362
Pártfogó felügyelet  .   .   .   . 508-126, 508-395, 508-392
Telefonos lelki elsősegély-szolgálat  .   .   .   .   .   . 116-123
Drog stop  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/505-678
Magyar Autóklub  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  188
SZOLGÁLTATÓK
Áram szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/533-533
Víz szolgáltató  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  519-100
Gáz szolgáltató .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  06-80/440-141
UTAZÁS
MÁV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-1/3 49 49 49
GYSEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 577-212
Kisalföld Volán  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  313-130

2020. november 11.

›

RÖVIDEN

Zárt kapus
mérkőzések
A járvány miatti intézkedések érintik a sporteseményeket is. Eszerint
a csütörtöki (november
12.) Magyarország–Izland Európa-bajnoki
pótselejtezőt sem láthatják élőben a drukkerek. A Puskás-stadionban körülbelül 20 ezer
szurkoló lett volna jelen. Három nappal később, november 15-én
Szerbiát, november 18án pedig Törökországot fogadja a magyar
válogatott a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken, amelyek szintén
zárt kapusak lesznek.
Várhatóan a decemberi Ferencváros–Barcelona labdarúgó Bajnokok Ligája-meccset is
nézők nélkül rendezik
meg. Magyarországon
– sportágtól függetlenül – a nemzeti bajnokságok találkozóin sem
lehetnek jelen szurkolók a helyszíneken.

Sikeres túra
Közel 70-en teljesítették a
Shotokan Tigrisek első, Extrem Burgenlandra felkészítő
túráját vasárnap. A napsütéses időben a 21 kilométert
5 és fél óra alatt tették meg
a résztvevők.
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Nem a versenyzés a cél, hanem hogy élvezzék a játékot a gyerekek

U10-es jégkorongtorna
RÁZÓ LÁSZLÓ

Az U10-es
korosztály
számára
rendeztek
jégkorongtornát múlt
hétvégén Sopronban.
A házigazda Soproni
Jégtörők mellett két
Vas megyei csapat,
valamint a mosonmagyaróváriak vettek
részt a küzdelmekben.
A Nyugati Eszkimók és a Szombathelyi Pingvinek, valamint az
Óvári Jégsárkányok léptek pályára a Soproni Jégtörők ellen
a hétvégi jégkorongtornán.
A sporteseményt természetesen szigorú járványügyi protokoll szerint rendezték meg.
– Nagyon örülünk annak,
hogy egyáltalán nézők előtt
játszhatnak a kicsik, és nem kellett zárt kapus meccseket rendezni – mondta Koós Zoltán, a
Soproni Jégkorong Egyesület elnöke. – 7–8–9 éves gyerekekről
van szó, értelemszerűen a szülők
nagyon szeretnék megnézni őket
éles meccshelyzetben. A szigorú távolságtartás miatt egy játékost csak egy szülő követhetett

Lelkes kis hokisok a soproni műjégpályán – a hétvégi U10-es tornát a szigorú járványügyi szabályok betartásával rendezték meg FOTÓ: NÉMETH PÉTER
a lelátóról, viszont éppen ezért
online is közvetítettük a találkozókat, így többen lehettek szemtanúi a kicsik meccseinek.
A sportvezető elárulta: minden csapat négy 2-szer 12 perces
meccset játszott, ezeken a mérkőzéseken azonban hivatalosan
nem számolják az eredményt,

Még nem tér vissza
MUNKATÁRSUNKTÓL

hiszen ebben a korosztályban
még nem a versenyeztetés az
elsődleges, sokkal inkább az,
hogy élvezzék a játékot a kicsik.
– Az országos szövetség ajánlása, hogy ne számoljuk a gólokat, ami valóban jó dolog, hiszen
a fiatalok fejlődése a legfontosabb – tette hozzá Koós Zoltán.

