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Átadták a parkolóházat
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– Sorsszerű, hogy a népszavazás centenáriumán milyen óriási fejlesztések történnek Sopronban – mondta az Árpád utcai parkolóház átadásán dr. Farkas Ciprián polgármester.
A soproniak egy hete használhatják az új épületet, amelyben egyszerre 235 autó tud parkolni, de 26 motor és 10 kerékpár is elfér itt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Meghitt adventi dallamok
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A nordmann a sláger
A karácsonyfa kiválasztása meghitt és kulcsfontosságú
pillanata az ünnepkörnek. A hétvégén Sopronban is több
helyen elkezdték árulni a különleges örökzöldeket.

Sikeres volt az adventi koncert a Szent Mihály-templomban.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

FOTÓ: ELEK SZILVESZTER
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Csapatban
dolgozott
A hagyományoknak
megfelelően a virilisták
ünnepségén a kamarai
díjakat is átvehették a
kitüntetettek. A Lackner
Kristóf-díjat Bakonyi Gábor érdemelte ki a soproni faipar fellendítése
érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért. – Ez a díj nemcsak
nekem, hanem nagyon
sok embernek szól, hiszen mindig csapatban dolgoztam – nyilatkozta lapunknak a
kitüntetett.
4

Jön a Szekszárd–Sopron

Folytatódik az oltási akcióhét
– A következő másfél hónapban minden településen lesz oltási akciónap – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában. A kormányfő azt várja ettől, hogy „a harmadik oltást felvevők száma rakétasebességgel lő majd ki”.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Újabb két rangadó vár a Sopron Basketre: csütörtökön a spanyol Spar
Girona együttesét, vasárnap a Szekszárdot fogadja. Az előjelek kedvezőek, a Basket Landes ellen (felvételünkön) magabiztos győzelmet
arattak Fegyvernekyék. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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MEGÁLLAPODÁS A NÉPSZAVAZÁSRÓL

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.

6.

A felkelés végre lendített a politika szekerén. Della Torretta
olasz külügyminiszter a festői Velencébe hívta tárgyalni Ausztria és Magyarország képviselőit. 1921.
október 11-én a két delegáció
megérkezett a prefektúra, a
Palazzo Corner épületébe.
A magyar küldöttséget Bethlen miniszterelnök, Bánffy
külügyminiszter, Khuen-Héderváry Sándor, a külügyminisztérium politikai osztályának főnöke, Valkó Lajos
pénzügyi és Fabró Henrik, az
országgyűlési gyorsíró iroda
munkatársa alkotta. A meghívás olyan váratlanul történt, hogy a szükséges szakértői és egyéb anyagokat csak
a vonat erre a célra rendelt
szalonkocsijában volt alkalmuk áttekinteni. A delegációt az olasz kormány költségén a pazar küllemű Grand
Hotelben szállásolták el.
(Egyedül a szerény fizetésű
Fabró választott magának
másik szobát egy közeli, olcsóbb szállodában, mit sem
tudva a vendéglátók nagylelkűségéről. Ő így önköltségen lakott Velencében három

háromig, majd öt órától ismét tárgyalóasztalhoz ültek
a felek. Schoberék követelése (hogy a magyar kormány
már a népszavazás előtt vonja ki a térségből a „bandánapig.) Miután Schober egy- kat”) amellett, hogy visszalészemélyben a kancellári és pést hozott a korábbiakhoz
a külügyminiszteri felada- képest, egyet jelentett annak
tokat is ellátta, vele csak a beismerésével is, hogy a hikülügyminisztérium egyik vatalos Magyarország áll a
osztályvezetője, Richard Op- felkelés hátterében. Arról
penheimer és Adolf Duffek nem is beszélve, hogy a kormány felkelők
miniszteri tanácsos gondo- „Velencében Bethlen
elleni esetleges
lázott el a Caés Bánffy úgy döntött, katonai akciónale Grandén
ja felért volna
álló barokk pa- hogy nem a nagyobb
eg y hazaárulotába, a meg- követelésből engedlássa l. Jogos
b e s z é l é s e k nek, így végül csak a
volt az osztrákok aggodalma
s z í n h e l y é r e . Sopronra és környékéamiatt, hogy mi
A tárgyalóasz- re vonatkozó magyar
tal mellett ült a
lesz, ha a szanépszavazási igényevazás Magyarkét érintett ország római kö- ket adták elő...”
ország számávete és katonai
ra mégis balul
szakértőként Ferrario tábor- üt ki? Képes lesz-e, vagy ami
nok, a soproni Szövetségkö- még rosszabb, akarja-e bárki
zi Tábornoki Bizottság veze- a felkelőket kizavarni a tértője is. Miután della Torretta ségből? Távolabbra tekintve
köszöntötte őket, a magyar az is félő volt, hogy egy osztküldöttség visszavonult, és rák kudarcon felbátorodva a
Schober előadta az álláspont- magyarok referendumot köját. Röviddel ez után a ma- vetelnek Burgenland egész
gyar fél fejtette ki a nézeteit. területére, így a probléma
A megegyezés szükségessé- soha nem kerül nyugvópontgének kölcsönös kinyilvání- ra. Ezen azonban már késő
tása után az első találkozó volt gondolkodni. Bethlen
véget is ért. A munka másnap és della Torretta ezért rövid
11 órakor folytatódott és tar- különmegbeszélést követőtott egy huzamban délután en megegyezett abban, hogy

Sopron Megyei Jogú Város

az olaszok vállalnak garanciát Burgenland békés átadására. Velencében Bethlen és Bánffy úgy döntött,
hogy nem a nagyobb követelésből engednek, így végül
csak a Sopronra és környékére vonatkozó magyar népszavazási igényeket adták

elő, térképen pontosan kijelölve a terület határait. Ezek
a határok a biztos (!) magyar
népszavazási siker területét
zárták körbe. Bethlenék elhatározását az is befolyásolta, hogy titkosszolgálati jelentések szerint küszöbön
állt Habsburg Károly újabb

RENDŐRSÉGI sorozat

Legyen biztonságos az ünnep!

PÁLYÁZAT
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI
ÉS SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI
Pályázati feltételek:

A velencei tárgyalások színhelye, a Palazzo Corner.

visszatérési kísérlete, ezért
a legitimista katonai osztagokat a lehető leghamarabb
el kellett távolítani a határ
mellől.
A makacs osztrák tiltakozás ellenére della Torretta
helyben hagyta a magyar javaslatot. A sokáig hajthatatlan kancellárból pedig azzal
préselte ki a kompromisszumot, hogy nem csupán Olaszország és az antant megsértése a tét. Valójában az
országgal folytatott hiteltárgyalások sikere, azaz osztrákok millóinak jólléte forog a kockán. Schober súlyos
kényszerhelyzetében nem
tehetett egyebet, minthogy
beadta a derekát. Érdekes,
hogy – noha az idő ugyan már
túlhaladta az ilyesmit – a velencei iratot az aláírók családi pecsétjével is ellátták.
Bethlen és Bánffy viszont otthon hagyta a pecsétgyűrűjét, ezért gróf Nemes Albert
római követ segítette ki őket
a sajátjaival. Ez semmit sem
változtatott azon, hogy Sopron és nyolc község lakossága – az átadandó területek
kiürítése után – népszavazással dönthetett hovatartozásáról. Az eredmény jól
ismert. 1921–1923 között Magyarország máig legstabilabb
határszakaszát sikerült megrajzolni Ausztria felé.
(Vége)

munkakör betöltésére.

• felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi,
statisztikai, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítés,
gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői,
mérlegképes könyvelői, logisztikai szakképesítés.
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség

Előnyt jelent:

közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

Munkakör fő tartalma:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzati intézményeinek pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása
(utalás előkészítése, könyvelés, jelentések készítése).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.
A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.
További információ kérhető Schlégl Gabriellától a 99/515–132 hivatali telefonszámon.

A jelentkezéseket 2021. december 29-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: „Intézményi költségvetési és számviteli ügyintéző”

CZETIN ZOLTÁN

Közeledik a karácsony, mindenki az
ünnepekre készülődik. Fontos, hogy
ilyenkor is biztonságos legyen az otthonunk, ne legyünk betörők áldozatai, valamint mi magunk se okozzunk
balesetet.
A téli időszakban, amikor már korán sötétedik,
még jobban oda kell figyelnünk otthonunk biztonságára. Így van ez ünnepekkor is…
– Karácsonykor sok család útra kell, fontos,
hogy előtte mindenki megtegye a szükséges óvintézkedéseket – kezdte Babelláné Lukács Katalin őrnagy, a Soproni Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója. – A könnyen
elérhető ablakoknál, teraszajtóknál mindenképp engedjük le a redőnyt, ha kertünk van, akkor pedig hasznos egy mozgásérzékelős lámpa. Ha több napra utazunk el, akkor kérjük meg
a szomszédot, hogy ürítse a postaládát! Fontos, hogy az utazásról csak azután számoljunk
be a közösségi oldalakon, ha már hazaértünk,
illetve mindig ellenőrizzük, hogy valóban azok
látják-e a bejegyzéseinket, akiknek mi meg szeretnénk mutatni!
A szakemberek tapasztalatai szerint ünnepekkor gyakrabban fogyaszt alkoholt az ember,
de a zéró tolerancia ugyanúgy érvényes az utakon. Nemcsak magunkat, hanem másokat is veszélybe sodorhatunk a felelőtlenséggel.
– Ilyenkor sajnos több a lakástűz – folytatta az őrnagy. – Fontos, hogy az adventi koszorúk,

csillagszórók esetében nagyon körültekintőek
legyünk, felügyelet nélkül ne hagyjuk azokat,
ahogy az elektronikus világítótesteket sem!
Járási fórum
– Sopron továbbra is az egyik legbiztonságosabb megyei jogú város, az a célunk, hogy a
közbiztonságot még tovább erősítsük – mondta dr. Farkas Ciprián polgármester a soproni járási közbiztonsági egyeztető fórumon. A múlt
heti rendezvényen a rendőrség vezetői a járás
településeinek polgármestereivel, a településeken működő polgárőr szervezetek képviselőivel, a Soproni Járási Hivatal vezetőjével,
a Soproni Szakképzési Centrum és a Soproni Tankerületi Központ munkatársaival közösen tekintették át a közrend és közbiztonság
helyzetét.
Dr. Herczeg Zoltán alezredes, a Soproni
Rendőrkapitányság vezetője hangsúlyozta: bár
több rendkívüli feladat ellátása is jelentősen lekötötte az állomány erejét, ennek ellenére a felderítési mutatók javultak, csökkent a közterületeken elkövetett bűncselekmények száma.
Dr. Forrai Zsolt ezredes, a Győr–Moson–Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti
rendőrfőkapitány-helyettese méltatta a Soproni Rendőrkapitányság jó eredményeit, amelyek
meghatározóak a megye életében.
A fórum előtt ültették el a résztvevők az
„élet fáját”. A megyei rendőrség is csatlakozott az országos felhíváshoz, amelynek lényege, hogy a koronavírus elleni küzdelemre irányítsa a figyelmet.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok 2022. január 9. napjáig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen
pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú
általános adatvédelmi rendelete, a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Nem kapta meg
az újságot?

Terjesztési reklamáció:

+3620/368-2027

2021. december 8.

RÖVIDEN
A remény fénye
Ég a második gyertya a város adventi koszorúján.
– Advent időszaka a felkészülés ideje, hogy alkalmasak legyünk befogadni a visszatérő, megújuló
fényt, méltóvá váljunk a
karácsony átélésére, megünneplésére – mondta a
vasárnapi gyertyagyújtáson Magas Ádám önkormányzati képviselő.
Pelikán András evangélikus lelkész pedig arról
beszélt, hogy advent időt
ad a felkészülésre, arra,
hogy lélekben is tudjunk
hangolódni az ünnepre.
A gyertyagyújtáson a Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium diákjai adtak műsort.

Nemzetiségi
délután
A német és a horvát nemzetiségek, valamint a borlovagok szerveztek közös
délutánt a Rejpál-házban
– adta hírül facebook-oldalán dr. Farkas Ciprián.
A polgármester azt írta: a
centenárium emlékévében
hangsúlyozni kell az összetartozás fontosságát.

