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Száz éve magyarok maradtunk

– Száz évvel ezelőtt a hazánkat halálra ítélték. Száz évvel ezelőtt a népszavazással Sopron és környéke jelezte a világnak, erre hiába várnak – mondta Orbán Viktor városunkban. 
A hűség napi megemlékezés előtt a Szent Mihály-templomban vett részt hálaadó szentmisén a miniszterelnök, majd a vendégekkel, soproni városvezetőkkel és az országgyűlési 
képviselőkkel sétált a Fő térre. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Vízilabda kupadöntő(k)

A vármegyék emléke

– December 14. nem-
csak a soproniak-
nak fontos, hanem 
minden magyar em-
bernek – mondta a 
hűség napján rende-
zett városi ünnepsé-
gen dr. Farkas Ciprián. 
A rendezvényen a pol-
gármester dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs 
alpolgármesterrel lelep-
lezte a Hűség kapun el-
helyezett emléktáblát. 
(Folytatás a 4. oldalon.)
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Múlt pénteken és szombaton a férfiak szálltak medencébe, ezen a hétvégén pedig 
a hölgyek számára rendeznek kupadöntőt a vízilabdában. A helyszín mindkét 
alkalommal a soproni Lőver uszoda. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 

Különleges, a hatvannégy magyar vármegye székhelyé-
ről és Fiume kikötővárosról készült festmények érkez-
tek a Festőterembe a centenáriumi emlékév alkalmából. 
A tárlat december 22-ig látogatható hétfő kivételével 
minden nap 10 és 18 óra között. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Újabb szakaszgyőzelem

Már járható az M85-ös Balf és Fertőrákos között is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 3

 „Hála és köszönet Sopronnak”
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ELEK SZILVESZTER

Az előzetes terveknek megfelelően halad a mú-
zeumnegyed kialakítása. A beruházás látványos 
állomását múlt kedden mutatták be a sajtó mun-
katársainak. A rendezvényen részt vett dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgármestere is.

A Storno- és a Fabricius-ház 
homlokzata elkészült, a sop-
roni múzeumnegyed har-
madik épületét, a Tábor-
nok-házat pedig még ebben 
a hónapban megcsodálhat-
juk kívülről – hangzott el a 
sajtónyilvános bejáráson. 
A tetőszerkezetek gyakor-
latilag elkészültek, az udvar 
lefedésével is hamarosan vé-
geznek – már elkészült az 

épületegyüttes egyik leglát-
ványosabb eleme, a Tábor-
nok-ház udvarán kialakítan-
dó fogadótér világszinten 
egyedülálló zárókupolája is. 
Ez alatt lesz egy speciális ár-
nyékoló szerkezet, amely-
nek kivitelezését a napokban 
kezdik meg a szakemberek. 
Ugyan az állványok, építési 
eszközök és anyagok tömkele-
ge miatt jelenleg még nagyon 

kalandosan lehet közlekedni 
a három épületben, azonban 
már lehet látni a boltívekkel 
gazdagon tarkított termek ki-
alakítását. Mint megtudtuk, 
a belső szerkezeti munkák 
elkészültek. A kőtár szobrai 
gondosan beburkolva várják 
a jövő múzeumlátogatóit. Itt 
konzerválták a falakat borító 
több százéves téglákat. A kiál-
lítóterekben infokommuniká-
ciós eszközök segítségével le-
het majd követni a tárlatokat. 
Összesen több mint száz he-
lyiséget újítanak fel, a meglé-
vők mellett új kiállításokat is 
létrehoznak, például Mátyás 
királyról és a Szent Koronáról.

Mint megtudtuk, a Fab-
ricius-háztól a Tűztoronyig 

vezető hátsó függőkert 90 szá-
zalékban elkészült.

A bejáráson dr. Farkas 
Ciprián, Sopron polgármes-
tere kiemelte, a Modern Vá-
rosok Program részeként a 
kormány több mint 3 milli-
árd forintos támogatásából 
készül el a múzeumnegyed. 
A három épület összekap-
csolásával olyan tér jön lét-
re, amelyben színvonalas ke-
retek között mutathatják be 
Sopron gazdag történelmét 
és kultúráját.

A kivitelező tartja a 2022. 
március 31-i határidőt, így a 
kiállítások berendezése után, 
várhatóan a következő esz-
tendő végén már fogadhatják 
is az első látogatókat.

Méltó környezetbe kerülnek  Sopron évszázados kincsei 

Épül a jövő múzeuma

Már elkészült a múzeumnegyed egyik leglátványosabb eleme, a fogadótér világszinten egyedülálló zárókupolája is. FOTÓK: FILEP ISTVÁN

ELEK SZILVESZTER

A soproni népszavazás-
sal kapcsolatos tégla 
okozott izgalmakat vá-
rosunkban a téma iránt 
érdeklődők számára. 
A régiség kis híján az 
enyészeté lett, most 
bárki megtekintheti.

– Meglep, hogy ilyen nagy ér-
deklődés övezi ezt a téglát 
– mondta Gál Miklós, a régi-
ség tulajdonosa. – Úgy 10 éve 
Sopronbánfalván lebontottak 
egy régi épületet, és csak egy 
törmelékkupac maradt utá-
na. Ebben sok monogramos 
tégla volt, de olyan, mint ez, 
csak egy. Pedig alaposan át-
forgattam a kupacot, mert az 
említett darab mintája felkel-
tette az érdeklődésemet: két 
alak látható rajta, amint vala-
mit beledobnak egy tárolóba.

A vállalkozó a témában 
avatott ismerősétől tudta meg, 
hogy a tégla a soproni népsza-
vazás kapcsán készült, a rajta 
lévő személyek pedig a vok-
sukat dobják az urnába. A ku-
riózum aztán évekig pihent a 
gyűjtőnél. Végül a lánya, Gál 
Veronika vitte el a Liszt-köz-
pontba, mert azt gondolta, 
talán az egyik népszavazás 
köré szervezett programon 
felkelti a szakértők figyelmét. 
A veszprémi Téglagyűjte-
ményhez irányították, ahol le-
írták, hogy a régiség téglajele 
valószínűleg 1922-ben készült 
Sopronban, Friedrich István 
kezdeményezésére.

Gál Miklós úgy tudja, ebből 
a téglából csak két ismert da-
rab van. Az ő példányát az ér-
deklődők december 20-ig te-
kinthetik meg a Liszt-központ 
aulájában található kiállítá-
son. A tulajdonos a tervek sze-
rint a későbbiekben felajánlja a 
téglát egy közgyűjteménynek. 

Tégla a soproni 
népszavazásról

Gál Veronika vitte el a Liszt-központba a téglát, amelyet édes-
apja talált. FOTÓ: ELEK SZILVESZTER

KÖVES ANDREA

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

ÉLTETŐ ERŐ ALAPÍTVÁNY
A megelőzés áll a közép-
pontjában az Éltető Erő Ala-
pítvány a Rák Ellen elneve-
zésű soproni civil csoport 
célkitűzéseinek. Ennek je-
gyében egy új programsoro-
zatot is útjára indítottak.