– Ezzel együtt azért mindenki
tudja, hogy nagyjából mi lesz a
végeredmény az egyes meccseken. Az U10-es korosztályunk a
legerősebb, itt még nincs lemaradásunk a nagy klubok, mint az
UTE, Fradi vagy a Székesfehérvár utánpótláscsapataival szemben. A fiatalok sokat dolgoznak

ilyenkor: hetente négy jeges és
egy tornatermi edzés vár rájuk.
Az egyesületi elnök elmondta még: a mérkőzéseket 3+1-ben
rendezték, azaz három mezőnyjátékos és egy kapus alkotta a
csapatokat. A soproni műjégpálya éppen ideális az ilyen találkozók lebonyolításához.

Fejlődéskövető rendszert dolgoztak ki a Darazsaknál

Segítik a tehetségeket

Átesett a koronavírus-fertőzésen Határ
Bernadett, a Sopron
Basket centere, de
még nem térhet vis�sza a pályára.
– Azzal kezdődött, hogy egyik
reggel fájt a torkom, kicsit szédültem, ha felálltam és fáradtnak, nyomottnak éreztem magam – mesélte Határ Bernadett.
– Bedugult az orrom, majd elvesztettem a szagló- és ízlelőképességemet. Három–négy
napig nagyon rosszul éreztem
magam, talán úgy tudnám jellemezni, hogy olyan volt, mint
egy nagyon erős influenzás
megbetegedés.
Határ Bernadett a pozitív
koronavírus-teszt eredménye
után karanténba került, otthon,
egyedül lábadozott. Telefonon,
interneten tartotta a kapcsolatot a külvilággal, egyik barátnője
pedig minden nap hozott neki
ebédet, amit a klub biztosított.
– Nem volt egyszerű időszak,
de most már jobban vagyok, 14
nap után negatív tesztet produkáltam, ez azonban egyáltalán

– Nem volt egyszerű időszak, de most már jobban
vagyok – nyilatkozta lapunknak Határ Bernadett
nem jelenti azt, hogy megkezdhetem az edzésmunkát. Tudjuk,
hogy ennek a betegségnek súlyos
szövődményei lehetnek, ezért a
klubnál a lehető legszigorúbban vesszük a gyógyulást követő orvosi vizsgálatokat. Vérvétel,
majd ezt követően teljes kardiológiai kivizsgálás következett:
szívultrahang, EKG, szív MR-felvétel is készült, ezek eredményétől függően kezdhetem meg ismét az edzéseket, hogy pontosan
mikor, azt egyelőre nem tudom.

A válogatott középjátékos
csak akkor térhet vissza a pályára, ha a szigorú protokoll
szerint végzett orvosi vizsgálatok mindent rendben találnak
nála. Mint arról lapunkban beszámoltunk (Sopron Basket: halasztott meccsek, Soproni Téma,
2020. november 4.), Bettit Székely Norbert most is behívta a
magyar női kosárlabda-válogatott 18-as keretébe, de a múlt héten kezdődött edzőtáborba nem
tudott elutazni.

Babos az Australian Openre készül
Novemberben kezdte a felkészülést a következő, Australian Opennel rajtoló teniszidényre a párosban négyszeres Grand Slambajnok Babos Tímea.
– Melbourne-ben két hét karantén vár ránk
a szobában, ami egy négy–öthetes felkészülés után nehéznek ígérkezik. Január 14-ig
kellene kiérnünk Ausztráliába, de még nem

sok információval rendelkezünk – közölte a
soproni játékos.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Korábbi edzőjével készül, Soproni Téma, 2020.
október 28.), a sportoló nemrég tért vis�sza korábbi edzőjéhez, Thomas Drouet-hez.
Babos Tímea egyesben a 114., párosban a 4.
a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A Soproni Darazsak Sportakadémia fiataljainak fejlődését minden évben vizsgálják
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egyedi fejlődéskövető rendszer segíti a szakemberek munkáját a Soproni Darazsak
Sportakadémián.
A speciális rendszer segítségével a szakemberek pontosan
látják, hogy milyen ütemben
haladnak a munkával a 13–19
éves fiatalok. A fejlődéskövetőt
Czirják Szilvia, a sportakadémia
szakmai vezetője és utánpótlásedzője dolgozta ki a szakmai
stábjával.
– A fiatal kosárlabdázóknál
öt nagy területet vizsgálunk
– kezdte Czirják Szilvia. – Az első
az úgynevezett antropometriai
felmérés. Itt a kosárlabda szempontjából fontos alapvető testi
adottságok, például magasság,