Emlőszűrő nap
A mellrák elleni küzdelem jegyében december
11-én szűrőnapot szervez
a Soproni Gyógyközpont.
Szombaton 8 és 13 óra között előjegyzés nélkül várják az V. épületben (diagnosztikai tömb) azokat a
45 évnél idősebb hölgyeket, akiknek két éven belül nem volt mammográfiás vizsgálata. 65 év felett
a szűréshez háziorvosi beutaló szükséges.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Városi hírek
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Barcza Attila: M
 agyarországnak előre kell mennie, nem hátra!

A soproniak nem felejtenek
MUNKATÁRSUNKTÓL

– A magyar kormány a baloldallal ellentétben a
gazdaság újraindításával, nem pedig megszorításokkal kezeli a válságot – jelentette ki sajtótájékoztatóján Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.
– Magyarországnak nem hátra, hanem előre kell mennie – mondotta Barcza Attila. – Ennek érdekében négy
fontos területen is előreléptünk. A világjárvány ellenére Magyarországon továbbra is az egyik leggyorsabban
növekvő gazdasága az Európai Unióban, ami a kormány
gazdaságpolitikáját igazolja.
A gazdasági teljesítmény mögött komoly munka van, így
magától értetődő, hogy mindenkinek részesülnie kell a
sikerből. Ezért a magyar kormány tavaly áprilisban döntött úgy, hogy a családokat és
a gazdaságot segítő mentőcsomag mellett az időseket is
támogatja. A 80 ezer forintos
nyugdíjprémium után most
újabb jó hírünk van az időseknek, ugyanis visszaépítjük a baloldal által elvett 13.
havi nyugdíjat, melynek teljes összegét jövő februárban

biztosítja a kormány. Januártól 200 ezer forintra nő a minimálbér és 260 ezer forintra a garantált bérminimum.
A minimálbér így magasabb
lesz a Gyurcsány-féle baloldal
által fizetett 2010-es átlagbérnél. A képviselő szerint fontos
lépés ez a kormány részéről,
mert ennek hatására mindenkinek tovább emelkedhet a bére.
Az egyik legfontosabb feladat a családok és a gyermekek támogatása. Ennek érdekében a kormány visszafizeti
a gyermeket nevelő családoknak az idén befizetett szjá-t.
Ez csaknem 2 millió szülőt
érint, és több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent.
– A baloldallal ellentétben
mi nem terheket teszünk a
családok vállára, hanem támogatásokkal segítjük a boldogulásukat – hangsúlyozta
Barcza Attila.

– Az egyik legfontosabb feladat a családok és a gyermekek támogatása – hangsúlyozta Barcza
Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Az idősek és a gyermeket
nevelő családok mellett a kormány a fiatalokat is célzottan
segíti. A gazdasági növekedés lehetővé teszi, hogy jövő
januártól nem kell személyi
jövedelemadót fizetniük a
25 év alattiaknak, ezzel havi
több tízezer forinttal emelkedik a keresetük. Sopron és

térsége országgyűlési képviselője hozzátette, hogy mi,
soproniak is jól emlékszünk
arra, mit üzent a fiataloknak
Gyurcsány Ferenc, amikor
kormányon volt. Szó szerint
azt mondta a baloldal vezetője: „El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket
hagyni!”.

A képviselő szerint nem
véletlen, hogy a soproniak nemet mondtak Gyurcsány Ferencre. A felsorolt intézkedések is mutatják – mondotta –,
hogy ezúttal sem hátra, hanem előre kell vinni Magyarországot. Nem hagyhatjuk,
hogy a múlt emberei ragadják
meg ismét a hatalmat.

M85-ös gyorsforgalmi út: hamarosan átadás, előtte lezárás
A tervek szerint december 10-én a déli
órákban átadják a forgalomnak az M85ös gyorsforgalmi út IV. szakaszának fennmaradó, a Balfi úti csomópont és Fertőrákos közötti részét, valamint az újonnan
megépített Mély utat – tájékoztatta lapunkat a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. Miután a Pozsonyi

út felújítási munkálatai befejeződtek, és
az út mindkét irányban újra akadálytalanul használható, a korábban kijelölt terelőút az M85 még át nem adott szakaszán
megszűnik.
A kivitelező DS Konzorcium lapzártánk után, december 7-én reggel három
napra lezárta az M85 Balfi úti csomópont

és Fertőrákos közötti szakaszát mindkét
irányban.
A lezárásra azért volt szükség, mert
el kell távolítani a forgalomterelés miatt ideiglenesen kihelyezett táblákat, és
le kell takarítani az útburkolatot, hogy
december 10-én a közlekedők tisztán és
akadálymentesen, teljes szélességében

vehessék birtokba az M85 újabb szakaszát. Közben az átadás időpontjáig átfogó útburkolat-takarítás lesz a Mély úton
és a Pozsonyi úton egyaránt, ezért kérik,
hogy mindenki fokozott odafigyeléssel
közlekedjen. A december 10-i forgalomba helyezést követően a Magyar Közút veszi át az új útszakaszok üzemeltetését.

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

– Civil szervezetek Sopronért –
KÖVES ANDREA

Rászorulók segítése, élményprogramok
szervezése, hagyományőrzés – csak pár
azok közül a fontos
feladatok közül, amelyeket a civilek ellátnak. Sorozatunkban a
soproni szervezeteket
mutatjuk be.
LIONS CLUB SOPRON

– A járványhelyzet ellenére az idei évben is több sikeres rendezvényünk volt – mondta Nagy Tamás, a Lions Club Sopron
soros elnöke. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

A karácsonyi jótékonysági forraltbor-árusításból finanszírozza idén is a Rotary Club Sopron a Tómalom úti Fogyatékos
Gyermekek Otthona kutya- és lóterápiás foglalkozásait.

Több mint 30 éves múltra tekint vissza a Lions Club Sopron jótékonysági szervezete,
a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének tagja.
A Lions a világban tevékenykedő számos civil szervezet közül a legnagyobb, a
több mint százéves közösség
tevékenységének alapját a látás védelme, valamint a vakok és gyengén látók segítése jelenti. Emellett a 30 taggal
rendelkező soproni klub számos egyéb területen is segíti

a rászorulókat, alapítványokat, iskolákat, így kiemelten
a Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt, illetve a Tómalom
úti Fogyatékos Gyermekek
Otthonát.
– A járványhelyzet ellenére az idei évben is több sikeres rendezvényünk volt
– emelte ki Nagy Tamás, a
Lions Club Sopron soros elnöke. – Sok érdeklődőt vonzott az általunk szervezett
Petrás Mária népdalénekes

magyaroknak is jut ebből az
összegből. A karácsonyi vásárban ismét megtartjuk a
jótékonysági forraltbor-árusítást. Bízunk abban, hogy
idén is sokan kóstolják meg a
titkos receptúra alapján készülő finomságunkat.

jótékonysági koncertje a
Szent Mihály-templomban.
Nyáron tartottuk meg az első jótékonysági korzónkat a
Lenck-villában, tervezünk
szintén egy jótékonysági koncertet az adventi időszakban
egy csángó kórus fellépésével. Nagy örömünkre szolgál,
hogy decemberben a soproni
100 éves jubileumhoz kapcsolódóan egymillió forinttal tudunk támogatni tíz intézményt és alapítványt,
illetve a határon túli erdélyi

ROTARY CLUB SOPRON
A barátság és a karitatív tevékenység összhangja adja
a harmincegy évvel ezelőtt
alakult Rotary Club Sopron
szellemiségét.

– A járványügyi helyzet minden civil szervezet
életét felforgatta, ám szerencsére elmondhatom: az
évek óta vállalt jószolgálati tevékenységünket sikerült ebben az esztendőben
is megvalósítanunk – emelte ki Göde József, a szervezet soros elnöke. – Klubunk
finanszírozza évek óta a Tómalom úti Fogyatékos Gyermekek Otthona kutya- és lóterápiás foglalkozásait. Az
ezt biztosító anyagi hátteret

idén is sikerül megteremteni
a karácsonyi vásár jótékonysági forraltbor-árusításából. Decemberben, még karácsony előtt négy családot
támogathatunk több százezer forint értékben a Rotary-séta résztvevőinek köszönhetően. A Rotary Club
Sopron 1993 óta évről évre
megszervezi október 23-i sétáját, idén a soproni villamos
egykori, várkerületi nyomvonalán haladhattak végig az
adakozók.
A soproni klub idén is
képviseltette magát az országos hírű nyári győri Rotary fröccsnapokon, ahol
tagtársuk, Molnár Tibor által önköltséges áron felajánlott boraiból készített italokat kínáltak, a teljes bevétel
segítő célt szolgált. Az év legnagyobb jótékonysági eseménye Sopron egyik legnívósabb bálja, a hagyományos
Rotary-bál, ahol minden évben gasztronómiai különlegességek várják a bálozókat.
2022-ben január 29-re tervezik a mulatságot.
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Bakonyi Gábortagja volt az 1969-es kupagyőztes SMAFC együttesének

Csapatban dolgozott
KÖVES ANDRA

A hagyományoknak megfelelően a
virilisták ünnepségén a kamarai díjakat is átvehették a kitüntetettek.
A Lackner Kristóf-díjat Bakonyi Gábor
érdemelte ki a soproni faipar fellendítéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért.
– Gratulálok a rangos elismeréshez! Az elmúlt évtizedekben nem csupán
a faiparban alkotott maradandót, hanem a közéleti
szerepvállalása is nagyon
sokrétű.
– Ez a díj nemcsak nekem,
hanem nagyon sok embernek
szól, hiszen egyetlen szervezetben, így egyebek mellett a
kamarában, a Magyar Bútor
és Faipari Szövetségben, a Faipari Tudományos Egyesületben, a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszterben sem egyedül,
hanem csapatban dolgoztam
és dolgozom remek szakemberekkel együtt.
– Annak idején egyenes út vezetett a faipari
szakmához?
– 1964-ben szereztem okleveles faiparimérnök-diplomát a Soproni Erdészeti és
Faipari Egyetemen, utólag kiderült: remek választás volt,
hogy Sopronban maradtam,
ám eredetileg nem a faipar
vonzott ennyire, hanem a kosárlabda játszotta a főszerepet a továbbtanulásomban.

Örök emlék marad számomra, hogy 1969-ben játszhattam
a SMAFC abban az évben kupagyőztes csapatában, ahol
később edzőként is dolgoztam.
– A rendszerváltás után
15 esztendőn keresztül igazgatta az egyik leghíresebb
soproni bútoripari céget,
a Falco Sopront. Legendássá vált a munkabírása.
– Diplomázásom utáni első munkahelyem volt a Falco,
és innen vonultam nyugdíjba
negyven esztendő után. A vállalat a szakmában mindig úttörő szerepet vállalt. Több
egyedülálló technológiát is
bevezettünk: mi voltunk az
első forgácslapgyártó-üzem,
később jött az irodabútorgyártás időszaka a laminált
lapok megjelenésével, illetve
az épületszerkezet kialakítása egy speciális cementkötésű
forgácslap felhasználásával.
– 2008-ban az InnoLignum faipari vásár kezdeményezője és egyik
alapító tagja volt. Miért
tartotta fontosnak a kiállítás megszervezését?

– Szakemberként azt láttam: nagyon fontos, hogy minél nagyobb teret kapjanak a
kisebb bútor- és faipari vállalkozások. A nagyobb cégek
közismertek, ám azoknak,
akik csodálatos kézműves remekeket adnak ki kezeik közül, nehézséget jelent, hogy
eljussanak a nagyközönséghez. Ehhez nyújt remek terepet egy
kiállítás.
– A z elmúlt évtizedekben a nap
24 órája sem
lehetett elég,
hogy a munka és a sokrétű közéleti
szerepvá l lalás terén is

megállja a helyét. Mindezt
hogyan fogadta a családja?
– Szerencsés ember vagyok, mert csodálatos a feleségem, akivel most ünnepeltük
az 53. házassági évfordulónkat. Neki köszönhetem, hogy
mindig szerető családi légkör
vett körül, a nyugalom szigete fogadott, amikor késő este
hazaértem a munkából. Meleg szívvel
nevelte két gyermekünket,
most pedig remek nagymama és dédnagymama,
és most már
én is aktívan
ki tudom venni részem az
unokázásból.