– Alapítványunk előd-
je a 25 évvel ezelőtt alakult 
Daganatos Betegek Klub-
ja volt, emellett párhuza-
mosan 2000-ben kezdte 
meg működését mostani 
civil szervezetünk – mesél-
te Csiszár Zoltánné, az ala-
pítvány elnöke. – A kettő 
abban különbözik egymás-
tól, hogy a klub az érintett 
betegeket fogta össze, míg 
az Éltető Erő Alapítvány 

tevékenységével a preven-
cióra fókuszál mind az 
életmód, mind a lelki hát-
tér tekintetében, az is kül-
detésünk, hogy a szűrések 
fontosságára felhívjuk a 
figyelmet.

Ennek jegyében decem-
berben Csendes csodák, 
avagy Gyógyulás a hit ere-
jével címmel egy havon-
ta egyszer jelentkező prog-
ramsorozatot indított az 
alapítvány, amelynek a do-
monkos templom közös-
ségi terme ad otthont. 
A tervek szerint legköze-
lebb január 8-án 16 órától 

várják kötetlen beszélgetés-
re mindazokat, akik szíve-
sen megosztják egymással 
örömeiket. Az alapítvány el-
nöke tanárként azt tapasz-
talta, hogy a járványhely-
zetben nagyon sokan érzik 
magukat elbizonytalanod-
va, magányosan, szükség 
van a találkozásokra, tar-
talmas beszélgetésekre. Ezt 
az adventi legelső találkozó 
is bebizonyította.

– A szűrések fontosságára is felhívjuk a figyelmet – mond-
ta Csiszár Zoltánné, az alapítvány elnöke. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

– Civil szervezetek Sopronért –

Sopron város bora
Sopron város vörösbora az Iváncsics Pince 2018-as kékfrankosa, a 
fehérbora a Lővér Pince 2021-es chardonnay-ja lett, különdíjat ka-
pott a Vincellér Ház 2018-as Soproni Zenit Késői Szüret fehérbora. 

Idén 47 minta érkezett 19 termelőtől a Sopron város bora ver-
senyre. Ezúttal a kékfrankos alapú vörösborok mellett fehérbor 
kategóriában is lehetett nevezni. Először a szakmai zsűri vette 
górcső alá a mintákat a nemzetközi sztenderd szerinti, 100 pon-
tos bírálati rendszerben. A szakértők a kategóriánkénti 3 legma-
gasabb pontszámot kapott bort tették a társadalmi zsűri elé vég-
ső döntésre. 

December 10-én megnyílt a 
regisztrációs felület, így már 
Sopronban is lehet időpon-
tot foglalni az 5–11 éves gyer-
mekek oltására. A korosztály 
tagjait december 15-től a kór-
ház Győri út 15. szám alatti, II. 
számú épületének első eme-
letén, a gyermekgyógyászati 
szakrendelőben fogadják. Az 
oltópontot az épület hátsó, 
diagnosztikai tömb felőli be-
járatán keresztül lehet majd 
megközelíteni. 

Az oltási időpontok az ün-
nepnapok kivételével folyama-
tosan foglalhatók, naponta 13 
és 16 óra között. Amennyiben 
a szülő saját e-mail-címével 

már korábban regisztrált ol-
tásra, akkor a gyermek re-
gisztrációjához másik e-mail-
címet kell használnia. 

Az 5–11 éves korosztály ol-
tása Pfizer-vakcinával törté-
nik, amelyből az oltásra re-
gisztráltak két dózist kapnak, 
három hét különbséggel. Az 
oltás felvételéhez kérik, hogy 
a szülők vigyék magukkal a 
gyermek taj-kártyáját, a sze-
mélyazonosságot igazoló do-
kumentumok valamelyikét, 
az oltás beadásához szüksé-
ges, kitöltött szülői hozzájá-
ruló nyilatkozatot, valamint 
az esetlegesen szedett gyógy-
szerek listáját.

Oltják a gyerekeket
Adomány 
Összesen 1,1 millió forint 
értékű adománnyal támo-
gatott a Soproni Lions Club 
11 civil szervezetet. Az ok-
leveleket Nagy Tamás el-
nök és dr. Farkas Ciprián 
polgármester adta át, tá-
mogatást kapott a Vakok 
és Gyengénlátók soproni 
csoportja, a Kozmutza Flóra 
EGYMI, a Doborjáni Ferenc 
EGYMI, az Erdei Különle-
ges Gyermekotthon és Er-
dei Utógondozó Otthon, a 
Hova Tovább alapítvány, a 
Tóth Antal EGYMI, a Sop-
roni Szociális Intézmény, 
a Medical Mental Alapít-
vány, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány Petrozsényi 
Otthona, a Kósteleki Ma-
gyarok Oktatásáért Alapít-
vány, valamint a Sopron és 
Környéke Család- és Gyer-
mekjóléti Ellátás Intézete. 

Néma kiállítás
A megyében közlekedési 
balesetben elhunytaknak 
állítottak emléket csütör-
tökön a Néma kiállítással. 
A Soproni Rendőrkapi-
tányság középiskolásokat 
hívott a Széchenyi térre, 
nekik baleset- és bűnmeg-
előzési szakemberek be-
széltek a veszélyekről. 

RÖVIDEN

www.facebook.com/sopronitemahivatalos
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Átadták az M85-ös újabb szakaszát – már járható 
az autóút Balf és Fertőrákos között is. Az útépí-
tés a jövőben is folytatódik az alagút, valamint az 
északnyugati elkerülő kialakításával. 

Az eredeti határidőnél koráb-
ban, már a múlt héten birtok-
ba vehették az autósok – a ko-
rábbi próbaüzemet követően 
– az M85-ös legújabb szaka-
szát. Az ünnepségen elsőként 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester idézte fel 2015 már-
ciusát, amikor az országban 
elsőként Sopronban kötötte 
meg a Modern Városok Prog-
ramja szerződést a kormány 
képviseletében  Orbán Viktor 
és dr. Fodor Tamás korábbi 
polgármester. Ennek része 
volt az M85-ös gyorsforgal-
mi út megépítése is. A pol-
gármester felidézte mind-
azokat a nagy jelentőségű 

fejlesztéseket, amelyek már 
megvalósultak, és kijelentet-
te, hogy a jövőben is folytató-
dik a városépítés.

Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője utalt arra is, hogy a leg-
nagyobb fejlesztés a gyorsfor-
galmi út megépítése, amelyről 
immár három csomóponton 
keresztülis elérhető a város. 
A munkálatokat egy évtizedes 
előkészítés előzte meg, s nem 
véletlen, hogy a népszavazás 
centenáriumára új fejlődési 
pályára állt a város. A képvi-
selő ezért köszönetet mondott 
mindazoknak, akik részt vet-
tek ezekben a folyamatokban, 

majd kitért arra is, hogy az 
autópályát – amely eléri majd 
a határt is – már sokan meg-
ígérték, de csak az Orbán kor-
mány volt képes megépíteni, 
hazai forrásokból.

Nagy Róbert, a NIF Zrt. 
vezérigazgatója elmondta: 
2018-ban kezdődött a Csor-
na–Sopron közötti szakasz 
megépítése. A jelenlegi rész, a 
Balf és Fertőrákos csomópont 
közötti, 3,9 kilométer hosz-
szú. A vezérigazgató ugyan-
csak utalt arra, hogy hazai 
forrásból valósul meg a beru-
házás, amelynek része a hatá-
rig tartó szakasz a már épülő 
alagúttal és az északnyuga-
ti elkerülő úttal. A mostani 
szakaszhoz kapcsolódott a 

Pozsonyi út 1 kilométeres ré-
szének felújítása és a Mély út 
kialakítása. Megtudtuk, ed-
dig 3000 fát és 110 ezer cser-
jét ültettek el.