karöltőtávolság mellett olyan
adatokhoz jutunk, mint a test
izom- és zsírszázaléka. A második terület a statikai felmérés,
itt a test terhelhetőségének optimális ízületi viszonyainak feltárása történik.
Czirják Szilvia hozzátette: a
harmadik tesztsorozat a fizikai
állapotot térképezi fel, ennek keretében kosárlabda-specifikus
pálya- és laborteszteket készítenek minden játékosról.
– A negyedik szempontrendszer, hogy a fiatal mit tud a
kosárlabdáról korosztályához

képest – folytatta a szakmai vezető. – Nem csupán az a fontos,
hogy hány százalékkal dobja a
büntetőket, hanem hogy men�nyire kreatív, hogyan reagál a
hibákra, mennyire küzdőképes. És szintén fontos az ötödik
terület, a mentális képességek
vizsgálata.
A felmérések után elemzés
következik, majd ez alapján tudnak dönteni arról, mely területeken kell fejleszteni a fiatalokat.
A komplett felmérés nagyjából
két és fél nap, a sportolókat minden évben vizsgálják.
A fejlődéskövető rendszer
létrehozásában Czirják Szilvia
munkáját sportpszichológus,
erőnléti edző, dietetikus segítette, a szoftveres programokat
pedig Cserny Réka dolgozta ki.
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RÖVIDEN

Digitális oktatás
a Líceumban
Hétfőtől tíz napra áttért a digitális oktatásra a Berzsenyi Dániel
Evangélikus (Líceum)
Gimnázium és Kollégium, mert a tanári karban többen is koronavírus-fertőzöttek.
Tölli Balázs igazgató
elmondta: az Operatív Törzzsel együttműködve született meg
ez a döntés. A protokoll szerint a digitális
oktatásra első körben
tíz napra lehet áttérni,
amennyiben az Operatív Törzs ezt jóváhagyja, de a fertőzések fényében az időtartam
akár hosszabbítható
is. A mostani intézkedéssel a járvány terjedését próbálják lassítani, elkerülni. Kiemelte,
hogy a digitális oktatásra való áttérés nem
jelent problémát, a Líceumban már tavasszal
is sikeresen használták
a Google Classroom
felületét.

Arany oklevél
A legjobb minősítést,
arany oklevelet kapott a
Regősök húrján vers- és
prózamondó versenyen
Grubits Flóra. A kilencedikes licista a Budapesten megrendezett versenyen Arany János
Vörös Rébék című versét szavalta.
Szintén arany oklevelet érdemelt ki a versenyen Horváth Rudolf
(Szent Orsolya Gimnázium, 9.bg osztály), ő
Petőfi Sándor: Csokonai című versét adta elő.

www.sopronitema.hu

Fontos döntés előtt állnak a nyolcadikos tanulók

Pályaválasztási videók

A halmozottan sérült Daróczi
Dorkának segítségre van szüksége. A család mindent megtesz
azért, hogy élhetőbb körülményeket teremtsen a hétéves kislánynak, a rá váró műtétek és a
rehabilitáció költségei azonban
tetemesek.
Még felsorolni is nehéz azt a
töménytelen szenvedést, melyen Dorottya Flóra a születésétől kezdve átment. A kislány
– szívbeteg édesanyja ötödik
gyermekeként – 2013 márciusában, 30 hétre, egy kilogrammos testsúllyal jött a világra.
A harmadik napon tüdővérzést
kapott, a második héten az orvosok észrevették, hogy a szívfala meg van vastagodva. A szivét nem tudták megoperálni,
kezdődő vízfejűsége és szemproblémái miatt azonban több
operáción is átesett. Anyukája 3 hónaposan vihette haza a
kórházból.
– Rengeteget kínlódtunk, Dorottyának folyamatosan fájt a
feje, sokszor volt kórházban, és