– A közbölcsesség szerint hat hónap után
csökken a koronavírus elleni oltások hatása, viszont a védettség az ismétlő oltással
újra 90 százalék fölé növelhető – mondta a
miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, hogy beoltatjuk magunkat.
Ezért újabb oltási akcióheteket hirdetnek
majd meg. Mindenkit személyesen megkeres a kormány, és akinek a tudomány mos-

EZ LESZ… – programajánló
És mégis élünk

December 8., szerda 13 óra, Soproni Petőfi Színház
További időpontok: december 9., csütörtök 15 és 19 óra,
december 11., szombat 19 óra, december 12., vasárnap 15
és 19 óra

A soproni németek és a népszavazás

December 8. 17 óra, Rejpál-ház
A kiállítás megtekinthető december 9–11-ig és december 16–
18-ig 15 és 18 óra között.

Motiváció – egyéni életünk motorja
December 9., csütörtök 17 óra, Liszt-központ
Mindennapi tehetségeink, közösség és kreativitás
– dr. Ács Péter előadása, majd kötetlen beszélgetés.

Repülés a szelek szárnyán, szárnyak
nélkül
December 10., péntek 17.30, Soproni TIT
Becz Rita hőlégballon-pilóta előadása

Miklósa Erika és Horváth István estje
December 10. 19 óra, Liszt-központ
Filharmónia Scarbantia bérlet 2021–2022.

Leander Kills koncert

December 10. 19 óra, Hangár Music Garden
Előzenekar: Plasticocean

Wolf Kati adventi koncertje

December 10. 19 óra, Szent Imre-templom előtti tér

Adventi vásár a Kárpáti malomban
December 11–12. 10–18 óra, Kárpáti malomban

Szent István keresztény hagyatéka
– A magyar Szent Korona vármegyéi
vándorkiállítás

December 11., szombat 10 óra, Festőterem
Kovach Anton festőművész képsorozata. Látogatható december 22-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óra között.

Brass Brothers-koncert
– Nagyon fontos, hogy minél nagyobb teret kapjanak a kisebb bútor- és faipari vállalkozások – nyilatkozta lapunknak
Bakonyi Gábor. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Korábban érkeznek a gyerekeknek adható vakcinák
– A következő másfél hónapban
minden településen lesz oltási akciónap – jelentette be Orbán Viktor
miniszterelnök a Kossuth rádió
műsorában. A kormányfő azt várja
ettől, hogy „a 3. oltást felvevők száma rakétasebességgel lő majd ki”.

2021. december 8.

tani állása szerint lejár a védettségi ideje,
figyelmeztetni fogják erre. A miniszterelnök a pedagógusok beoltásáról is beszélt.
Hangsúlyozta: fontosak a pedagógusok, de
még fontosabbak a gyerekeink. Azt szeretnék, hogy akik a gyerekekkel foglalkoznak,
vegyék fel a vakcinát.
A kormány felkérte az operatív törzset
arra is, hogy vizsgálja meg, hogyan kötődjön a védettségi igazolvány érvényessége
a harmadik oltáshoz – ezt már Gulyás Gergely mondta a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette,
hogy a tervezettnél egy héttel korábban, december 13-án érkeznek az 5–11 évesek számára adható oltások. A korosztálynak kétmillió adag vakcinát rendeltek.
Az oltási akcióhét ezen a héten is folytatódik, Sopronban is várják a Várisi úton

az oltóponton azokat, akik felvennék
az első, második, vagy harmadik vakcinát. Az oltópontot múlt héten megtekintette György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője Széles
Sándor megyei kormánymegbízottal és
dr. Molnár Sándorral, a Soproni Gyógyközpont főigazgatójával.
December 6-tól újabb szigorításokat:
látogatási és kijárási tilalmat vezetett be
a Soproni Szociális Intézmény a Balfi úti és
az Ikva Idősek Otthonában. A családtagoknak ezután is segítenek a kapcsolattartásban, lehetőség van az általunk biztosított
tabletekkel videótelefonálásra. Továbbá
mindkét intézetbe lehetséges csomagot leadni a hozzátartozóknak, rokonoknak – ennek részleteit megtalálják a soszi.hu internetes oldalon.

December 11. 17 óra, sopronbánfalvi karmelita templom. Közreműködik a bánfalvi kórus.

Fidelissimart

December 11. 18 óra, Torony Galéria
Soproni képzőművészek kiállítása – megtekinthető december 20-ig, hétköznapokon 15–18 óráig.

Anna and the Barbies koncert

December 11. 19 óra, Hangár Music Garden

Lóci játszik koncert

December 11. 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Vendég: Meg Egy Cukorka

Moby Dick koncert

December 11. 21 óra, GYIK Rendezvényház

Jótékonysági vásár és könyvvásár

December 12., vasárnap 8.30, evangélikus templom
Adventi jótékonysági vásár és könyvvásár.

Séták a leghűségesebb városban
December 12. 10 óra, Tourinform iroda
Regisztráció: www.visitsopron.com

„Csak az idő a tiéd”

December 12. 11 óra, Liszt-központ
Soproni Somlai Attila festőművész kiállítása – a tárlat megtekinthető január 16-ig 10–18 óráig.

Egészséges, emberibb környezetért

LÁTTA MÁR?– soproni épületek, szobrok, műemlékek

Lámfalussy Sándor professzor szobra

Lámfalussy professzor szobrát 2005ben avatták fel a Soproni Egyetem
botanikus kertjében, alkotója Szabó
Gábor szobrászművész.

Lámfalussy, születési nevén Mihalovics
Sándor 1890-ben látta meg a napvilágot
a ma Szlovákiához tartozó Topolya (Topolany) nevű községben. Édesapja görög katolikus lelkész volt. Az érettségit követően
1908-ban iratkozott be Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Főiskolára, ahol 1914ben tett sikeres államvizsgát. Az első világháborúban a galíciai fronton harcolt, majd
orosz hadifogságba esett, ahonnan egy kalandos, világkörüli utat követően 1918-ban
tért haza.
1919-től két évig az akkor Sopronba áttelepült Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Főiskola Erdőhasználattani Tanszékén
tanársegéd, majd Esterházy herceg hitbi-

zományi uradalmában magánerdőmérnöki szolgálatba állt. Nevét 1936-ban változtatta Lámfalussyra (édesanyja Lámfalussy
Mária volt). 1947-ben nevezték ki a Soproni
Egyetem jogelődjére, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-,
Kohó- és Erdőmérnöki Kar Erdőhasználattani Tanszékére nyilvános, rendes tanárnak,
ahol nyugdíjba vonulásáig oktatta az erdőhasználattan című tantárgyat. Lámfalussy professzor 1975-ben hunyt el. Egyetlen
gyermeke Lámfalussy Sándor (1929–2015)
közgazdász, az euró megalkotója, Sopron
díszpolgára, akinek nevét viseli a Soproni Egyetem közgazdaságtudományi kara.
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

December 15., szerda 17 óra, evangélikus egyházközség gyülekezeti terme
Előadók: dr. Tóth Károly igazgató lelkész, Oláh László lelkipásztor, Oltárczi Ferenc tanár. Közreműködik Fodor Gábor fuvolaművész és Horváth Sándor életmód-tanácsadó.

A bor dicsérete

December 15. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Zenés irodalmi összeállítás

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

„Valami fáj, ami nincs”

Korabeli dokumentumok a népszavazás időszakából,
Bognár Béla képeslapgyűjtő anyagából.
A tárlat megtekinthető január 8-ig a Széchenyi István Városi
Könyvtárban.

Szent Mihály nyomában

A Deák Téri Általános Iskola diákjainak kiállítása január 30-ig látható a Macskakő Gyermekmúzeumban.

2021. december 8.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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JEGYZET
HUSZÁR JUDIT

Az út maga
Dr. Farkas Ciprián: S opron rendkívüli időszakát éli

Átadták a parkolóházat
Az új parkolóházban összesen 235 autó fér el, de motoroknak, kerékpároknak is biztosítanak helyet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
HUSZÁR JUDIT

– Sorsszerű, hogy a népszavazás centenáriumán
milyen óriási fejlesztések történnek Sopronban
– mondta az Árpád utcai parkolóház átadásán
dr. Farkas Ciprián polgármester. A soproniak egy
hete használhatják az új épületet, amelyben egyszerre 235 autó tud parkolni.
Autók hajtanak ki és be, soproniak gyönyörködnek a tetőn a csodálatos panorámában – elkészült az új, Árpád
utcai parkolóház. Az épületet
múlt szerdán adták át.
– Sopron rendkívüli időszakát éli – kezdte beszédét
dr. Farkas Ciprián polgármester. – Sorsszerű, hogy
a népszavazás centenáriumán milyen óriási fejlesztések történnek városunkban:
elkészült a Lenck-villa, az új
uszoda, az M85 több szakasza, a belvárosrekonstrukció
és a Várkerület felújítása, újraszenteltük a Szent Mihálytemplomot, most pedig átadjuk a parkolóházat. A sort a
Fertő-part fejlesztése, az ipari park kialakítása, az M85
további szakaszai és az integrált rendészeti központ
folytatja.
Az Árpád utcai parkolóház alapkövét tavaly

augusztusban tették le, a fejlesztésről folyamatosan beszámoltunk lapunkban (legutóbb: Bokrétaünnep, Soproni
Téma, 2021. június 30.).
– Volt belvárosi képviselőként tudom, hogy mekkora igény volt a parkolóházra
– hangsúlyozta Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. – Egyrészt most a környék sokkal
rendezettebb lett, másrészt
a helyi vállalkozásoknak is
nagy segítség, hiszen megoldja a korábbi parkolási problémákat. 2010-ben új korszak
kezdődött, olyan fejlődési pályára állt Sopron, amire 100
éve nem volt példa. Visszanyertük önbecsülésünket,
visszanyertük alkotóvágyunkat, ami a nemzetet egykor
naggyá tette. Újra az országépítés időszakát éljük – Sopronban bármerre nézünk, a
fejlődés jelei láthatóak.

Érdekesség, hogy parkoló- Egyértelműen látszik: jó eredházak már 120 éve léteznek, ményeket lehet elérni, ha a
a világon az elsőt Londonban kormány, a városvezetés és a
nyitották meg.
tenni akaró polgárok közössé– Az egyik legszebb parko- gei együttműködnek.
lóház átadásán vagyunk most
A parkolóházat ökume– mondta Rákossy Balázs, a nikus szertartás keretében
Pénzügyminisztérium euró- Horváth Imre városplébápai uniós források felhaszná- nos, dr. Tóth Károly evanlásáért felelős
gél i k u s i ga zállamtitkára. „Sopron az ország egyik gató lelkész és
dr. Vladár Gábor
– Sopron az legélhetőbb és legerőország egyik sebb városa volt koráb- református lellegélhetőbb és ban is, a fejlődés pedig kipásztor áldotta meg. A nemzelegerősebb váúj lendületet kapott.”
rosa volt koti színű szalagot
RÁKOSSY BALÁZS dr. Molnár Ágnes
rábban is, a
ÁLLAMTITKÁR o r s z á g g y ű l é s i
fejlődés pedig
új lendületet
képviselő, Barcza
kapott. A parkolóház mellett Attila, dr. Farkas Ciprián és
megújult a környezete is, rá- dr. Fodor Tamás korábbi poladásul a kivitelezés során na- gármester vágta át. Az üngyon fontos szerepet kaptak a nepségen részt vett dr. Simon
környezetvédelmi szempon- István és Csiszár Szabolcs altok. Ez a fejlesztés, ahogy a polgármester, valamint szákorábban felsoroltak is, javít- mos önkormányzati képviseják az itt lakók életminőségét. lő, intézményvezető is.

A PARKOLÓHÁZRÓL SZÁMOKBAN: Az új parkolóházban összesen 235 gépkocsinak, 26 motornak és 10 kerékpárnak biztosítanak
helyet. Az épület mellett 36 felszíni parkolót, valamint új közlekedő- és zöldfelületeket (a tetőn is) alakítottak ki, hozzájárulva ezáltal a környék megújulásához. A parkolóházat a Sopron Holding Zrt.
üzemelteti, hétfőtől vasárnapig 8 és 18 óra között 480 forint/ óra,
18 és 8 óra között 250 forint/ óra díjért lehet itt parkolni. A felszíni helyekre a II. zóna árai érvényesek.

Megújult a kormányhivatal
ETZL EDGÁR

Elkészült a megyei kormányhivatal és a soproni
járási hivatal épületének belső felújítása. A Fő téren található volt megyeházán mintegy 880 négyzetméter alapterületen történtek fejlesztések.