Az átadóünnepségen Pal-
kovics László miniszter ki-
emelte, a 2016-tól 2025-ig 
tartó évtizedben a kormány 
összesen 3600 milliárd forin-
tot fordít útépítésekre. Nem 
öncélúan, hanem a gazdaság-
fejlesztés részeként. Cél volt, 
hogy minden megyei jogú vá-
rost bekapcsoljanak a gyors-
forgalmiút-hálózatba, és hogy 
harminc perc alatt minden 
településről elérhető legyen 
egy gyorsforgalmi út. Autó-
pálya-kapcsolattal jelenleg 
csak Békéscsaba, Kaposvár és 

Zalaegerszeg nem rendelke-
zik, de ezeket a városokat is 
hamarosan összekötik a há-
lózattal. Az M85-ös megépíté-
sével Sopron bekapcsolódott 
az országos vérkeringésbe, s 
csak az osztrák partnerein-
ken múlik, hogy hol szeli át 
az országhatárt. (Az autóutat 
addig is az 84. számú főút-
ra kötik vissza határ előtt – a 
szerk. megjegyzése.) 

A miniszter szólt a vas-
útfejlesztési programról is, 
amelynek eredményeként 
közvetlen kapcsolat jön létre 
Záhony és Sopron között, Bu-
dapest elkerülésével. A prog-
ram része a GYSEV logiszti-
kai rendszerének bővítése, 
korszerűsítése.

Palkovics László:  Az autópálya-építés a gazdaságfejlesztés része

Újabb szakaszgyőzelem

VENDÉGEK:  Az ünnepélyes átadón részt vett dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő, dr. Simon 
István és Csiszár Szabolcs alpolgármester, több önkormányzati képviselő, valamint a város gazdasá-
gi és társadalmi szervezeteinek vezetői, képviselői. A megjelentek között ott volt Firtl Mátyás, Sop-
ron korábbi országgyűlési képviselője és dr. Fodor Tamás volt polgármester.

Az útátadáson a nemzeti színű szalagot Nagy Róbert, dr. Molnár Ágnes,  
Palkovics László, dr. Farkas Ciprián és Barcza Attila vágta át.

Az autósok már múlt héten birtokba vették az M85-ös új szakaszát.  
FOTÓK: FILEP ISTVÁN

RÖVIDEN

Barcza Attila:  Meg kell védenünk a gyermekeinket

Lesz népszavazás!
– Európában elsőként a magyar emberek mondhat-
ják el országos népszavazáson, hogy mit gondolnak a 
gyermekeket célzó LMBTQ-propagandáról – jelentet-
te ki sajtótájékoztatóján Barcza Attila.

– Mi úgy gondoljuk, hogy a 
gyermekek nevelése kizáró-
lag a szülők dolga. A kormány 
célja, hogy megvédje a magyar 
gyermekeket az LMBTQ-propa-
gandától – mondotta Sopron és 
térsége országgyűlési képvise-
lője. – Míg más országokban az 
emberek megkérdezése nélkül 
dönt a kérdésben a balliberális 
elit, addig mi ezúttal is az em-
berekre bízzuk a döntést. 

Sopron és a térség ország-
gyűlési képviselője hangsú-
lyozta, hogy a népszavazás 
segít abban, hogy nemzeti ha-
táskörben tartsuk a gyermek-
védelmi szabályokat úgy, aho-
gyan azt a magyarok helyesnek 
tartják. A vita valójában arról 
szól, ki dönt arról, hogyan ne-
veljük a gyermekeinket.

– A magyar kormány állás-
pontja világos: meg kell fékez-
ni azt a propagandát, amely 
a gyermekeket célozza. Ebben 
az álláspontunkban a nemze-
ti konzultáció is megerősített 
bennünket, hiszen a válasz-

adók kilencvenhét százalé-
ka ugyanígy vélekedett – tette 
hozzá a képviselő. – A népsza-
vazás miatt Brüsszel és a  Soros 
hálózat politikai hadjáratot 
indított Magyarország ellen. 
A médiatámadások és a köte-
lezettségszegési eljárás mel-
lett Brüsszel már pénzügyileg 
is zsarolni próbálja hazánkat. 
2022-ben arról is döntenünk 
kell, hogy milyen hatások 
alatt nőnek fel gyermekeink. 
Biztosan lesz ugyanis népsza-
vazás a gyermekvédelemről, 
hiába próbálja a magyar balol-
dal kiszolgálni a brüsszeli elit 
érdekeit. 

Barcza Attila szerint ezt bi-
zonyítja, hogy a baloldal eu-
rópai parlamenti képviselői 
minden LMBTQ-lobbi-előter-
jesztést megszavaznak Brüsz-
szelben. Megszavazták a saját 
hazájuk elleni állásfoglalást is, 
és mindent megtesznek azért, 
hogy tovább gerjesszék a po-
litikai támadásokat Magyaror-
szággal szemben. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

– A Soproni Egyetem 
a térség egyik legver-
senyképesebb felső-
oktatási intézménye 
lesz az átalakítással 
– mondta Palkovics 
László Sopronban. Az 
innovációs és techno-
lógiai miniszter szólt 
a szakképzés sikeres 
átalakításáról, a vál-
lalkozások, valamint 
a vasúti fuvarozás fej-
lesztéséről is. 

A nemzeti gazdaságstratégiá-
ról, a versenyképesség-növe-
lésről, valamint a felsőoktatás 
fejlesztéséről tartott előadást 
a gazdasági, oktatási élet sze-
replőinek Palkovics László 
múlt pénteken Sopronban. 

– A kormány megkezdte 
a felsőoktatás átalakítását, 
amelynek a része volt az is, 
hogy a Soproni Egyetem ön-
állóvá vált – hangsúlyozta az 
innovációs és technológiai 
miniszter. – Ennek hatásá-
ra idén a korábbi 2,5–3-szo-
rosára nőtt az intézmény 

költségvetése. A faipar, er-
dészet területén jelentős fej-
lesztések történtek, ennek 
hatására az egyetem a tér-
ség egyik legversenyképe-
sebb felsőoktatási intézmé-
nye lesz. 

Palkovics László beszá-
molt a szakképzés átalakítá-
sáról is, amelynek hatására 
az elmúlt két évben 10 száza-
lékkal nőtt a jelentkező diá-
kok száma. A vállalkozások 
fejlesztésének jelentőségéről 

is beszélt, illetve arról, hogy a 
vasúti fuvarozás szerepe a kö-
vetkező években még tovább 
emelkedik – a megnövekedett 
forgalom miatt Sopronban 
bővítik a GYSEV konténerter-
minálját. – Sopron a fejlesz-
tések nyertese – húzta alá a 
miniszter. 

– Ez a régió a motorja a ma-
gyar gazdaságnak, nem a kele-
ti és a déli országrésszel kell 
itt felvennie a versenyt, ha-
nem Béccsel, Pozsonnyal – ezt 
már Navracsics Tibor kor-
mánybiztos mondta. – A ré-
gió egyik legfontosabb gazda-
sági szereplője pedig Sopron. 
Fontos, hogy az itteni gazda-
sági szereplők tudják tartani 
a lépést Burgenlanddal. 