„Valóban
nagyszerű lenne,
ha mindannyian
pontosan tudnánk,
kik vagyunk, de ez a
tudás nem kívülről
származik, hanem
belőlünk. Ismerd
meg önmagad!”

amerikai származású író

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Cassandra Clare:
A végzet ereklyéi

Tavaly nagyon népszerű volt a pályaválasztási kiállítás – idén a vírushelyzet miatt nem lehet hasonló rendezvényt tartani, ezért az iskolák igyekeznek online tájékoztatni a diákokat FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Tájékoztatófilmet készítettek a soproni szakképző iskolák a nyolcadik osztályos tanulóknak – ezzel segítik őket a pályaválasztásban.
Fontos, hogy a diákok (szüleik segítségével)
megalapozott döntést hozzanak.
A koronavírus-járvány miatt
több – korlátozó – intézkedést
is bevezettek az általános iskolákban. Az egyik ilyen arra vonatkozik, hogy „külsősök” nem
mehetnek be az intézményekbe.
Így azonban a korábban népszerű pályaválasztási bemutatókat
sem lehetett a szokásos módon
megszervezni. A Soproni Szakképzési Centrum reagált a kihívásokra: mind a négy soproni
szakképző iskolája egy-egy rövid tájékoztatófilmet készített

többször tüdőgyulladást is kapott – mesélte Darócziné Bimbó Mária, a kislány édesanyja.
– Egyévesen epilepsziás lett, háromévesen négy napra kómába
eset. Ezalatt kétszer operálták.
Mivel egészséges testhelyzetben sem ülni, sem feküdni nem
képes, állandó fájdalmai vannak, melyeket gyógyszerrel próbálunk enyhíteni.
A mosolygós kislány mindent
ért, de beszélni nem tud. Most
tanulja a szemegérrel történő
kommunikációt. A családja folyamatosan újabb és újabb fejlesztőeszközöket szerez be neki, hiszen szeretnék, ha javulna
az állapota.
– Dorka jelenleg izomműtétre és több gerincműtétre vár,
majd egy költséges rehabilitáció következik – tette hozzá az
édesanya. – Amit tudunk, megoldunk saját magunk. Nem szívesen kérünk, viszont ezek az
anyagi terhek már meghaladják
a lehetőségeinket. Többen is támogattak már bennünket, akiknek ezúton is szeretnénk hálánkat kifejezni.

ADOMÁNYOK
Ha valaki segítene Dorkáéknak, a következő számlaszámra várja a család a felajánlásokat: 10403473-8676827680781006 (K&H), Daróczi Dorottya Flóra, IBAN: HU95, SWIFT/
BIC kód: OKHB HUHB, közlemény: Adomány Dorkának.
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A HÉT MOTTÓJA:

Cassandra Clare
(Judith Rumelt)

a nyolcadikos tanulóknak. A videók már elérhetők az adott intézmények weboldalán, illetve a
közösségi oldalukon is.
– Az általános iskolák igazgatói, pályaválasztási tanácsadói számára online tartottuk
meg a tájékoztatást. A szakképző intézmények vezetői
ezeken az alkalmakon meg is
válaszolták a felmerülő kérdéseket – mondta lapunknak
Kuntár Csaba, Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója.

– A kapott információkat pedig
majd osztályfőnöki órán, szülői értekezleten adják tovább.
Mindezek mellett idén is elkészítettük a papír alapú tájékoztató füzetünket, amelyeket eljuttatunk az érintettekhez. Úgy
véljük, a 14–15 éves kamaszok
fontos, az életüket jelentősen
befolyásló döntés előtt állnak,
amikor pályát választanak. Ehhez mi szeretnénk biztosítani a
naprakész információkat.
Megtudtuk, idén szeptembertől már az újfajta rendszerben indult el a középfokú

szakképzés, és a leendő kilencedikesek is ugyanezen szabályok szerint tanulnak majd
tovább. – Felvételikor a diákoknak ágazatot kell választaniuk – folytatta Kuntár Csaba. – A technikumi képzésben
résztvevők a tizedik évfolyam
végén ágazati alapvizsgát tesznek, majd ezután történik meg
a szakmaválasztás. A szakképző osztályokban az alapvizsgára a kilencedik osztály elvégzése után kerül sor. A tizedikben
pedig már a választott szakmát
tanulják a diákok.