Több irodát átépítettek a volt megyeháza épületében.
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ELISMERÉS: S zéles Sándor megyei kormánymegbízott megköszönte a hamarosan nyugdíjba vonuló dr. Berkesné dr. Ács Gabriella járási tiszti főorvos évtizedes munkáját.

A projekt részeként lecserélték a régi parkettát, újrafestették a falakat és a nyílászárókat, teljes mértékben
felújították az épület második emeleti vizesblokkjait.
Átépítették az irodákat, valamint két konyhát is kialakítottak. A közel 150 millió
forintos fejlesztést a megyei
kormányhivatal saját forrásából finanszírozta.
Az eseményen dr. Farkas
Ciprián polgármester köszöntötte a hivatalnokokat, és beszámolt az elmúlt időszak
fejlesztéseiről.
– Hazánkban az 1867-es
kiegyezés óta nem volt an�nyi fejlesztés, mint az elmúlt
tíz évben – mondta dr. György
István, a Miniszterelnökség
területi közigazgatásért felelős államtitkára, aki hozzátette, fontos, hogy a hivatalnokok korszerű felszereltséggel,

egységes arculattal várják az
ügyfeleket.
– A járási hivatalok és a
kormányablakok a lakosság
és a kormányzat találkozásának színterei, így a felújításuk elengedhetetlen. A közszolgálat az állampolgárok
szolgálata, aminek mércéje az ügyfelek megelégedettsége és az elintézett ügyek
száma – mondta Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. Hozzátette, a felújított épületben
egykor a magyar reformkor
meghatározó személyiségei
dolgoztak, mint például Széchenyi István.
Az átadáson részt vett a
megszólalók mellett dr. Simon
István és Csiszár Szabolcs alpolgármester, Széles Sándor
kormánymegbízott, valamint
dr. Németh Ádám, a Soproni
Járási Hivatal vezetője.

Tegnap újra megnéztem Simonyi Balázs Ultra című filmjét. Kétszer már láttam, de nem
tudok vele betelni. És ahogy egyre többször
nézem, úgy sírok is rajta egyre többet. Szentimentálisabb lettem az elmúlt években? Lehet.
Vagy csak jobban megérintenek a történetek,
jobban át tudom élni
őket, több párhuza„Ha viszont Szabó Béla
mot fedezek fel a sanem bír elszakadni attól
ját életem és más sora gondolattól, hogy meg
akar érkezni Spártába, ak- sok között? Ez is egy
lehetséges válasz.
kor újra útra kell kelnie.”
Ismerik az Ultrát?
Öt emberről szól, akik
elindulnak ugyanazon az úton. Athénból Spártába. A 246 kilométert viszont nem autóval, nem
motorral, még csak nem is biciklivel teszik meg,
hanem futva. Már aki megteszi... De miért vállalkoznak emberek ilyen őrültségre? Merülhet
fel a (jogos) kérdés az olvasóban. Mindenkinek
más az oka: van, aki a gyermeke elvesztését
szeretné feldolgozni, van, aki bizonyítana országnak-világnak. De miért kell ehhez ennyit
futni? Ez is jó kérdés. Van futókörökben egy válasz rá: minél távolabb futsz, annál közelebb kerülsz magadhoz. A végén pedig ott a cél: Spártában várja a futókat Leónidasz király szobra
és a babérkoszorú. De mi a helyzet azzal, aki
nem ér célba? Aki nem tudja megérinteni Leónidasz lábát?
Talán nem haragszanak meg, ha annyit elárulok: az Ultra egyik főszereplője, Szabó Béla nem ér célba. A filmben ő nem is a „hagyományos” versenyen indul, mert ott már ötször
elbukott, hanem egy privát Spartathlont fut. De
a vége előtt 20 kilométerrel ismét feladni kényszerül. A filmet 2015-ben forgatták, azóta Szabó Béla még háromszor ott volt a Spartathlonon. És nem sikerült egyszer sem célba érnie.
Minden évben izgatottan várom szeptember
utolsó hétvégéjét és leginkább azért, hogy Bélának szurkoljak. Soha nem találkoztunk személyesen, de a film alapján úgy látom, hogy ő
az a „kisember”, aki mert nagyot álmodni. Aki
a fejébe vette, hogy eljut Spártába és a kudarcok ellenére sem akar lemondani erről. Realista beállítottságú barátnőm szerint Szabó Bélának be kellene már látnia, hogy ez nem megy,
és feladni. De mi lesz vele, ha többet nem indul
a Spartathlonon?
Szerintem fontos, hogy az ember tudja teljesíteni a saját maga által meghatározott célokat,
és boldog az, aki mer álmodni, majd az álmából
valóságot teremt. Ha Szabó Béla meg tud elégedni azzal, hogy idén eljutott a szerpentin tetejére, és nincs hiányérzete, akkor ő célba ért.
Ha viszont Szabó Béla nem bír elszakadni attól a gondolattól, hogy meg akar érkezni Spártába, akkor újra útra kell kelnie. Szoktuk mondani: az út maga a cél. És ha ez Spártába vezet,
akkor Spártáig kell futni. Ha „csak” Győrig,
akkor Győrig. Ha pedig itt kanyarog a Tűztorony közelében, akkor itt kell megtennünk. Valószínűleg menthetetlenül romantikus vagyok:
őszintén remélem, hogy Szabó Béla elindul kilencedszer is a versenyen, és ezúttal eljut Leónidaszhoz. Lélekben ott leszünk vele mi is...

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Szerkesztőségünk elkötelezett a soproni emberek bemutatása
mellett. Olyan embereket keresünk, akik szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki
ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

MÉDIAPARTNEREINK
Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

6

Soproni Téma 10. évfolyam

Zöld Sopron

Összefogás: E lkészült a jövőt megalapozó stratégia

Új utakon a borvidék

Az örök sláger:
a nordmannfenyő
ELEK SZILVESZTER

A karácsonyfa kiválasztása meghitt és kulcsfontosságú pillanata az ünnepkörnek. A hétvégén
Sopronban is több helyen elkezdték árulni a különleges örökzöldeket. A megkérdezett kereskedők nem számoltak be áremelésről.

HORVÁTH FERENC

A hegyközség koordinálásával elkészült a
Soproni borvidék új
stratégiája, amelyet a
múlt héten mutattak
be a sajtó képviselőinek. Az eseményen jelen volt Barcza Attila
országgyűlési képviselő és dr. Farkas Ciprián
polgármester.
Barcza Attila hozzászólásában kiemelte: az elmúlt időszakban 25 borász összesen
300 millió forint kormányzati támogatást kapott, így is
segítve a helyi borturizmust.
A képviselő kitért arra is, hogy
az érdekeltek, a kormány, az
önkormányzat és a borászok,
illetve szervezeteik összefogtak annak érdekében, hogy a
soproni bor ismét felkerüljön
Magyarország bortérképére.
Dr. Farkas Ciprián utalt arra, hogy a bor a soproni egyetemes kultúra része, annak
minden vonzatával, ezért az
önkormányzat minden lehetséges támogatást megad a
borászoknak.
A borvidék stratégiáját
dr. Schneider István, a Soproni Borvidék Fejlesztéséért
Bizottság elnöke ismertette.

2021. december 8.

A Soproni borvidék új stratégiájának célja a soproni bor imázsának megteremtése, régi rangjának elérése. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM, FILEP ISTVÁN
Ennek egyik fontos eleme egy
közösségi vinotéka létrehozása a Deák téren, a volt Kocka büfé helyén. Megtudtuk, a
hegyközség tulajdonában álló
nonprofit fejlesztési kft. 60, a
Borút Egyesület 50 millió forint pályázati pénzhez jutott.
Ezt egészítette ki az önkormányzat 30 millió forinttal.
Ezekből az összegekből újítják fel az épületet, amelyet
jelképes összegért bérelnek
az önkormányzattól. Az itt
kialakításra kerülő vinotékában az összes termelő palackos bora elérhető lesz, de kialakítanak egy kiállítási teret,

a legkorszerűbb eszközökkel
bemutatva a helyi szőlészet
és bortermelés történetét,
eszközeit. Lesz egy oktatási
rész is, helyet adva a különböző képzéseknek, oktatásnak.
A stratégia természetesen túlmutat a közösségi vinotékán.
Új alapokra helyezik a marketinget, a kommunikációt és
a rendezvények szervezését,
a képzést, az értékesítést, a
védjegyrendszer segítségével
megteremtik a borminősítés
rendszerét, kialakítva a termékpiramist, amelynek csúcsán a prémiumborok lesznek. A cél természetesen nem

más, mint a soproni bor imázsának megteremtése, régi
rangjának elérése.
Molnár Ákos, a hegyközség elnöke arról beszélt, hogy
új kihívások érintik a borvidéket, a klímaváltozás, valamint
a fogyasztói szokások változása miatt. Ennek a mi borvidékünk a nyertese lehet, ha
időben lépünk, például új fajták telepítésével. A képzésről
elmondta, már egyeztettek
az egyetemmel, és egy olyan
képzési rendszer kialakításán
dolgoznak, amely egyedülálló
nemcsak Magyarországon, de
Közép-Európában is.

A tavalyi évhez képest nem
változtatott árat az a kereskedő, aki a Zarándok utcában
árul karácsonyfákat – sőt,
volt olyan termelő, akitől olcsóbban tudta beszerezni az
ünnepi örökzöldet. – A kaukázusi jegenyefenyő átlagára
méterenként 7000, az ezüsté 5000, a lucé 3000, a kolorádófenyőé pedig 8000 forint
– foglalta össze Kővári Zsolt
ügyvezető. – Jellemzően nem
az ár alapján döntenek a soproniak, hanem egy adott fajtát
részesítenek előnyben, és ha
úgy adódik, inkább kisebbet
vesznek, hogy beleférjenek a
költségvetésbe.
Mint megtudtuk, a legnépszerűbb a nordmannfenyő – ez teszi ki az eladások
háromnegyedét, ugyanis kiválóan megtartja a lombját.
Utána következik a lucfenyő,
amely ugyan gyorsan ledobja a leveleit, viszont az illata
sokak számára a karácsonyt
jelenti.
– Ez az első karácsonyfa, amit önmagam veszek

– mesélte Bérci Péter, miközben Csertán László mutatta
neki az ünnepi örökzöldeket
az Újteleki utca egyik udvarában. Méret, szín, forma és illat – a 30 éve karácsonyfákkal
foglalkozó termelő úgy látja,
hogy a soproniak több szempontot is figyelembe vesznek
a vásárlás során. Bérci Péter
tetszését egy jókora örökzöld
nyerte el. – 12–13 éves növényeket árulok idén is, amelyek felnevelése sok odafigyelést kíván – mondta Csertán
László. – Idén a nordmann- és
kolorádófenyő kerül a kínálatunkba. Ahogy már tíz éve,
idén sem emelek árat.
Hogy az ünnepi örökzöld
minél tovább dekoratív legyen, Csertán László hasznos tanácsokat is megosztott
lapunkkal. – Az ünnep előtt
sokkal nem szeretek fát befaragni, mert a növény így hamar kiszárad. Fontos, hogy a
fákat ne a fűtőtest közelébe
tegyük, és azt is meghálálja a
fenyő, ha a tartójába öntünk
egy kis vizet.

www.sopronitema.hu

FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI LAP

Tisztelt Soproni Választópolgárok!

Alulírott jelentkezem a választási feladatok szavazás napi lebonyolításában
közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjának

Munkatársakat keresünk a választási feladatok szavazás napi lebonyolításában közreműködő 50 szavazókörbe a szavazatszámláló bizottságba.

1.

Név:

2.

Személyi szám:

3.

Születési hely, idő:

4.

Bejelentett állandó lakcím:

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a szavazatszámláló bizottság választott
tagja egyebek között nem lehet:
• párt tagja,
• a választókerületben jelöltet állító jelölőszervezet tagja,
• a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
• központi államigazgatási szervvel vagy Sopronban hatáskörrel rendelkező egyéb
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati
jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

5.

Vezetékes telefonszám:

6.

Mobil telefonszám:

7.

E-mail-cím:

8.

Foglalkozás:

A bizottság választott tagjai a választás napján végzett munkájukért tiszteletdíjban
részesülnek, valamint a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt
munkavégzési kötelezettségük alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket.