A sajtótájékoztatón Barcza 
Attila, Sopron és térsége or-
szággyűlési képviselője arról 
beszélt, hogy 10 éve komoly 
gazdasági fordulat történt 
Magyarországon, amelynek 
haszonélvezője Sopron is. Dr. 
Farkas Ciprián polgármester 
pedig az elmúlt évek gazda-
sági, turisztikai szempont-
ból nagy hatású fejlesztéseit 
ismertette, így szólt az M85-
ös gyorsforgalmi út megépí-
téséről, a Fertő-part fejleszté-
séről, valamint az ipari park 
kialakításáról. 

Sopron a fejlesztések nyertese

Palkovics László soproni sajtótájékoztatóján a vállalkozások 
fejlesztésének jelentőségéről is beszélt, illetve arról, hogy a 
vasúti fuvarozás szerepe a következő években még tovább nő. 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A 3. gyertya
Ég az öröm gyertyája a vá-
ros adventi koszorúján. 
– Ezekben a hetekben na-
gyon fontos, hogy ne csak 
a környezetünket, hanem 
a lelkünket és az embe-
ri kapcsolatainkat is te-
gyük rendbe – mondta a 
gyertyagyújtáson Péli Ni-
koletta önkormányzati 
képviselő. Filotás Julian-
na református lelkész ar-
ról beszélt, hogy ahhoz, 
hogy az öröm megszüles-
sen, szintén tenni kell, hi-
szen valamilyen módon 
az öröm is döntés kérdé-
se. A gyertyagyújtáson a 
Soproni Református Egy-
házközség Gárdonyi Zol-
tán Kórusa énekelt.

Megemlékezés
A Soproni Huszár Hagyo-
mányőrző Egyesület a Deák 
téri Muhr Ottmár szobor-
nál emlékezett vasárnap 
a limanowai csata hősei-
re. A programon több mint 
100 korabeli egyenruhás 
hagyományőrző katona 
vett részt, akik végigvonul-
tak a belvároson, illetve a 
Hűségzászlónál rendezett 
centenáriumi ünnepségen 
is tisztelegtek.

Ajándék  
az időseknek
Idén is ajándékokkal ked-
veskedtek Sopronban a 
rászoruló időseknek – a 
Liszt-központban múlt csü-
törtökön kulturális prog-
rammal, ebéddel várták az 
érkezőket. – A célunk az, 
hogy segítő kezet nyújt-
sunk azoknak, akiknek er-
re a legnagyobb szükségük 
van – mondta a rendezvé-
nyen dr. Farkas Ciprián 
polgármester. 
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Az idei hűség napi 
megemlékezésnek kü-
lönös jelentőséget 
adott, hogy száz évvel 
ezelőtt volt a sorsdön-
tő népszavazás. A Liszt-
központban vasárnap 
tartott kitüntetési ün-
nepségen erről is szólt 
dr. Farkas Ciprián.

LISZT-KÖZPONT
– Az 1921. december 14-i nép-
szavazás sikere ma is hatással 
van mindannyiunkra – mon-
dotta a polgármester. – Ar-
ról dönthettünk, hogy hova is 
szeretnénk tartozni. Mi úgy 
döntöttünk, hogy oda, ahova 
mindig is tartoztunk. Mond-
juk ki bátran és büszkén: ma-
gyarok maradtunk! Ennek je-
lentősége túlmutat Sopronon. 
Visszaadtuk ugyanis a nem-
zet önbecsülését egy olyan 
időszakban, amikor arra a leg-
nagyobb szükség volt. 

Dr. Farkas Ciprián ezt kö-
vetően arról beszélt, hogy a 
hűség ma is kötelez bennün-
ket. Elmúlt száz év, de a ha-
zánk iránti szeretet semmit 
sem változott. Hűségesek va-
gyunk a hazához, ami azt is 
jelenti, hogy hűségesek va-
gyunk saját kultúránkhoz 
is. Ezért Sopron önazonos 
város. Napjainkról szólva a 

polgármester kiemelte, hogy 
az itt élők szorgalmának és a 
nemzeti kormány támogatá-
sának köszönhetően ma is-
mét nagy dolgok történnek 
városunkban, majd konkrét 
példákkal igazolta monda-
nivalóját az M85-től a Lőver 
uszodáig, kifejezve meggyő-
ződését, hogy ezen az úton 
kell tovább haladnunk, 

visszafordulnunk nem ér-
demes. Végül köszönetet 
mondott a soproniaknak 
mindazért, amit szeretett vá-
rosukért tesznek.

Az ünnepi beszédet köve-
tően került sor a kitünteté-
sek átadására. Az érintettek 
az elismeréseket dr. Farkas 
Cipriántól, dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs 

alpolgármestertől, valamint 
Barcza Attila országgyűlési 
képviselőtől vették át.

HŰSÉGZÁSZLÓ
Az események sorozata a 
Széchenyi téri Hűségzász-
lónál folytatódott. Nemzeti 
színekben pompázott a do-
monkos templom és az Orso-
lya-iskola, méltó keretet ad-
va az ünnepségnek, amelyen 
az érdeklődők megcsodálhat-
ták a hagyományőrző dísz-
alakulatokat is. Dr.  Farkas 
Cipr iá n köszöntő szava i 
után dr. Magas László mond-
ta el hűség napi gondolatait. 

Sopron 2021. évi díszpolgára 
felidézte a népszavazáshoz 
vezető utat, amelyben dön-
tő szerepet játszottak a Sel-
mecről Sopronba telepített 
főiskola hallgatói. Dr. Magas 
László ezt követően visszate-
kintett életének legfontosabb 
állomásaira és közéleti tevé-
kenységére, amelynek csúcs-
pontja a páneurópai piknik 
szervezésében való közre-
működése volt. A város éle-
tét meghatározó események 
közül kiemelte a megyei jo-
gú városi rang elnyerését 
1990-ben, az Orbán kormány 
2012-es intézkedését a város 

adósságállományának átvál-
lalásáról, valamint a 2015-
ben megkötött Modern Váro-
sok Program szerződését.

A program a hagyomá-
nyoknak megfelelően foly-
tatódott. Sopron koszorúját 
Barcza Attila országgyűlési 
képviselő, dr. Farkas Ciprián 
polgármester, dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester, valamint dr. Magas 
László helyezte el a Hűség-
zászló talapzatán. Lerótta 
tiszteletét a Honvédelmi Mi-
nisztérium és számos intéz-
mény és szervezet, valamint 
ez egyházak képviselői is.

RÉSZTVEVŐK:  A kitüntetési ünnepségen részt vett Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és 
Firtl Mátyás korábbi országgyűlési képviselő. Az esten közreműködött Árvayné Nezvald Anett (hege-
dű) és Várallyai Kinga (zongora), A Hűségzászlónál a soproni fúvósok és Petőfi Színház kamarakóru-
sa színesítette a programot. Az utóbbi Szarka Gyula, az És mégis élünk című baletthez komponált mű-
véből mutatott be részletet.