ÚJ ELSŐSÖK A szakképzési centrumnál úgy számolnak, hogy
jövő szeptemberben a négy intézményükben 600 új elsős
kezdheti meg tanulmányait. Elsősorban Sopronból, illetve a
térségből érkeznek a diákok, de a távolabb lakóknak biztosítanak kollégiumi ellátást.

Életmentő segítség Boronyai Máté a Deák
MADARÁSZ RÉKA

2020. november 11.

A történetsorozat urban
fantasy, a mi világunkban
titokban létező természetfeletti lények is szerepelnek
benne. Ezeket a lényeket a
könyvekben előszeretettel nevezik Alvilágiaknak,
ők a vámpírok, vérfarkasok, tündérek és boszorkánymesterek. Felettük állnak a nephilimek, azaz az
Árnyvadászok. A nephilimek legendája szerint az
első Árnyvadász egy Jonathan Shadowhunter
nevű, ezer évvel ezelőtt élt
ember volt…

téri iskola büszkesége
Rajzpályázat
gyerekeknek

MADARÁSZ RÉKA

Szinte nincs olyan
verseny, ahol ne lehetne indítani Boronyai Mátét. A Deák téri iskola hatodik
osztályos tanulója
már most biztos abban, hogy programozó informatikus lesz.
A kimagasló képességekkel rendelkező fiú több országos matematikaversenyen és műveltségi
versenyen is rangos helyezéseket ért el, sőt ötödikben még a
Petőfi Sándor városi szavalóversenyt is megnyerte.
– Mátét ötödik osztályban vettem át az osztályfőnökétől azzal, hogy több odafigyelést igényel, mint a többiek – mesélte
Ivánkovicsné Jónás Mária, Máté
jelenlegi osztályfőnöke. – Nincs
olyan terület, ahol ne lenne tehetséges, ennek ellenére rendkívül alázatos, soha nem kérkedik
a tudásával a társai előtt.
A kedves és mosolygós fiú
nyolcéves kora óta jár a soproni zeneiskolába, harmadik óta

Boronyai Máté programozó informatikus szeretne
lenni FOTÓ: NÉMETH PÉTER
zongorázik. A Soproni Tigrisek U12-es csapatában kosarazik. Édesapja már egészen kis
gyermekként megismertette a
számítógép és a tablet használatával. A tavaly indult robotika
szakkörön is kiemelkedő volt a
teljesítménye, az iskolán kívül
még Lang Ágota tanárnőhöz is
járt. A kérdésünkre, hogy mik a
jövőre vonatkozó tervei, rendkívül határozottan felelt.
– Programozó informatikus
szeretnék lenni – mondta Máté

hatalmas szemekkel. – Egyrészt
azért, mert apukám is az, másrészt azért, mert ez nem egy
nehéz fizikai munka, hanem
szellemi, és úgy érzem, illik a
személyiségemhez.
A sokoldalú fiatalember kedvenc tantárgya természetesen a
matematika és az informatika.
Szabadidejében legszívesebben
számítógépes játékokkal játszik
és sokat olvas. Imádja a kalandregényeket és a krimiket, kedvenc hőse Sherlock Holmes.

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

Immár hetedszer hirdette
meg országos gyermekrajzpályázatát a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. általános iskolás gyerekeknek.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyertes alkotások az
utakat pásztázó útellenőri
autók oldalát díszítik majd,
továbbá a legjobb rajzok
készítői jövőre osztálykirándulást is nyerhetnek a
társaság kiskőrösi interaktív Úttörténeti Múzeumába.
Fontos, a témák az úthoz,
munkagépekhez, közlekedéshez, úton dolgozókhoz
kapcsolódjanak.
Nevezni kizárólag elektronikusan, az alkotásról készített fotó feltöltésével lehet
a társaság honlapján 2021.
január 15-ig.
A nevezés részletei és a
pályázat letölthető plakátja ezen a linken érhető el:
https://internet.kozut.
hu/alomut-gyermekrajzpalyazat-2020-2021