9.

Munkahely megnevezése, címe:

10.

Munkahelyi telefonszám:

Várjuk a Sopronban (beleértve Balf, Brennbergbánya, Sopronkőhida településrészeket
is) állandó lakcímmel rendelkező azon választópolgárok jelentkezését, akik választott
tagként részt vennének a szavazatszámláló bizottságok munkájában.
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlés – várhatóan a 2022. februári ülésén – választja meg, megbízatásuk
négy évre szól. A Közgyűlés döntéséről az ülést követően értesítjük a jelentkezőket. A
szavazatszámláló bizottságok az országgyűlési képviselők 2022. évi választása alkalmával kezdik meg működésüket.

A jelentkezés jelentkezési lappal történik. A jelentkezéshez felhasználható az itt található jelentkezési lap, amely letölthető a www.sopron.hu weboldalról, vagy átvehető
a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) információs pavilonjában is.
Jelentkezési határidő: 2022. január 7.
Bővebb felvilágosítás a 99/515-115-ös telefonszámon kérhető.
A kitöltött jelentkezési lapot dr. Sárvári Szabolcs jegyző, HVI vezető,
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9400 Sopron, Fő tér 1.,
vagy az igazgatas@sopron-ph.hu címre kérjük eljuttatni.
Tisztelettel:
Dr. Sárvári Szabolcs
jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

A jelentkezési lap aláírásával egyben nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót
megismertem, megértettem és személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Az
adatvédelmi tájékoztató a www.sopron.hu/onkormanyzat oldalon a választási iroda
linken érhető el.
Sopron,
jelentkező aláírása

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. január 7.

2021. december 8.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Meghitt dallamok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sikeres volt a múlt heti adventi koncert a Szent Mihály-templomban. A Magnificat című hangversenyen a
nyolctagú Goldmark Énekegyüttes és a Soproni Liszt
Ferenc Szimfonikus Zenekar mellett Holpár Anna fuvolaművész is közreműködött. – Már játszottunk a
felújított templomban, az első adventi koncertünknek
mégis különleges hangulata volt – tette hozzá Kóczán

Péter, a szimfonikusok vezetője, aki reméli, hogy az eseménnyel hagyományt teremtettek. A koncerten Horváth
Imre plébános beszélt a dalok
vallási hátteréről, így a nézők nemcsak zenei élményben részesültek, de lelkileg
is feltöltődhettek. Az eseményen dr. Farkas Ciprián polgármester is részt vett.
Az adventi koncertek sora december 10-én, pénteken
19 órakor folytatódik a Szent
Imre-templom melletti téren,
ahol Wolf Kati ad koncertet.

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos

Kultúra, művészetek
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Soproni Füzetek: A 2021-es számban is bemutatkoznak a fiatalok

Megnyílt az adventi tárlat

Hogy mindenkinek
legyen családja!
Idén rendhagyó módon a Munkácsy-terem adott otthont az adventi tárlatnak. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
MADARÁSZ RÉKA

A művészetpártoló közönség színe-java megjelent vasárnap délelőtt a Soproni Képzőművészeti Társaság hagyományos adventi tárlatán, mely
minden évben egyben a Soproni Füzetek aktuális
számának a bemutatója is.

A Soproni Petőfi Színház társulatának tagjai közös fotókkal népszerűsítik a gazdára, örökbefogadásra váró
háziállatokat a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesülettel együttműködve. A művészek, Horváth Renáta, Kiss
Noró, Marosszéki Tamás, Rudolf Teréz, Simon Andrea,
Szőcs Erika és Szupper Fanni

(felvételünkön) szerették volna megmutatni az általuk választott kutyákat, macskákat azért, hogy karácsonyra
mindegyik állat szerető családra találjon.
Aki örökbefogadáson gondolkodik kérik, keresse a Nektek Ugatunk egyesület vezetőjét, Tölli-Molnár Beátát a
+36/20/213–5062-es számon.

RÖVIDEN
Különdíjas néptáncegyüttes

A szakmai zsűri különdíját nyerte el a soproni Testvériség Táncegyüttes a körmendi Lajtha László koreográfiai versenyen. Csoltóiné Szalai Márta és Csoltói József „Glück auf Brennberg” című
táncát Sopron és környéke „Hienz” és Brennbergbánya néphagyományainak megőrzéséért ismerték el az ítészek. A soproniak a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség különdíját
kapták meg.

EZ TÖRTÉNT – múltidéző
30 ÉVVEL EZELŐTT,1991. december 14-én a Lábasházban alakult meg a Scarbantia Társaság, amely a Scarbantia Régészeti
Park létrehozását és az antik kultúra emlékeinek ápolását tűzte ki célul.
25 ÉVVEL EZELŐTT,1996. december 12-én Sopronban „Magyarok maradtunk” címmel konferenciát rendeztek a soproni
népszavazásról.
20 ÉVVEL EZELŐTT,2001-ben december 14-ét a 244/2001.
(XII. 14.) számú kormányrendelet alapján a magyar kormány a
hűség napjává nyilvánította. Sopronban hagyományosan december 14-én adják át a város legrangosabb kitüntetéseit.
A SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETES
OLDALÁN (WWW.SZIVK.HU) MEGTALÁLHATÓ ADATBÁZISBÓL KÖZLÜNK RÉSZLETEKET.

Az eseménynek – rendhagyó
módon – a Munkácsy-terem
adott otthont. Az elegáns helyszín jól illett az ünnepi hangulathoz, akárcsak a Soproni
Petőfi Színház kamarakórusának karácsonyi válogatása.
– Az egész világ szokatlan mederben jár, szokatlan
a rendezvényünk is – mondta Hegyi Ferenc, a Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetségének elnöke.
– A pandémia miatt befészkeli magát közénk a szorongás, melynek tárgyiasult kifejezése a rajtunk lévő maszk.

A mi adventünk ugyanolyan
feszültségektől terhes, mint
a 100 évvel ezelőtti, 1921-es év,
melyről a tárlatunk és a Soproni Füzetek írásai méltán
megemlékeznek.
– Kivételesen szép alkalom Sopronban, amikor advent idején a képzőművészetet és az irodalmat együtt
tudjuk ünnepelni – folytatta
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője. – Sopronban élénk kulturális élet zajlik, az alkotó
szellem inspirálja a hűség városának polgárait. A pezsgő

alkotótérből származó erő
az, amely nekünk, közéleti szereplőknek erőt ad a város építéséhez. Sopron maga
a megtestesült hűség: a kitartásban, a hagyományok
tiszteletében és a tenni akarásban is. A soproniság a hűséggel egyenértékű.
A Soproni Füzetek 2021-et
dr. Zentai László író, az immár 43 éve megjelenő kulturális antológia főszerkesztője
mutatta be, aki emlékeztetett
arra, hogy a két művészeti ág
közös szereplését Bősze Balázsnak köszönhetjük. – Az
idei számban most már tradicionálisan alkotóműhelyeket
mutatunk be – hangsúlyozta
az író. – Ennek az a célja, hogy
aki a Soproni Füzeteket a kezébe veszi, többet tudjon meg
egy-egy alkotó életpályájáról. Ebben a számban öt művész mondja el, hogy mit jelent

számára az alkotóműhelyében dolgozni. Mint minden
esztendőben, diákköltőknek
és diákíróknak is lehetőséget
adtunk a bemutatkozásra, hiszen közülük kerülnek ki a
jövő alkotói. Idén több soproni szerzőnek jelent meg önálló kötete, melyekre recenziók formájában hívjuk fel a
figyelmet.
A tárlatot Jakabné Tóth
Márta, a Soproni Képzőművészeti Társaság elnöke nyitotta meg. Beszédéből megtudhattuk: a 37 alkotó 76 művét
felvonultató kiállítás a karácsonyi ünnepkör jegyében
szerveződött, ugyanakkor a
társaság éves alkotói tervének összefoglalása is, mely
összefonódott a népszavazás századik évfordulójával.
A tárlat december 17-ig látható naponta 10– 12, illetve 14–17
óra között.

TALLÓZÓ – válogatás a korabeli sajtóból

2006

Csertői Aurél
hárompontos premierje
FC Sopron – FC Tatabánya 1:0.
Az SC Sopron összeállítása: Rabóczki, Homei, Sifter, Munteanu, Lázár, Horváth A., Demjén,
Szabó T., Cigan, Feczesin, Birtalan. Csere: Magasföldi, Sira,
Daria. Edző: Csertői Aurél. Gólszerző: Feczesin, (48. percben,
11-esből). Ezzel a győzelemmel
a soproni csapat a 10. helyen
áll az NB I. tabelláján, melyet
az MTK vezet. – Tudtuk, hogy
a Tatabánya nagyon fegyelmezett és szervezett csapat. Úgy
érzem, a mezőnyben mi uraltuk
a játékot, és bár a befejezéseknél még van mit javulnunk, egy
góllal feltétlenül jobbak voltunk – nyilatkozta a soproniak
mestere, Csertői Aurél.
A soproni
Erzsébet-kórházért
demonstráltak
Több mint hétezren vettek
részt Sopronban azon a gyertyás felvonuláson, amelyet a
soproni Erzsébet-kórház súlyponti kórházként való besorolásáért közösen hirdetett meg
Firtl Mátyás (KDNP), dr. Molnár

Ágnes (Fidesz) és Kránitz László
(MSZP) országgyűlési képviselő dr. Fodor Tamás polgármesterrel együtt. A méltóságteljes
tüntetés résztvevői élőláncot
alkottak a soproni kórház körül. (Magyar Nemzet)

1976

Testnevelés tagozatos
osztályok
Hatodik éve oktatják Sopronban, a Petőfi téri általános iskolában tagozatos osztályokban a testnevelést. Az első- és
másodikosok heti hat, a harmadik–negyedikesek heti nyolc, az
ötödik osztálytól pedig a délelőtti heti öt mellett délután is
hetente öt órában vesznek részt
testnevelési foglalkozásokon.
A legtehetségesebbek a Széchenyi Gimnázium és Szakközépiskola testnevelés tagozatos osztályaiban folytathatják
tanulmányaikat, és természetesen a városi sportiskolában választott sportágukban sportolhatnak. A tagozatosok Rákóczi
József testnevelő tanár vezetésével atlétikában, tornában és
mini kosárlabdában értek már
el figyelemre méltó eredményeket. (Kisalföld)

1961

Borkóstoló lesz az egykori
lovagteremben
Rövidesen az idegenforgalom
szolgálatába állítják a híres
soproni Fabricius-házat. Mintegy kétszázezer forintos költséggel múzeummá képezik ki a
belső helyiségeket, a pincében
pedig borkóstolót és éttermet
rendeznek be. A nyolc méter
magas, római alapokra épült
pince hajdan lovagterem volt.
(Képes Magyarország)
Képzőművészeti klub
Két lelkes művésztanár, Szarka Árpád és Békés Imre kezdeményezték Sopronban a képzőművészetet kedvelő gyermekek
klubját. Minden iskolából a rajztanárok javaslatai alapján meghívták azokat a gyermekeket,
akik komoly érdeklődést mutatnak a képzőművészet iránt. A cél
nem az, hogy festegető, rajzoló
gyermekeket neveljenek, hanem hogy a képzőművészetben
széles, átfogó műveltséget szerezzenek. Az első előadáson Ferenczy Károlyról és művészetéről volt szó. A másodikon az
impresszionizmus szerepelt a
műsoron. Szarka Árpád cseve-

gésszerű szövege könnyen utat
talált a gyermekek szívébe, fantáziájába. A nagyszerű soproni
kezdeményezésről az elismerés
és köszönet hangján kell szólni, elsősorban a két fiatal tanár,
Szarka Árpád és Békés Imre személyéről. (Kisalföld)

1946

Elfogták
a rendőrgyilkosokat
Néhány héttel ezelőtt az egész
országban nagy feltűnést keltett az a hír, hogy Sopronban
két próbarendőr, Szlávik József
és Szőke Sándor járőrszolgálat
közben eltűnt. Néhány nappal
ezelőtt a határvadászok Pereszteg község határában elfogtak
egy 48 személyből állón nemzetközi csempészbandát. Az elfogottak között volt Fekete József 22 éves és Szigeti József 20
éves peresztegi lakos. Kihallgatásuk során bevallották, hogy a
két rendőrt ők gyilkolták meg.
A gyilkosok elmondták, hogy
a gyilkosság után áldozataikat
teljesen kifosztották, holmijaikat a soproni piacon értékesítették. (Szabadság)
Összeállította:
Pluzsik Tamás
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Mátyus János vezetőedző távozik a soproni kispadról

SCS: elmaradt a siker
MOLNÁR
ZOLTÁN

Hazai pályán búcsúztatta a
2021-es évet az SC Sopron labdarúgócsapata.
Az NB III. előrehozott
tavaszi első fordulójában ellenfele a Pápai
Perutz FC volt, amely
egy büntetőből szerzett góllal 1–0-ra nyerte a találkozót.
Ebben a szezonban már a
másodszor találkozott az SC
Sopron és a Pápa együttese.
A nyitófordulóban egy ki-ki
mérkőzésen tudott győzni a
Veszprém megyei gárda, ezt
az emléket szerette volna feledtetni a soproni csapat hazai környezetben. Jól is indult
számukra a mérkőzés, már a
15. percben emberelőnybe kerültek, melyet követően egy
büntetőt is elvégezhettek.
Ezt azonban a pápaiak kapusa bravúrral hárította. Az

2021. december 8.