A hűség napi ünnepségen vette át elismerését valamennyi kitüntetett, névsorukat megtalálják december elsejei újságunkban. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Visszaadtuk  a nemzet önbecsülését akkor, amikor arra a legnagyobb szükség volt”

A hűség ma is kötelez bennünket

KÖVES ANDREA

Dr. Magas László, a Páneurópai Piknik ’89 Alapít-
vány elnöke vehette át a népszavazás centenáriu-
mi évében Sopron legrangosabb díját, a díszpol-
gári címet.

– Gratulálok az elismerés-
hez! Mennyire érte váratla-
nul a közgyűlés döntése?

– A teljes meglepetés ere-
jével ért, mikor megkaptam 
az első telefonos gratulációt 
a döntés után. Hihetetlen el-
ismerés számomra a díszpol-
gári cím, főként miután Sop-
ron igazi szerelem számomra. 
Nem itt születtem, egy alföldi 
kisvárosba jártam gimnázi-
umba, ahol vívtam is. Egy na-
gyobb szabású versenyt ren-
deztek Sopronban, amelynek 
az egyetem adott otthont, 
ahol nagyon barátságosan fo-
gadtak bennünket, ennek ha-
tására döntöttem el, hogy az 
Erdészeti és Faipari Egyete-
men tanulok tovább. A dip-
loma megszerzése után egy 
rövid ideig Veszprémben dol-
goztam erdőrendezőként, ám 
visszacsábított az alma ma-
ter és legfőképpen egy sopro-
ni lány. Húsz éven keresztül 

az Erdőrendezési Tanszéken 
oktattam, és tudományos 
munkát végeztem. 1992-től a 
Kisalföldi Erdőgazdaság ve-
zérigazgatója voltam nyugdíj-
ba vonulásomig. 

– Mindemellett aktív 
közéleti tevékenységet foly-
tatott és folytat mind a mai 
napig...

– A családi gyökereim, a 
kommunizmus alatt őket ért 
támadások meghatározzák 
a világlátásomat. Édesanyá-
mat 1949-ben börtönbe zár-
ták, majd kényszermunkát vé-
geztettek vele, végül 1956-ban 
disszidált. Engem apai nagy-
szüleim neveltek fel, akiknek 
minden vagyonukat államosí-
tották a háború után. Amikor 
1988-ban meghallottam a hírt, 
hogy a Magyar Demokrata Fó-
rum tagokat toboroz, Szász 
Lajos barátommal azonnal 
elhatároztuk: megalakítjuk 
az MDF soproni szervezetét. 

– Mely eseményeket 
tartja a leglényegesebb köz-
életi szerepvállalásának?

– Mindenképpen kieme-
lem az 1956-os mosonmagyar-
óvári perben elítélt áldozatok 
jeltelen sírjainak felkutatá-
sát, újratemetését, egyik kez-
deményezője voltam a II. 
világháborús soproni emlék-
mű felállításának is. 1990-től 
egy ciklusnyi megszakítással  
2019-ig önkormányzati képvi-
selőként is tevékenykedtem. 
Mindemellett a soproni női 
kosárlabda lelkes támogatója 
vagyok évtizedek óta. A leglé-
nyegesebbnek a rendszervál-
tás egyik szimbólumává vált 
páneurópai piknik megszer-
vezését tartom.

– A szervezés során sej-
tették, hogy a piknik milyen 
történelemformáló erővel 
bír majd?

– Azt, hogy a közép-euró-
pai politikai változások egyik 
meghatározó, elindító ese-
ményévé válik, csak utólag 
tudtuk meg. Eredetileg a vas-
függöny lebontását szeret-
tük volna a debreceniekkel 
közösen megünnepelni au-
gusztus 19-én. Ám a hivatalos 
programkezdés előtt NDK-s 

menekültek jelentek meg a 
helyszínen, majd több hul-
lámban áttörtek a határon, a 
magyar határőrök pedig nem 
akadályozták meg a szökést, 
így vált a piknik a német egye-
sülés első igazán látványos 
akciójává. 

– A rendszerváltás előtt 
példamutató, nem egy eset-
ben kockázatosnak számító 

szerepet is vállalt. Mit szólt 
mindehhez a családja?

– A díszpolgári cím jár a 
családomnak is, feleségem-
nek, akivel közel 50 esztende-
je élünk együtt. Mindig, min-
denben támogatott, biztos 
hátteret jelentett. Büszke va-
gyok három sikeres, szorgal-
mas fiamra és mind a nyolc 
unokámra is.

– A leglényegesebbnek a rendszerváltás egyik szimbólumává 
vált páneurópai piknik megszervezését tartom – mondta közéleti 
szerepvállalásáról lapunknak dr. Magas László. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

„Visszacsábított egy soproni lány” Magyarok 
maradtunk
(Folytatás az 1. oldalról.) 
Idén is a Szent Mihály-teme-
tőben, dr. Sopronyi-Thurner 
Mihály sírjánál kezdődött a 
megemlékezés a népszava-
zásról. A város vezetői, a kör-
nyező települések polgár-
mesterei, önkormányzati 
képviselők, intézményveze-
tők ezután a Fő téren gyűl-
tek össze, ahol megkoszorúz-
ták a Hűségkaput, valamint a 
legendás városvezető szob-
rát. – Sopron és a környe-
ző községek a hűség jelképei 
ma is, ugyanis úgy döntöttek, 
hogy Magyarországhoz kíván-
nak tartozni – kezdte beszé-
dét dr. Farkas Ciprián polgár-
mester. – A népszavazás után 
a következő címmel jelentek 
meg a napilapok: Magyarok 
maradtunk! Ebben a két szó-
ban minden benne van. Meg-
őriztük ősi kultúránkat, nyel-
vünket, miközben befogadtuk 
és békességben együtt éltünk 
más nemzetiségű állampolgá-
rainkkal. Az ünnepség végén 
dr. Farkas Ciprián dr. Simon 
István és Csiszár Szabolcs al-
polgármesterrel leleplezte a 
Hűségkapu új emléktábláját.



Városi hírek2021. december 15. 5CIVITAS FIDELISSIMA  
2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA Soproni Téma www.facebook.com/ 

sopronitemahivatalos

HORVÁTH FERENC

– Száz évvel ezelőtt a hazánkat halálra ítélték. 
Száz évvel ezelőtt a népszavazással Sopron és 
környéke jelezte a világnak, erre hiába várnak 
– mondotta Orbán Viktor városunk Fő terén.

Száz évvel ezelőtt, 1921. de-
cember 14-én kezdődött a sop-
roni népszavazás, amelyen 
az itt és a környező települé-
seken élők nagy többséggel 
úgy döntöttek, hogy ragasz-
kodnak a magyar hazához. 
A népszavazás eredménye 
nemcsak a soproniak életére 
volt döntő hatással, de hitet 
és reményt adott a megtépá-
zott, lerabolt országnak is. Az-
óta Sopron hűsége legendás-
sá vált. Nem véletlen, hogy az 
Orbán kormány 2001-ben de-
cember 14-ét a hűség napjá-
vá nyilvánította. Most erre az 
ünnepre érkezett a városba a 
miniszterelnök és kísérete. 
A Szent Mihály-templomban 
vettek részt hálaadó szentmi-
sén – meghívott vendégekkel 
–, amelyet Veres András me-
gyéspüspök, a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia el-
nöke celebrált.