2020. november 11.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

Dr. Bodnár Lászlóék várkerületi háza 75 éve rendelő

MINDEN SZÁMÍT

Tradicionális fogorvos család
Minden nap ér egy-egy
újabb meglepetés. Van, aki
azt mondja: „Csak a lábam
miatt jöttem”. Más úgy fogalmaz: „Csak a vérnyomásom
ugrál” vagy „Csak a cukrommal van a baj”. Egyeseket láthatóan zavarba hoz, ha megkérdezem, „Úgy egészében
hogy van, hogy érzi magát?”.
Mert az a nagy igazság, hogy
az embert lehet ugyan részleteiben vizsgálni, de mindig
egészében – testi, lelki mivoltában – érdemes megítélni. Minden számít, még

›

az első pillanatban jelentéktelennek tűnő részletek
is, hiszen minden mindennel összefügg.
Ez az oka, hogy nem szabad (mert nem lehet!) leletekből, részadatokból diagnózist felállítani, és pláne
nem terápiás tervet, javaslatot adni. A jó diagnózis és
különösen a jó, használható
terápia kialakítása általában
időigényes tevékenység. Ezt
az időt nem lehet büntetlenül megspórolni.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
NOVEMBER 11–17.

November 11.,
szerda

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

November 12.,
csütörtök

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

November 13.,
péntek

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

November 14.,
szombat

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

November 15.,
vasárnap

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

99/505–865

November 16.,
hétfő

Lövér gyógyszertár
Béke u. 4.

99/329–921

November 17.,
kedd

BENU Medicina gyógyszertár
Erzsébet u. 6.

99/505–500

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te lelkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak
Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már
nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak Soprontól.
Dr. Bodnár László a Berzsenyigimnáziumban érettségizett,
majd miután elsőre nem vették fel a fogorvosi karra, egy
évig mentőápolóként dolgozott. Eredetileg baleseti sebésznek készült, de a szülői példa
erősebbnek bizonyult. 1991-ben
vette kézhez fogorvosi diplomáját Budapesten. Ő a harmadik
László a családban és egyúttal a
harmadik generáció is, aki fogorvosi rendelőjében betegeket gyógyít.
– Éppen most, a halottak napi temetőlátogatások kapcsán
szembesültem azzal, hogy mind
a négy dédnagyapám Sopronban van eltemetve, de egyikőjük
sem Sopronban született – mesélt felmenőiről dr. Bodnár László. – Bodnár felmenőim Szatmárnémetiből származnak,
Alajos dédapám is ott született,
majd miután tanítói képesítést
szerzett, Sopronba kapott kinevezést, és itt ismerkedett meg a
dédanyámmal, egy sarródi módos gazda lányával, Élő Máriával.
Így lett több mint egy évszázaddal ezelőtt a családunk soproni.
Dédapám testvére, Bodnár István is érdekes életutat futott be:
az első világháborúban orosz
hadifogságba esett, majd három
társával együtt Kínán keresztül

akartak hazajutni. Mindhárman
képzett muzsikusok voltak,
ezért, hogy némi pénzt keressenek, Kínában koncerteket adtak,
amiről annak idején tudósított
is egy angol nyelvű helyi lap, a
Tsingtao Times. Többet sajnos
nem tudunk róla, állítólag Kaliforniában telepedett le. László nagyapa 1912-ben Sopronban
született, és lényegében ő volt a
fogorvosi tradíció megteremtője, bár ő nem végzett egyetemet,
először fogtechnikusi képesítést
szerzett, majd fogászként praktizált. Nagyapám testvére volt
a sokak által még ma is emlegetett Lojzi bácsi, vagyis Bodnár Alajos, az SVSE labdarúgóinak mindenese, akinek a nevét
a közelmúltig egy utánpótlás
labdarúgó emléktorna is viselte.
– Édesapám kiváló sportember volt, fogorvostan-hallgatóként fel is tették neki a kérdést, hogy labdarúgó akar-e
lenni vagy fogorvos, ugyanis több NB I-es klub is csábította. A sport később is fontos