A soproni sport ünnepe
Az elmúlt hétvégén tartották meg a sportszervezetek évzáróját a
Hotel Sopronban. Az immár hagyományos esemény tavaly a járvány miatt elmaradt, ezért az ideit nagy várakozás előzte meg.
Az egyesületek, klubok és szövetségek vezetőit, képviselőit Csiszár Szabolcs alpolgármester köszöntötte, majd dr. Farkas
Ciprián polgármester mondott köszönetet a megjelenteknek, s
egyben biztosította a soproni sport képviselőit, hogy az önkormányzat a jövőben is mindent megtesz a feltételek javításáért.
A polgármester vázolta Sopron korszakos fejlődését összhangba hozva az 1921-es népszavazással, mert mint kiemelte, nem véletlen, hogy a centenárium évében milyen sok fejlesztés valósult
meg a városban, közöttük például az európai színvonalú uszoda.
Az eseményen dr. Simon István alpolgármester és több önkormányzati képviselő is részt vett.
Nyilván az sem volt véletlen, hogy az est nagy érdeklődéssel
kísért programja Bolodár Zoltán Retro Sopron című előadása volt,
amelynek témája ezúttal a sport volt, számos érdekes és ritkán látható fotóval, amelyek a Soproni Múzeum fotótárában találhatók.

Középdöntőben
Ebben a szezonban másodszor kapott ki a Pápától az SC Sopron. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
első félidő közepén aztán ők is
11-eshez jutottak, amit sikerrel értékesítettek.
A második félidőben tovább
folytatódott a küzdelem a pályán. Próbálták kihasználni
az emberelőnyt a piros-fehérek, mindent meg is tettek az

TÁVOZIK MÁTYUS JÁNOS: Nem hosszabbította meg 2021 decemberéig szóló szerződését Mátyus Jánosnak az SC Sopron, így
távozik pozíciójából a vezetőedző és segítője, Silva Matos Felipe.
A szakember szeptemberben vette át a soproni csapatot, melyet
14 bajnoki és 1 kupamérkőzésen irányított. A vezetőség az új edző
személyéről a közeljövőben hoz majd döntést.

egyenlítés érdekében, de a kisebb helyzetekből a kapuba
már nem sikerült betalálni.
– A szerencse most sem állt
mellénk – kezdte Mátyus János vezetőedző. – Ami nálunk
kimaradt, azzal ők eldöntötték a mérkőzést. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam győzelemmel búcsúzni és még
több gyűjtött ponttal zárni ezt
a 3 hónapot, viszont sok sikert

kívánok a srácoknak a tavaszi
szezonhoz.
Ezzel lezárult a 2021/22-es
szezon első fele. Az SC Sopron 19 szerzett ponttal a bajnoki tabella 17. helyén telel és
onnan várja majd a jövő évi
folytatást. A tavaszi első forduló 2022. február 13-án indul, a téli felkészülést pedig a
tervek szerint január második
hetében kezdi a csapat.

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNY – 17. FORDULÓ:
Megyei III. osztály: SFAC II – Kapuvári SE II: 1–1

A magyar női kézilabda-válogatott középdöntőbe jutott a
spanyolországi világbajnokságon, mivel 32–29-re legyőzte Csehországot a csoportkör második fordulójában.
A magyarok csütörtökön 35–
29-re gyertek Szlovákia ellen, hétfőn este (lapzártánk
után) pedig Németországgal

mérkőztek meg. A középdöntőben a küzdelmek négy,
egyenként hatcsapatos csoportban folytatódnak, innen
az első két–két helyezett kerül
majd a negyeddöntőbe. A csoportkörben a négyesek utolsó helyezettjei az Elnök Kupáért kiírt alsóházi rájátszásban
folytatják szereplésüket.

A magyar válogatott játékosai ünnepelnek, miután győztek
Csehország ellen. FOTÓ: MTI – ILLYÉS TIBOR

Kupadöntő Sopronban

A bajnokságban hétvégén 9–9-es döntetlent játszott az FTC és a Vasas – pénteken 18 órakor
Sopronban a Magyar Kupa elődöntőjében találkozik egymással a két csapat. FOTÓ: FRADI.HU
MUNKATÁRSUNKTÓL

Rendkívül rangos sporteseményeknek ad otthont
Sopron most és jövő hétvégén: városunkban, az új
Lőver uszodában rendezik először a férfi, majd a
női vízilabda Magyar Kupa négyesdöntőjét.
A férfiak mezőnye már kialakult: a Ferencvárosi TC,
a Vasas, az OSC és a Szolnok együttesei mérkőznek a
kupagyőzelemért.
– Óriási esemény ez számunkra, hiszen a játékosok
és mi, edzők is testközelből
láthatjuk a hazai vízilabdázás krémjét, azokat, akiknek
az olimpián is szurkoltunk
– mondta Fent Gergő, a Soproni Vízilabda Sport Egyesület edzője. – Természetesen a gyerekek között is nagy

az eufória, a legkisebbektől
kezdve mindenki várja már,
hogy a négy nagycsapat vízbe
szálljon. Ha csak a Fradi keretét nézzük, egy Varga Dénest,
egy Vogel Somát vagy Vámos
Mártont élőben láthatnak,
ez garantáltan óriási élmény
lesz nekik.
A tréner azt is elárulta: mivel a Fradinál ismerkedett meg
a vízipóló alapjaival, a zöld-fehérek sikeréért szorít. Ez persze nem garantált, az azonban biztos, hogy Sopron és a

soproni vízilabdaélet sokat
nyer azzal, hogy városunk adhat otthont a négyesdöntőnek.
– Természetesen az 50 méteres medencében alakítják ki
a játékteret, amely klasszikus,
30 méteres pálya lesz. Nagyon
bízom benne, hogy jól sikerül
a szervezés, ugyanis ez után
már csak egy lépés, és nemzetközi meccseket, tornákat
is rendezhetnek Sopronban
– folytatta Fent Gergő.
A BENU férfi Magyar Kupa
elődöntőit most pénteken 18 és
20 órától, a döntőt szombaton
14 órától rendezik meg.
A hölgyek négyesdöntőjét
december 18-án és 19-én tartják a Lőver uszodában, az elődöntők szombaton 17 és 19 órakor lesznek, a döntő vasárnap
19.45-kor kezdődik.

2021. december 8.

CIVITAS FIDELISSIMA

2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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Gáspár Dávid: E légedett voltam a látottakkal, jó periódusaink voltak, koncentráltan játszottunk

Jön a Szekszárd–Sopron-rangadó
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újabb két mérkőzés, újabb két rangadó vár a Sopron Basketre: Gáspár Dávid tanítványai csütörtökön 18 órától hazai pályán fogadják a spanyol
Spar Girona együttesét, aztán vasárnap jön a hazai női kosárlabda csúcsrangadója, a Szekszárd–
Sopron találkozó.
Az előjelek erre a hétre is kedvezőek: a Sopron Basket múlt
csütörtökön a Basket Landes
együttesét fogadta, és a mec�csen végig vezetve biztos győzelmet aratott. A végeredmény: Sopron Basket – Basket
Landes: 76–54.
Vasárnap Miskolcon vendégszerepelt a Gáspár csapat, a DVTK pedig nem adta
könnyen a győzelmet. A miskolciak az utolsó negyed előtt
még 6 ponttal vezettek, azonban az 5–16-os záró etapnak
köszönhetően végül fordított
és nyert a soproni együttes.
A végeredmény: AluinventDVTK Miskolc – Sopron Basket: 56–61.
– Az Euroliga-mérkőzésen nagyon elégedett voltam
a látottakkal, jó periódusaink
voltak, igazán koncentráltan
játszottunk, a lányok végrehajtották azt, amit elterveztünk – összegzett Gáspár Dávid vezetőedző. – Ebben a

LELÁTÓ
Túrázás

December 8., szerda
9 óra, Széchenyigimnázium
Alapfokú lány röplabdatorna

Kosárlabda

December 9.,
csütörtök 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– Spar Girona
December 11.,
szombat 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC – Egis Körmend

Jégkorcsolya

December 10.,
péntek 16 óra,
városi műjégpálya
Családi jeges nap

Vízilabda

December 10–11.,
péntek-szombat 18 óra,
Lőver Uszoda
BENU férfi Magyar Kupa

RÖVIDEN
Elmarad a 24 órás
asztalitenisz

Elmarad a december 11–
12-re meghirdetett 24 órás
asztalitenisz – tájékoztatták szerkesztőségünket a
szervezők. Mint arról lapunkban is beszámoltunk,
a Turris SE az 1921-es népszavazás emlékére hirdette meg a versenyt, amelyet
azonban a járvány miatt
töröltek.

kiegyensúlyozott mezőnyben
minden győzelemnek kiemelt
értéke van. A DVTK ellen tudtuk, hogy nagyon kiélezett
mérkőzést fogunk játszani, és ez be is jött. Győztünk
ugyan, ami örömteli, de kiütköztek a gyengeségeink, tovább kell dolgozni azon, hogy
tudatosabban építsük fel a
támadásainkat.
A Sopron Basket csütörtökön ismét hazai pályán játszik az Euroligában a Girona
ellen, vasárnap pedig Szekszárdra utaznak a hölgyek.
– Az első idei meccsünk
óta jelentősen megerősödött
a Girona, összeállt a játéka
is, már bővebb taktikai repertoárral dolgozik, kemény
meccsre számítunk – mondta Laczka Miklós másodedző.
– A Szekszárd elleni rangadó
pedig igazi derbi lesz, mindig
érezni a komoly rivalizálást
a két csapat között. Nyilván
hazai környezetben mindent

megtesznek majd a győzelemért, de nekünk is keményen
bele kell állni a meccsbe.

VARGA SÁRA: „KIVÁLÓ
KÖZEGBEN FEJLŐDHETEK”

Egyre több játéklehetőséget
kap az idei szezonban Varga Sára, aki a Sopron Basket
– Basket Landes mérkőzésen
is feliratkozott a pontszerzők közé.
A 20 éves irányító tíz esztendősen kezdett el kosárlabdázni, végig a Darazsaknál
játszott, mielőtt a Sportdarázshoz, aztán a nagycsapathoz, a Sopron Baskethez került. A 166 centiméter magas
játékos elsősorban irányító,
de hátvédként is meg kell állnia a helyét.
– Azt vallom, hogy egy irányító egyrészt legyen rendkívül gyors, ugyanakkor teljesen át kell látnia a játékot,
fejben nagyon ott kell lennie
a mérkőzéseken – mondta a
fiatal soproni kosárlabdázó.
– A nagycsapatnál Fegyverneky Zsófi, Bri January és Shey
Peddy is 1-es poszton játszik,
így többször 2-es pozícióban
kell beszállnom a játékba. Ez
sem okoz gondot, igyekszem
nagyon hatékonyan és agres�szíven védekezni. Mivel a játékunk alapja is a védekezés,

Varga Sára (j) az Euroliga-mérkőzéseken is egyre több játékpercet kap, ezeket igyekszik hasznos játékkal kihasználni. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
úgy tudok magamnak több játékpercet kiharcolni, ha kimagasló a védőmunkám.
Varga Sára büszke arra,
hogy már tavaly bemutatkozhatott, idén pedig pontokat is
szerzett az Euroligában, hiszen ritkán fordul elő, hogy
valaki ilyen fiatalon debütálhat a legrangosabb európai
kupasorozatban.
– Amióta az első kerettel
dolgoztam, éreztem, hogy nagyon sokat javult a játékom:
technikailag sokat fejlődtem,

Mallorcán a teniszezők

• Általános segélyhívó 112
• Mentők 

104

• Soproni Gyógyközpont
központi szám 
514-200

Novemberben Mallorcán mutathatta meg tudását az SVSE két fiatal
teniszezője, Fizel Laura
és P
 olgárdy Tamás.

mindig magas célokat tűzzünk ki magunk elé. A játékos
a válogatott szünetében meghívást kapott az Universiadeválogatottba, az egyetemisták
alkotta nemzeti együttesbe.
A magyar csapat a jövő évi,
Kínában rendezendő egyetemi világjátékokra készül, a
soproni kosárlabdázó pedig
szeretne az utazó keret tagja lenni. Varga Sára a Soproni
Egyetem hallgatója, másodéves a nemzetközi gazdálkodás szakon.