Ezt követően a miniszter-
elnök a vendégek, a soproni 
városvezetők és az országgyű-
lési képviselők kíséretében 
sétált a Szent Mihály-domb-
ról a Fő térre, a Hűségkapu-
hoz, ahol megtekintette a dél-
előtt leleplezett emléktáblát.

DR. FARKAS CIPRIÁN
Orbán Viktort a város nevében 
dr. Farkas Ciprián köszöntöt-
te, és megtisztelőnek nevezte, 
hogy újra együtt ünnepelhe-
tünk a nemzettel, mert ilyen 

közös ünnepre Bethlen Ist-
ván (1921 és 1931 között vezet-
te a kormányt – a szerk. meg-
jegyzése) miniszterelnöksége 
óta nem volt példa. A polgár-
mester azért is köszönetet 
mondott Orbán Viktornak és 
a magyar kormánynak, hogy 
a centenárium évében Sop-
ron méltó módon emlékez-
het, s újra a régi fényében ra-
gyoghat. Ezt követően kitért 
a fejlesztésekre, majd kiemel-
te: amit 100 évvel ezelőtt a 
hazának adtunk, azt most a 
nemzet tettekkel viszonozza. 
Emlékeztetett, voltak, akik 
ígérgettek és hazudtak is ne-
künk. A hitünk azonban sem-
mit sem változott. Hűséget fo-
gadtunk, amely ma is kötelez 
bennünket, s hisszük, hogy a 
nemzet is büszke lehet ránk.

BARCZA ATTILA
Sopron és térsége országgyű-
lési képviselője felidézte vá-
rosunk jeles évfordulóit, ki-
emelkedő személyiségeit, s 
kijelentette: a soproni lokál-
patriotizmus hazaszeretet is.

– Hűségünk maga a tettek-
kel igazolt haza- és nemzet-
szeretet – mondotta. – A sop-
roni hűség mércéjével ezért 
történelmi bűne a nagyhatal-
maknak, ahogy adták–vették 
Magyarországot. Történelmi 
bűne a „vörös rémuralom”, 
Magyarország kiszolgáltatá-
sa, legyengítése. Történelmi 

bűne a későbbi kommunisták-
nak a hűségesek kitelepítése.

Jellemző, emelte ki, hogy a 
Bethlen-kormányt követően 
elsőként az Orbán kormány 
hajtott fejet a soproni hűség 
előtt 2001-ben, majd 2011-ben, 
kihelyezett kormányülése-
ken. A képvise-
lő kitért arra is, 
hogy jövőnk ak-
kor lesz Sopron-
ban, ha 2022-
ben úgy élünk 
a választások és 
az újabb népsza-
vazás lehetőségével, ahogy az 
a leghűségesebb város rangjá-
hoz méltó.

ORBÁN VIKTOR
Ezt követően lépett a mikro-
fonhoz Orbán Viktor. A mi-
niszterelnök történelmi visz-
szatekintésében kiemelte, 
Trianon után a nagyhatalmak 
elvették országunk kétharma-
dát, lakosságunk egyharma-
dát pedig a szomszédos álla-
mokba kényszerítették. Sőt, 
azért is meg akartak büntet-
ni bennünket, mert magyarok 
voltunk, és azok is akartunk 
maradni. Száz évvel ezelőtt 
a hazánkat halálra ítélték. 
Száz évvel ezelőtt a népsza-
vazással Sopron és környéke 
jelezte a világnak, erre hiába 
várnak. Mi nem akarunk és 
nem fogunk részt venni a sa-
ját temetésünkön. A minisz-
terelnök ezt követően pár-
huzamot vont az akkori idők 
és napjaink között, hangsú-
lyozva, hogy a helyzet most 
is nehéz, ezért szükség van 
a soproniak megerősítő pél-
dájára. Háborús helyzet a kö-
zelben, milliók vándorolnak 

egyik kontinensről a másik-
ra, energiaválság több or-
szágban, s van, ahol teljes 
gazdaságok mennek tönkre. 
Ráadásul a góliátok ismét visz-
szaélnek a hatalmukkal, meg 
akarják mondani, hogy kik 
legyünk, kivel éljünk együtt, 

hogy felejtsük el 
1100 évünket és 
kultúránkat.

Orbán Vik-
tor utalt arra is, 
hogy ismét nép-
szavazásra ké-
szülünk. Meg 

akarjuk védeni gyermeke-
inket az LMBTQ-propagan-
dával és társaival szemben, 
ahogy megvédtük a családo-
kat a migránsokkal szemben. 
Jogunk van hozzá. Ha erősek 
leszünk és összefogunk, ak-
kor most nemcsak Sopron és 
környéke, hanem egész Ma-
gyarország együtt szavaz 
majd, és talán Európa szíve 
is megdobban. Nemet mon-
dunk a brüsszeli „szép világ-
ra”, az egyesült Európára, és 
ahogy Sopron is visszatért a 
hazához, úgy Európa is visz-
szatérhet a keresztény világ-
hoz. Egy újabb párhuzammal 
Orbán Viktor emlékeztetett: 
100 évvel ezelőtt is voltak olya-
nok, akik Magyarország ellen 
kampányoltak, úgy napjaink-
ban is akadnak, akik feladnák 
magyarságunkat. A minisz-
terelnök rövid értékelést adva 
az elmúlt 10 évről, szólt arról 
is, hogy egyesítettük a nem-
zetet, kiemelten támogatjuk 
a családokat, nőnek a bérek, 
csökkennek az adók, gondos-
kodunk a nyugdíjasokról. És a 
távlat is vonzó. Magyarország 
előre megy és nem hátra.

– Ha erősek leszünk és összefogunk, akkor most nemcsak Sopron és környéke, hanem egész Magyarország együtt szavaz majd, 
és talán Európa szíve is megdobban – mondta Orbán Viktor. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

A hazaszeretet 
szent lángja

DR. SOPRONYI-THURNER MIHÁLY  

„1921. augusztus havának vége felé elindultak 
az osztrákok, hogy megszállják a nekik oda-
ítélt területet és hogy ezzel együtt birtokba ve-
gyék Sopron városát is. Ősi városunk kapuja 
előtt, Ágfalva mezőin szemben találták magu-
kat a felkelők kisded csapatával, amely mintha 

a földből nőtt volna 
ki, váratlanul seb-
ző fegyvercsapások-
kal feltartóztatta az 
osztrákok előnyomu-
lását. A Lajtától kezd-
ve a soproni és a vasi 

hegyeken végig álltak a felkelők, hogy megaka-
dályozzák a nyugati végek elrablását. Sokan 
életükkel, sokan testi épségükkel adták meg 
honmentő munkájuknak az árát. A nagyhatal-
mak ráeszméltek arra, hogy hiába fegyverezték 
le a magyar nemzet katonáit, fiai ősi virtussal 
polgári ruhában is sikeresen tudják forgatni a 
gyér fegyvereket. Attól kellett tartaniok a nagy-
hatalmaknak, hogy Európa ismét lángba borul. 
Jónak látták tehát, hogy tanácskozásra bírják 
a magyarokat és az osztrákokat. Ezeknek a ta-
nácskozásoknak az eredménye lett a velencei 
egyezmény, amelynek végrehajtásáért Olasz-
ország nevében annak külügyminisztere, mar-
quis della Torretta kezességet vállalt. Ebben az 
egyezményben Sopron városa és a körülötte 
fekvő 8 község jogot kapott arra, hogy népsza-
vazással döntse el, Magyarországnál kíván-e 
megmaradni, vagy Ausztriához kíván-e csat-
lakozni. A népszavazás engedélyezésének egyik 
feltétele volt, hogy a felkelők letegyék győztes 
fegyverüket. A felkelők érezték lelkükben a bá-
torságnak kiapadhatatlan kincses forrását, de 
tudták fegyverben és lőszerben való szegénysé-
güket is, és búsan lehorgasztott fejjel elvonultak 
győzedelmük színhelyéről, a nyugati végekről, 
mert nem merték kockára vetni Sopront és ki-
csike kis vidékét. 