Dr. Bodnár László FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
szerepet játszott az életében, elsősorban a tenisz. Sajnos én már
csak egy évet dolgozhattam vele
együtt a rendelőintézetben, de a
hivatástudatot, nem utolsó sorban pedig azt, hogy 75 éve folyamatosan fogorvosi rendelő működik a várkerületi házunkban,
azt neki köszönhetem. – Édesanyám felmenői – folytatta
Bodnár doktor – a környező, jórészt ma már Ausztriához tartozó falvakból kerültek Sopronba. Reuter Lorenz dédapámnak

a Magyar utcában volt kávépörkölő üzeme, Jenő nagyapának
pedig vegyeskereskedése volt a
Várkerületen. Megpróbáltatásokkal és veszélyekkel teli élete
volt, a második magyar hadsereggel kikerült a Don-kanyarba,
ahol motoros futárszolgálatot
teljesített. Mint annyi más családé, a mi családunk története
is egy kis szelete a magyar történelemnek, beleértve szűkebb
pátriánk, Sopron történetének
utolsó száz évét is.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1967-ben született Sopronban. Édesapja fogorvos volt, édesanyja ideg–elmegyógyász főorvos. Felesége kozmetikus, László fiuk egyetemista, az ELTE Informatikai Karának programtervező–informatikus szakán tanul,
Borbála lányuk pedig az édesapja mellett fogászati asszisztens.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 18-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 28-i rejtvényünk megfejtése: „Legnagyobb vereségeink mindig saját tévedéseinkből következnek”. Szerencsés
megfejtőnk: Bors Máté, Sopron, Szent Mihály utca.
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Saját dalai egyre több rádióban hallhatók

Imola szólóprojektje

2020. november 11.

Soproni humorsarok

KÓCZÁN
BÁLINT

Szólókarrierbe
kezdett a
soproni énekesnő, és
dalait már nemzetközi rádiók is játs�szák. Vida-Veres Imola új oldalát szeretné
megmutatni az Imola projekttel, amelyből
családja és barátai is
kiveszik a részüket.
– Az utóbbi időben sűrűn hallani rólad. Mit is takar az Imola projekt?
– Tulajdonképpen ez annyit
jelent, hogy megpróbálom a sok
zenéléssel töltött év után, saját
élményeimből és képzeletvilágomból kiindulva dalszerzői, alkotói oldalamat is megismerni–
megismertetni. Ez egy teljesen
új kihívás számomra, tele érdekes tapasztalatokkal, kísérletezéssel. A szövegírás, a dalszerzés–hangszerelés, a produceri
munkák, a vizuál elkészítése
mind-mind rendkívül kreatív
terület, szeretnék minden szegmensből minél többet tanulni,

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista alkotásai hétről hétre.
Vida-Veres Imola sok zenéléssel töltött év után most kipróbálja magát dalszerzőként, producerként is FOTÓ: TARNAI LÁSZLÓ
tapasztalni. A projektjelleget pedig az adja, hogy mindezekben
társaim is akadnak: a dalokban
közreműködő zenészeken túl
a közvetlen környezetemből,
családomból, baráti körömből
néhányan, akiknek szakmai tudásában is maximálisan megbízom. Társaimmá szegődtek
ezen az úton.
– Milyen visszajelzések
érkeztek a Secret című dal
kapcsán?
– A Secret volt az első dal, amit
teljes egészében én szereztem:

a dalszövegtől kezdve a vokálmegszólalásokon át a hangszeres szólamokig, így rendkívül
kíváncsi voltam mindenféle visszajelzésre. Szerencsére
a dal számtalan pozitív kritikát kapott, szívesen hallgatják
az emberek.
– Hamarosan újdonsággal
is jelentkezel. Mit kell tudni róla?
– Az új dal, aminek a stúdiómunkálatai éppen folynak, élő akusztikus verzióban
már felkerült a legnagyobb

zenemegosztó portálra. A
„Transylvania Sky” egy nagyon régi, de nagyon intenzív
emlékről és a hozzá kapcsolódó érzésekről szól. Annak idején a családunk Erdélyből érkezett Magyarországra, és ez az
egyszerű vonatút azóta szimbolikusan is kíséri az életemet
– Mi újság a többi „fronton”?
– A többi formációban változatlanul jelen vagyok. A Four
Corners zenekarban, a Sopron
Gospelben és a Local Vintage
Company-ben énekelek még.