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
• Orvosi ügyelet312-010

MUNKATÁRSUNKTÓL

A két utánpótlás játékosnak
nem volt egyszerű kijutnia a
spanyol szigetre: év közben
nyolc Kinder Trophy versenyt
rendeztek Magyarországon,
ezek összesített eredményei
alapján alakult ki a lányoknál
és a fiúknál is a 8 fős mesterverseny mezőnye. Az SVSE
két tehetsége, Fizel Laura és
Polgárdy Tamás megnyerte a magyarországi döntőt,
így novemberben a hazánkénál jóval kellemesebb klímájú
spanyol szigetre, Mallorcára
utazhattak, a Kinder Trophy
32-es döntőjére.
– Már a hazai versenyeken
sem volt egyszerű a jó szereplés, hiszen a sorozat egy-egy
állomásán 30–50 teniszező is
elindult. Két fiatalunk nagyon
szépen teljesített, hiszen a hazai döntőt megnyerték, így a
magyar színeket képviselhették Mallorcán – mondta Úr
Csaba, az SVSE Tenisz Szakosztályának vezetője.
Fizel Laura a nemzetközi
versenyen is kiválóan szerepelt: párosban spanyol partnerével megnyerte a Kinder
Trophy-t, egyéniben pedig az
elsőfordulós veresége után a
vigaszágon játszhatott döntőt.
Polgárdy Tamás kikapott
ugyan az első fordulóban, és a
vigaszágon sem jutott tovább,
ugyanakkor egy különleges

és új taktikai elemeket ismertem meg – folytatta V
 arga
Sára. – Ebben nemcsak a
professzionális szakmai stábtagok vannak segítségemre,
hanem az is számít, hogy a
játékostársak rendkívül profik, emellett segítőkészek is
velem. A játék minden területén előreléptem, de nem
szeretnék itt megállni, az a
célom, hogy még jobb kosárlabdázó legyek.
Varga Sára szerint a folyamatos fejlődés feltétele, hogy

• 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 

514-600

• Közútkezelés 515-123
• Gyermekjóléti szolgálat
524-361

• Soproni Szociális
Intézmény 
506-400
• 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

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

azonnali kezdéssel
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

szakács
konyhai kisegítő
Az SVSE két fiatal teniszezője, Fizel Laura (balról 2.) és
Polgárdy Tamás (j) Mallorcán képviselte a magyar színeket.
versenyt mégis megnyert:
megrendezték ugyanis az
apa–fiú megmérettetést is, itt
16 páros jött össze, a Polgárdy duó pedig a legjobbnak bizonyult az egész mezőnyben.
A két SVSE-s fiatal a hazai

versenyeken is jól teljesített: a
vidékbajnokságon Fizel Laura csapatban szerzett bajnoki
címet, Polgárdy Tamás pedig
egyéniben nyolc közé jutott,
párosban a dobogó legfelső
fokára állhatott.

Amit kínálunk:
kiemelt bérezés
szabad délután és hétvége
jó munkahelyi légkör
kedvezményes munkahelyi étkezés
Pályakezdőket is szívesen látunk!
Jelentkezni hétköznap 10–12 óra között személyesen
vagy az alábbi telefonszámon lehet: +3620/210–1591,
Nagy Barnabásné megbízott igazgatónál.
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RÖVIDEN
Trefort
Ágoston-díj
Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Trefort Ágoston-díjat adományozott dr. Závoti Józsefné
PhD-nek, a Soproni Egyetem Benedek-kara docensének dr. Palkovics László
innovációért és technológiáért felelős miniszter a
magyar felsőoktatás napja alkalmából. A Trefort
Ágoston-díj azoknak az állami és egyházi fenntartású intézményben dolgozóknak adományozható,
akik az oktatás érdekében
hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek.

Kitüntetett
pedagógusok
Soproni kötődésű pedagógus házaspár, Pápai Gyula
és Pápai Gyuláné is megkapta a Rátz Tanár Úr Életműdíjat. 21. alkalommal
adták át az országos elismerést, amellyel pedagógusokat díjaznak, akik a
matematika-, fizika-, kémia- vagy biológiaoktatás területén kimagasló
teljesítményt nyújtanak,
aktívan részt vesznek a
tehetséggondozásban.
A házaspár a fertődi általános iskolában kezdte a
pályáját, mindketten matematika–fizika szakos tanárként dolgoztak. 1991-től
Pápai Gyula a soproni Vasvilla-iskolában tanított.

Soproni Téma 10. évfolyam
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Kerezsi Henrik Bálint rendszeresen jár úszóedzésekre is

Hobbija a kiberbiztonság
MADARÁSZ RÉKA

Ugyan még csak 14
éves, Kerezsi Henrik
Bálint már most átfogó
ismeretekkel rendelkezik a kiberbiztonság
témaköréről. Jelenleg
a Széchenyi István Gimnázium innovatív informatikai osztályában
tanul, ami illeszkedik
természettudományi
érdeklődéséhez.
Henrik még 10 éves sem volt,
amikor informatikai tanfolyamra járt, ekkor szerzett
alapokat a hobbijához. Később érdeklődésének középpontjába a számítástechnikai
hálózatok kerültek.
– 2020 nyarán kezdtem el
angol nyelvű amerikai webináriumokat (online szemináriumok – a szerk.) hallgatni,
melyek már a kiberbiztonság témakörével foglalkoztak – mesélte. – Ezután angol
nyelvű cikkek, szakirodalmak, oktatóvideók segítségével jelentős mértékben fejlesztettem a tudásomat.
A fiú anyanyelvi szinten
beszél angolul, ugyanis édesapja kizárólag ezen a nyelven
beszél vele születésétől fogva.
Henrik az első számítógépét
tízéves korában építette meg,

MOTTÓ
„Vannak városok és vannak
leányok, kik annál vonzóbbak,
minél távolabbról nézi őket az
ember.”
Herczeg Ferenc
(1863–1954) író, újságíró

KÖNYVAJÁNLÓ
Herczeg Ferenc:
Pogányok

Kerezsi Henrik Bálint az első számítógépét tízéves korában építette meg, és azóta is annak továbbfejlesztett verzióját használja. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
és azóta is annak továbbfejlesztett verzióját használja.
Miközben szabadidejének jelentős részét a monitor előtt
tölti, rendszeresen úszóedzésekre jár az Aquarázs Rekreációs Sportegyesülethez.
– Az érettségi után természetesen szeretném az
informatikai tudásomat a
kiberbiztonságra specializálódva folytatni – tette hozzá.
– A hosszú távú tervem az,

hogy cégek informatikai infrastruktúráját ellenőrzöm,
megtalálom azokat a hiányosságokat és problémákat, melyek miatt nem bizonyulnak
elég biztonságosnak.
Henrik a Soproni Széchenyi István gimnázium 9.D
innovatív informatikai osztályába jár. Csak a nyelvtanuláshoz használnak tankönyveket, egyébként az oktatás
teljes mértékben az iskola

által a rendelkezésükre bocsájtott laptopokon zajlik.
Nyilvánvalóan ez az oktatási forma teljesen testhezálló Henriknek. A fiatalember
mindkét szülője nemzetközi
gyógyszerkutató cégnél dolgozik, két nővére pedig gyógyszerészettudományi kar hallgatója egy osztrák egyetemen,
Innsbruckban. Henrik törekvéseit a családja messzemenően támogatja.

A történelmi regény Szent
István halála után, Vata lázadásakor, 1046-ban, Péter király második uralma
idején játszódik, s tárgya
a sajátságos magyar probléma: a Kelet és a Nyugat
megütközése. Hőse Alpár
herceg, Thonuzóba besenyő vezér fia, akit apja
megöletése után papnak
neveltek. A húszéves buzgó kanonok nem bír megmaradni új hitében, mikor
választás elé kerül, a szívére hallgat és a lázadó besenyők élére áll…

VOLT stadionsztárokkal
Aktuális sztárok és állandó
fesztiválkedvencek érkeznek a
2022-es VOLT Fesztiválra. Múlt
héten jelentették be az első
fellépőket a szervezők, a listán
szerepel a Muse, a The Killers,
a Sum41, a Bring Me The Horizon és a Yungblud is.
– Vannak fesztiválok, és van
a VOLT – így szól a 2022-es Telekom VOLT Fesztivál szlogenje,
amely jól kifejezi a szándékunkat akár a programkínálat, akár
a VOLT-ot érintő legfontosabb

törekvéseink terén – mondta Lobenwein Norbert, a fesztivál egyik alapítója. – A célunk
az, hogy az élőzene megkülönböztetett ünnepeként készüljenek Sopronba akár a vendégeink, akár a fellépők. A kétéves
kihagyás utáni visszatéréssel
nagyon magasra tesszük a lécet.
A 2022-es VOLT programja bárhol a világon megállná a helyét.
A tervek szerint 2022-ben
június 21. és 25. között rendezik
meg a fesztivált városunkban.

AJÁNDÉK ESZKÖZÖK

Új eszközökkel gazdagodott a Roth Gyula Erdészeti Technikum
faipari tanműhelye, 500 ezer forint értékű adományt ajánlott
fel a JAF Holz kft. – A faipari oktatásunk magas színvonalát elismerve kapott támogatást iskolánk – mondta Sztojkáné Bodor
Ildikó igazgató. – Erre azért is nagy szükség volt, mert folyamatosan nő az érdeklődés a képzés iránt, diákjaink nagy sikerrel
szerepelnek mind hazai, mind nemzetközi faipari versenyeken.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

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

RÖVIDEN
Okoserdőfejlesztés

Együttműködési megállapodást kötött a Soproni
Egyetem és az Albacomp
az első hazai okoserdőhöz
kapcsolódó szenzorok, valamint az adatokat feldolgozó rendszer kifejlesztésére. A fejlesztéssel meg
tudják figyelni az erdők állapotát, előre lehet jelezni
a változásokat. A Soproni
Egyetem által létrehozott
„Okoserdő” technológia
a digitalizáció eszközeivel támogatja az erdők felkészítését a klímaváltozásra. A megállapodásnak
köszönhetően olyan hálózati lefedettség és eszközpark válik elérhetővé,
amellyel a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. területén
lévő leárnyékolt völgyszakaszokból is biztonságosan érkezhet információ.
Az együttműködés keretében az Albacomp a Soproni
Egyetem Erdőmérnöki Karával okosszenzorokat fejleszt és gyárt, a Tanulmányi Erdőgazdaság által
biztosított erdőterületen
gyűjtött adatokból létrehozott adatbázist pedig a
Soproni Egyetem rendelkezésére bocsátja elemzésre, kiértékelésre.

2021. december 8.
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EGÉSZSÉGSAROK

A görög ábécé
A Covid kapcsán a világ kezdi újra tanulni a görög ábécét. Nem
nagy nyeresége ez az emberi elmének. Ahogy a vírus, amit (kellő időben kellő világméretű összehangolt lépésekkel) nem sikerült csírájában elfojtani, egyre-egyre átalakul (mutálódik),
úgy születnek az újabb és újabb elnevezések. Most a „o”-nál
tartunk. Ez a görög ábécé 16. betűje. Omikron.
A vírus változásánál (mutálódásánál) szerintem már csak
egy dolog van, ami gyorsabban, intenzívebben „szaporodik”
és terjed…
Ez pedig a Coviddal kapcsolatos téveszmék, félremagyarázások, rémhírek, álhírek sora. Ha sarkosan fogalmaznék, az emberi elme kreálta… hülyeség.
Közben versenyt futunk az idővel… Hogy éli ezt a helyzetet
túl a világ? A tudomány és ész diadalmaskodik vagy az emberi
hülyeség lesz a nyertes? Rajtunk (is) múlik!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 8–14. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8
órától reggel 8 óráig tart.
December 8.,
szerda

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

December 9.,
csütörtök

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

December 10., Király gyógyszertár
péntek
Várkerület 114.