Már tíz éve, hogy megtartottuk a népszava-
zást, amelynek sikere egy percig sem volt kétes. 
Tudtuk, hogy iskoláink, a Frankenburg Irodal-
mi Kör, a Magyar Férfidalkör és más kultúr-
egyesületek szították a hazaszeretet szent 
lángját, amelyet polgáraink ősi családi hagyo-
mányoknak megfelelően gyújtottak szíveikben. 
A magyar hazához való ragaszkodás szent kö-
telékét fonták és erősítgették az ország szívébe 
szakadt véreink, akik ott a Sopronmegyei Kör 
tűzhelyén vigyáztak a szent tűzre. A hazaszere-
tet szent lángja megmutatta azt az utat, amely 
a magyar igazság diadalához vezet. A népsza-
vazás a magyarság győzedelmével végződött, 
ezért üljük ma e győzedelem tizedik évforduló-
jának az ünnepét.”

A részleteket dr. Sopronyi-Thurner Mi-
hály egykori soproni polgármester 1931. 
december 14-én, a népszavazás 10. évfordu-
lóján tartott ünnepségen elhangzó beszédé-
ből közöljük. Ezeket a sorokat a városvezető 
magyar és német nyelven mondta el a sopro-
ni színházban.

„A hazaszeretet szent láng-
ja megmutatta azt az utat, 
amely a magyar igazság 
diadalához vezet.”

www.sopronitema.hu

 „Hála és köszönet”

„Amit 100 évvel ezelőtt 
a hazának adtunk, azt 
most a nemzet tettek-
kel viszonozza.” 

DR. FARKAS CIPRIÁN
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HUSZÁR JUDIT

Állnak a 
vízben a 
cölöpök, 
amelyeket 

egyre több helyen úszó-
móló köt össze – jól 
halad az északi kikötő 
építése a Fertő-parton. 
– Az a célunk, hogy a 
munkánk során a lehe-
tő legkisebb beavatko-
zást tegyük a tó életébe 
– mondta lapunknak a 
kikötőt építő Fa Nándor.

Folyamatosan dolgoznak a 
szakemberek a Fertő-parton, 
mint arról lapunkban is be-
számoltunk (Látványos fejlesz-
tés, Soproni Téma, 2021. októ-
ber 20.), az északi kikötőt két 
hónapja árasztották el vízzel. 
Az összesen mintegy 2,5 hek-
tár alapterületű kikötő a be-
ruházás legészakibb pontján 
kapott helyet a Fertő tó és a Vi-
rágosmajori-csatorna ölelésé-
ben – itt több mint 300 hajónak 
tudnak majd helyet biztosíta-
ni. Az úszómóló most készül, a 
kikötőelemek döntő többségét 
Székesfehérváron gyártják, 
onnan szállítják Fertőrákosra.

– Elsőként 65 darab, 7 mé-
ter magas oszlopot vertünk 

le a talajba még a terület el-
árasztása előtt – kezdte Fa 
Nándor. – Ezeknek az oszlo-
poknak körülbelül 3,5 méte-
res része a víz alatt, a talaj-
ban van, így nagyon stabilak. 
Az oszlopokat speciális fes-
tékkel kezeltük, hogy tartó-
sak maradjanak. Ezek mel-
lé kerül most egy alumínium 

alapszerkezetű rendszer, 
amely tartályokon úszik, a fe-
délzet pedig trópusi fa. Az elő-
re legyártott, gyakran 1–1,5 
tonnás elemekből állítjuk ösz-
sze a vízen, így alakul ki egy 
víziváros. Fontos szempont 
volt a stabilitás, négyzetméte-
renként 150 kiló hasznos ter-
het bír el a rendszer.

Fa Nándortól megtudtuk: 
a fertőrákosi kikötő tágas, ké-
nyelmes lesz, bőven hagytak 
helyet a hajóknak, így ki-, illet-
ve behajózáskor nagyobb biz-
tonságban tudnak közleked-
ni. Ez azért is lényeges, mert a 
Fertőn általában szeles az idő.

– Ma ez a legmoder-
nebb technikának számít, a 

világ számtalan részén épí-
tettünk már így kikötőket, 
ahogy a szomszédos Auszt-
riában is – folytatta Fa Nán-
dor. – Az a célunk, hogy a 
munkánk során a lehető leg-
kisebb beavatkozást tegyük 
a tó életébe. Csupa termé-
szetes anyagot használunk, 
illetve olyanokat, amelyek 

természetsemlegesek. Min-
dig nagyon szerettem a Fertőt, 
35 éve rendszeresen jártam a 
túlpartra, osztrák versenyek-
re. Már akkor azt gondoltam, 
hogy milyen jó lenne, ha itt-
hon is tudnánk szervezni ha-
sonló eseményeket. A mos-
tani fejlesztéssel ez az álom 
megvalósul, minden jóérzé-
sű sportember, minden vizet 
szerető ember ezt üdvözli. 
Engem személy szerint az al-
kotás motivál, remélem, hogy 
az új kikötő, együtt a hozzá 
tartozó teljes beruházással 
sokat lendít a vízi és vízparti 
életen egyaránt, hisz nemzet-
közi események rendezésére 
is alkalmas lesz majd.

A tervek szerint  jövő tavaszra készül el a Fertő-parton az északi kikötő

Fa Nándor: az alkotás motivál
FA NÁNDOR  magyar hajóter-
vező és -építő, óceáni szóló-
vitorlázó, az első magyar, aki 
egyedül kerülte meg vitorlá-
sával a Földet, amelyet össze-
sen ötször vitorlázott körbe, 
és ötször kerülte meg a Horn-
fokot is – ebből háromszor 
egyedül, kétszer pedig tár-
sával teljesítette a távot. 
A Magyar Vitorlás Szövet-
ség tiszteletbeli elnöke. Cé-
gét, a Fa Hajó Kft.-t 1993-ban 
alapította, elsősorban mo-
dul rendszerű úszópontonos 
kikötőrendszerek gyártásá-
val foglalkozik a világ min-
den részén.

Az új, északi kikötőben több mint 300 hajónak alakítanak ki helyet – a munkákat a helyszínen tekintette meg Fa Nándor. 