Minden idők legjobb latin művésze
Enrique Iglesiast, a világhírű énekes–dalszerzőt választották
minden idők legjobb latin művészének a 2020-as Billboard latin zenei díjátadón – jelentette be a Telemundo és a Billboard.
Iglesias nevéhez több mint 40 hatalmas sláger fűződik, emel-
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lett 180 millió fölötti lemezeladással, 19 milliárdos hallgatottsággal és 17 milliárd fölötti videomegtekintéssel büszkélkedhet, valamint koncertekkel a világ minden táján, több mint
10 millió látogatóval.

Soproni lány
a legszebbek között
A soproni Galavics Dorina bekerült a 30. Miss Hungary döntősei közé, a versenynek idén a Gödöllői Királyi
Kastély ad otthont december 12-én. A felnőtt döntősök között Dorina képviseli megyénket. A soproni lány
14 éves kora óta modellkedik, mellette rendezvényszervezőként dolgozik. Ötéves kora óta lovagol, szabadidejében szívesen utazik és fotózik.

sarok

Képességfejlesztő légtánc
MADARÁSZ RÉKA

Rengeteg időt és energiát fektetett Duics Diána
abba, hogy a szenvedélyének élhessen: légtáncot oktat gyermekeknek és felnőtteknek. A különleges sportág nemcsak látványos, számos pozitív hatása is van.
Hosszú évek óta dolgozott fitneszoktatóként Dia, amikor megismerkedett az
Aerial jógával. Felfedezte, hogy bonyolultabb technikai elemeket is ki lehet vitelezni a magasban – így jött a légtánc
ötlete. Kialakított egy minden szükséges eszközzel felszerelt stúdiót, ahova tíz
csoportban járnak az akrobatikus mozgásformához kedvet érzők – nyolcéves
kortól egészen az ötvenes korosztályig
– egyelőre csak lányok.
– A kezdőket alacsonyan kezdem el tanítani, és kizárólag hammockban (két ponton felfüggesztett, U alakú selyem eszköz). Évek múlva, amikor már úgy látom,
hogy az erejük engedi, csak akkor viszem át őket a silkre (selyem, az egyik
legtechnikásabb eszköz) – mesélte az
edző. – Fontosnak tartom, hogy mindenkire egyenként oda tudjak figyelni,
ezért a tanulóim 8–10 fős csoportokban felváltva dolgoznak 4–5 eszközön.
Hogy mire jó a légtánc? Többek között fejleszti a mozgáskoordinációt, a
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hajlékonyságot, a memóriát – a technikai elemeket ugyanis meg kell jegyezni – és persze a bátorságot, hiszen el
kell merni engedni a kötelet, ami először fejben dől el.
– Szociálpedagógusként végeztem, de
soha nem gondoltam volna, hogy gyerekekkel fogok foglalkozni – folytatta az oktató, aki maga is anyuka: van
egy 13 éves fia, aki focizik. – Hihetetlenül lelkesít, amikor a kicsik néha ugrálnak örömükben, imádják például, ha
fotózom őket.
Dia – a technikai tudásuk bővítése érdekében – péntekenként gyakorlási lehetőséget biztosít a tanítványainak felügyelet mellett. Számos városi kulturális
rendezvényen tartottak már bemutatót, utoljára a KultUdvarok programjainak részeként léptek fel. Ha valaki kedvet érez a sportág elsajátításához, meg
kell várnia, amíg újból indul kezdő kurzus, ugyanis a zárt csoportokhoz nem
lehet csatlakozni.

Nyolcéves kortól egészen az
ötvenes korosztályig foglalkozik légtáncoktatással
Duics Diána
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