99/508–241

December 11.,
szombat,

99/505–865

Korona gyógyszertár
Várkerület 73.

December 12., Lővér gyógyszertár
vasárnap
Béke u. 4.

99/508–614

December 13., BENU Medicina gyógyszertár
99/505–500
hétfő
Erzsébet u. 6.
December 14., Oroszlán gyógyszertár
kedd
Várkerület 29.

99/524–005

KERESZTREJTVÉNY

Soproni Téma

www.facebook.com/
sopronitemahivatalos
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK– Tóth Sándor Frigyes

„Őrzöm felmenőim emlékét”
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te l elkünk éltető láng! Hű
őr az ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt azok, akik már nemzedékek óta itt élnek, és azok is, akik elszakadtak
Soprontól.
Tóth Sándor Frigyes a Berzsenyi-gimnázium kémia tagozatos osztályában érettségizett,
majd az NDK-ban folytatta tanulmányait. A drezdai Friedrich
List Közlekedési Egyetemen
1979-ben szerzett vasútgépészmérnöki diplomát. Előbb
a MÁV-nál, majd a GYSEV-nél
dolgozott, időközben mérnök–
közgazdász diplomát is szerzett, 1986-tól pedig főállásban
vasúttörténettel foglalkozott.
Publikációinak száma közel
száz, első, Az Orient Expressz
című könyvét még Lovas Gyulával közösen írta, melyet azóta
több is követett. Saját kiadásában jelent meg eddig öt kötetben a Győr–Sopron–Ebenfurt
vasút kronológiája című reprezentatív forrásmunkája, melyet
tervei szerint még további három fog követni.
– Az apai felmenőim Nagyvázsonyból származnak, Tóth
Gyula nagyapám onnan került
Sopronba, a méltán nagyhírű
Berzsenyi Dániel Evangélikus
Líceumba, ott is érettségizett,
majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–latin
szakos tanári oklevelet szerzett
– kezdte Tóth Sándor. – Tanítani
a világhírű, Nobel-díjasok sorát
adó Budapest-Fasori Evangéli-

kus Gimnáziumban kezdett.
Szépen indult életpályája sajnos váratlanul és tragikusan ért
véget, 36 éves korában korabeli
szóhasználattal élve gennyvérűségben, azaz vérmérgezésben halt meg. Az volt különösen megrázó mindebben, hogy
még ugyanabban az évben,
1923-ban halt meg a felesége, a nagymamám, R iedl Margit is hasi hagymázban, azaz
hastífuszban.
– Riedl nagymama Félszerfalván (Hirm) nőtt fel, az
édesapja a félszerfalvi cukorgyár pénztárosa volt – folytatta Tóth Sándor. – Maga a Riedl
család egyébként Körmendről származott, József szépapám a 19. század első felében
ott volt mézeskalácsos és bábos. Különösen érdekes a dédnagymamámnak, Elisabeth
Pfendesacknak a családja, akinek a felmenői mindnyájan
szűcsmesterek voltak, üzletük a Várkerület 31. szám alatt

Tóth Sándor Frigyes öt kötetben jelentette meg forrásmunkáját a GYSEV-ről, melyet tervei szerint még három követ.
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

volt. A családi hagyomány szerint a Pfendesack família egyik
őse, Gottfried Pfendesack gyémántcsiszolással foglalkozott
Amszterdamban, és tagja volt
a szigorú erkölcsi szabályok
szerint élő kvéker vallási közösségeknek. Az üldöztetések
elől a kvékerek jelentős része
Amerikába menekült, Gottfried Pfendesack szépapám
a 18. század első felében Sopront választotta új otthonául.
Az édesanyám, Schöberl Rozá-

lia családja tősgyökeres bánfalvi. Schöberl Frigyes nagyapám a GYSEV-nél dolgozott
lakatosként, 1944. december
6-án a Sopront ért légitámadás egyik áldozata lett. Anyai
nagyanyám, Steininger Anna 1945 őszén halt meg, így én
egyetlen nagyszülőmet sem ismertem személyesen, de nagy
tisztelettel gondolok mindan�nyiukra, az összes felmenőmre, szívem mélyén őrzöm az
emléküket.

CSALÁDI HÁTTÉR: 1957-ben született Sopronban, a Várkerület 31. számú házban. Édesapja bérelszámoló osztályvezető volt a Soproni Vasöntödében, édesanyja pedig a Soproni Vízműben dolgozott tervstatisztikusként. Feleségét az egyetemi évek alatt Drezdában ismerte meg, nyugdíjba vonulásáig egy soproni ügyvédi irodában dolgozott. Olivér fiuk a Gábor Dénes Főiskolán szerzett
diplomát, jelenleg egy osztrák cég alkalmazottja, Eleonóra lányuk a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolát végezte el, jelenleg az első gyermekével van szülési szabadságon.

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel!

A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 15-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.).
November 24-i rejtvényünk megfejtése: „A biztos körvonalait csak a távolodónak látja az ember”. Szerencsés
megfejtőnk: Grundtner Erzsébet, Sopron, Harangvirág utca.

12 Sztárok itt és ott

Soproni Téma 10. évfolyam

Szinte kész a soproni Pair o’ Dice második nagylemeze

Új képet mutatnak

2021. december 8.

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

KÓCZÁN
BÁLINT

Nagyot
robbantott
a világhálón a Pair o’ Dice legújabb klipje. A Végszó
már több tízezres nézettségnél jár a videómegosztón. A soproni
formáció jövő év elején új albummal jelentkezik, amely merőben
más lesz, mint az eddig
megszokottak. Pohl Dáviddal beszélgettünk.
– Nagyon szereti a közönség az új klipeteket. Minek
köszönhető ez?
– Viszonylag régen jelentkeztünk olyan klippel, amiben magunkat is mutatjuk.
Zoli pedig egy nagyon jó ötletet talált ki a festékekkel.
Nem igazán találkoztunk
még olyan videóval, ahol szét
lennének kenve az emberek
UV-s festékkel. Szerintem az
egyedisége miatt is szeretik
ennyien.
– Hogy zajlott a forgatás?
– Saját magunk rögzítettük a videót nagyjából három–
négy nap alatt. Volt vele munka bőven, mivel egyikünk se
profi klipkészítő. Végül a felvett videókat Gerő Andrisnak

BULI VAN! – zenei ajánló
Tudatosan nem tervezett az idei évre több koncertet a Pair o’ Dice, új lemezén dolgozik a csapat.
küldtük el, aki már több klipet
készített nekünk, és ő vágta
meg. Érdemes megnézni!
– Készülőben az új lemez is...
– Januárban fog megjelenni a második nagylemezünk. Örömmel mondhatom,
hogy már a befejező munkálatoknál járunk. A borító készen van, a hanganyagon
még minimálisan dolgozunk,
hogy mindenkinek leessen az
álla! A dalok az élet mostani nehéz helyzetét tükrözik
többféle témában. Úgy gondoljuk, sok minden kezd „elkorcsosulni”, nem jó irányba
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tart a világ, és ez nem jó. Ez
ellen tenni kell.
– Idén nagykoncertet
már nem adtok, de nemrég
Budapesten léptetek fel.
– Valóban, december 3-án
Budapesten, a Barba Negrában a Lord vendégeként léptünk színpadra. Utoljára augusztusban koncerteztünk és
rettenetesen hiányzott már a
színpad, és a közönség szeretete, ezért jó volt zenélni. Tudatosan nem terveztünk az
idei évre már több koncertet, mivel zeneileg az új lemez teljesen más képet mutat
majd rólunk, mint az eddigi

anyagaink. Emellett jövőre új színpadképpel fogunk
jelentkezni.
– Milyen terveitek vannak még?
– Jó hír, hogy év elejére le
van kötve egy 10 állomásos lemezbemutató turné két „pajtizenekar” társaságában. Remélhetőleg semmi nem fog
minket hátráltatni abban,
hogy ezt megtartsuk. Emellett szeretnénk a lemez címadó, Tükör dalához egy újabb
videoklipet készíteni. Annyit
ígérhetek, hogy több újdonsággal is előrukkolunk. Mi is várjuk, hogy megjelenjen a lemez.

Anna and the Barbies – Az Anna and the Barbiest 2004 őszén
Budapesten alapította Pásztor Anna énekesnő, dalszövegíró,
valamint testvére, Pásztor
Sámuel gitáros és dalszerző. Sopronban már több ízben adtak koncertet, amely
rendre óriási sikert aratott.
(December 11., szombat
19 óra, Hangár Music Garden)
Lóci játszik – A Lóci Játszik zenekar története 2014-ben kezdődött, amikor Csorba Lóci névadó frontember a VAN című mozi
filmzenéjével megalapozta a
közönség és a szakma figyelmét. Aki egyszer elmegy egy
Lóci koncertre, az szinte egyből rajongóvá válik. (December 11., szombat 19 óra, Búgócsiga Akusztik Garden,
vendég a Meg Egy Cukorka.)

NŐI SAROK – stílus, divat, praktikák

Óriási és különleges táskadivat
MADARÁSZ
RÉKA

Az idei szezonban a
nagyméretű táskák hódítanak.
Aki a home office alatt
hozzászokott a kényelemhez, ezekben a jól
megpakolható darabokban nyugodtan magával
vihet a munkahelyére
is mindent, amire szüksége van.
Mivel a tote, shopper és a vödörtáskák egyaránt népszerűek, ha nem akarunk költekezni,
akkor a gardróbunkban lapulókat is nyugodtan elővehetjük.
Ha új táskát szeretnénk vásárolni, választhatunk az örök klas�szikusok közül, illetve dönthetünk olyan mellett is, amelyet a
színe, a mintája vagy az anyaghasználata feltűnővé varázsol.
– Nálunk a sportos, praktikus táskákat keresik elsősorban – tudtuk meg Supper Ani-

A bőrtáskák mindig népszerűek, ráadásul nagyon tartósak.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

kótól, egy belvárosi cipő- és
táskaüzlet egyik tulajdonosától. – Népszerűek a test vonalát követő testtáskák, melyeket
a vállon keresztezve lehet hordani, így a viselőjüknek szabad
marad a kezük. Hasonló okokból részesítik előnyben a hátizsákokat is – az egészen kicsitől a nagyobb méretekig.
Sok vásárlónk rollerezik, ne-

kik kifejezetten kényelmes viselet a hátizsák, ami gyakran
egy mozdulattal válltáskává
alakítható.
A legkedveltebb méret természetesen az, amiben a laptop is elfér. Ugyancsak divatos
a klasszikus női merevfalú táska, a belsejében 3–4 rekesszel.
Ezek a darabok akkor is tartják
a formájukat, ha nincsenek ki-

tömve, ellentétben a puhafalú táskákkal, melyekhez sokan
rugalmas anyaguk és sportosabb vonalvezetésük miatt
ragaszkodnak.
– A klasszikus fekete most
kicsit háttérbe szorult, helyette
a színes – sötétzöld, sötétkék,
bordó – táskák kerültek előtérbe – folytatta Anikó. – Szintén közkedveltek a többszínű,
patchwork táskák, melyek bármilyen egyszínű cipőhöz és kabáthoz hordhatóak. Mi szinte csak bőrtáskákat árusítunk,
melyek a megunásig használhatóak, és nem kell attól félnünk, hogy a fogantyújukról
vagy a fülükről lepereg a bőr.
Méhviasszal kezelve még az
időjárás viszontagságainak is
ellenállnak.
A láncszemes pánttal díszített táskák trendje sem számít
újnak. A fémkeretes, csatos kézitáskákat a retróláz hívta ismét életre. A szőrmeborítású
kézitáskák szintén fénykorukat élik – bármilyen fazonban,
gyakran láncszemes pántokkal
megspékelve.
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