ETZL EDGÁR

Mi sem egyszerűbb az 
ünnepek alatt, mint 
kirakni az erkélyre, a 
folyosóra a halászle-
vet, ha tele a hűtő. Ez 
viszont rendkívül bal-
esetveszélyes, hiszen a 
gyanútlan szomszédok 
a félhomályban átes-
hetnek a láboson...
A leggyakoribb hiba, hogy a 
lakók a közös folyosón vagy 
a lépcsőház fordulójában tá-
rolják használati tárgyai-
kat. Holzmann Péter soproni 
tűzoltó alezredes, a Soproni 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség hatósági osztályve-
zetőjétől megtudtunk: ba-
bakocsi elhelyezése csak a 
közlekedő azon részein en-
gedélyezett, ami menekülési 
úton kívül esik, például zsák-
folyosó végfalánál. Mást a köz-
lekedőn kizárólag nem éghető 
anyagú szekrényben tárolha-
tunk, amit csak akkor helyez-
hetünk ki, ha utána a folyo-
só nem lesz szűkebb, mint az 
oda vezető ajtó szélessége.

Ezek a szabályok a nö-
vényekre is vonatkoznak. 
– A falra 195 centiméter ma-
gasság felett helyezhetők el 
növények, így nem akadályoz-
zák a menekülést – magyaráz-
ta a tűzoltó alezredes.

A katasztrófavédelem 
nemrég háromnapos progra-
mot hirdetett, melynek során 
a helyi kirendeltség szakértő-
jével telefonon és e-mailben 
konzultálhattak az érdeklő-
dők. – Gyakran el kellett mon-
danunk, hogy a közműelzáró 
elé nem szabad pakolni, hogy 
a biciklitárolóban csak 50 

köbcentiméteresnél kisebb 
motorkerékpár, a pincékben 
pedig maximum 10 liter ben-
zin és 1 garnitúra gumiab-
roncs tárolható – mesélte.

A kirendeltség munkatár-
sai a tízemeletes házakat há-
rom-, a kisebbeket hatévente 
ellenőrzik – ezen kívül csak 
bejelentés esetén érkeznek. 

Fontos,  hogy ne torlaszoljuk el a lépcsőházban az utat

Közös védekezés

– A biztonság és a lakók megnyugtatása érdekében porral oltó 
készülékeket szereztünk be a lépcsőházba – nyilatkozta Kirsch-
ner Attiláné társasházkezelő. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

MADARÁSZ RÉKA

A karácsonyi kaktusz 
nem véletlenül kapta a 
nevét, ugyanis éppen 
akkor bontja a virágait, 
amikor az otthonunk is 
ünnepi díszbe öltözik. 
Hogy mindez megtör-
ténjen, ahhoz gondos, 
ám nem túl bonyolult 
nevelés szükséges. 
A latinul Schlumbergera név-
re hallgató kedves kis növény 
örökzöld és évelő. Amikor 
még kicsi, felfelé törő levelei 
vannak, amelyek a növekedés 
során válnak csüngővé. Hihe-
tetlenül sokféle színben – fe-
hér, rózsaszín, lila, sárga, pi-
ros stb. – létezik.

– Fényigénye nagy, ám a 
tűző napsütést nem kedveli 
– tudtuk meg Zügn Judit vi-
rágüzlet-tulajdonostól. – Az 
év túlnyomó részében világos 
helyen kell tartani, nyáron 
akár a kertbe is kitehetjük, de 
ügyeljünk rá, hogy ne érje tű-
ző nap! Szeptember környé-
kétől a virágzás időszakára 
kell felkészíteni: legalább na-
pi 12 órára teljes sötétségre 
van szüksége. Ilyenkor vagy 
keressünk neki egy olyan he-
lyiséget, ahol az említett idő-
tartamban még a villanyt 
sem kapcsoljuk fel, vagy te-
gyünk rá egy kartondobozt! 
Ilyenkor szereti, ha éjszakán-
ként hűvös van a szobában, 
de az év más szakaszaiban 

sem kedvező, ha fűtőtest fölé 
helyezzük.

Amikor a bimbók már ki-
fejlődtek, visszakerülhet a 
megszokott körülményei kö-
zé. A virágzás egy–két hóna-
pig is eltarthat. A karácsonyi 
kaktusz nem szereti a száraz 
levegőt, ezért vagy párolog-
tassunk körülötte, vagy állít-
suk más növények közé! Nem 
szabad hagyni, hogy kiszá-
radjon a földje, viszont a gyö-
kerei rothadásra hajlamosak, 
ezért az a legjobb, ha hetente 
többször, csöpögtetve adunk 
neki vizet. A virágzásra való 
felkészítés időszakában és el-
virágzás után (január, febru-
ár) viszont elég, ha kétheten-
te egyszer locsoljuk meg. 

– Elterjedt az a mendemon-
da, hogy a növényt nem sza-
bad mozgatni – folytatta Judit. 
– Túlságosan nem érzékeny 
erre, ám ha nem sokat mozgat-
juk, akkor kevesebb a termé-
szetes bimbóhullás. A növényt 
tápoldatozni a növekedési idő-
szakban kell, virágzáskor csak 
nagyon mértékkel. 

A karácsonyi kaktuszt 
speciális kaktuszföldbe vagy 
tőzeg, homok és föld keve-
rékébe érdemes ültetni. Ha 
visszacsipkedjük a hajtása-
it, az bokrosodást eredmé-
nyez. Ha pedig a lecsípett haj-
tásokat egy–két napig száraz, 
nem napsütéses helyen hagy-
juk száradni, nedves földbe el 
is ültethetjük.

Az otthon karácsonyi éke

Az év túlnyomó részében világos helyen kell tartani a karácso-
nyi kaktuszt. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ



2021. december 15. 7CIVITAS FIDELISSIMA  
2021 A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS CENTENÁRIUMA Soproni Téma www.facebook.com/ 

sopronitemahivatalos Kultúra, művészetek

PLUZSIK TAMÁS

A Magyar Alkotóművészek 
Egyesületének soproni tagjai-
ból alakult FidelissimArt kö-
zösség tagjainak nyílt kiállí-
tása szombaton este a Torony 
Galériában. A tárlaton Gás-
párdy Tibor, Gerencsér Pán 
Tamás, Kovács-Gombos Gá-
bor, Magyar Mónika, Sulyok 
Gabriella és Szőcs Géza (fel-
vételünkön) alkotásait csodál-
hatják meg az érdeklődők. 

– A népszavazás századik 
évfordulója alkalmából hívtak 
meg bennünket Kemptenbe, 
ahol jóval nagyobb anyaggal 
jelentünk meg, ez most itt a 

hely adottságai miatt annak, a 
Wir sind die Stadt címet vise-
lő kiállításnak lényegében egy 
„rövidített változata” – tudtuk 
meg Szőcs Gézától, a Torony 
Galéria művészeti vezetőjétől.

Sulyok Gabriella Munká-
csy-díjas grafikusművész be-
vezető szavai után dr. Farkas 
Ciprián polgármester köszön-
tötte a megnyitó közönségét 
és a kiállító művészeket, majd 
Nagy László műgyűjtő szub-
jektív tárlatvezetés keretében 
nyitotta meg a tárlatot. A kiál-
lítás december 20-ig, hétköz-
napokon 15 és 18 óra között te-
kinthető meg a Szent György 
utcában lévő galériában.

FidelissimArt

PLUZSIK TAMÁS

Bemutatták az És mégis élünk című táncelő-
adást a Soproni Petőfi Színházban. Szarka Gyu-
la zenéjének felhasználásával Somogyvári Gyula 
regényét adaptálta színpadra és készített hoz-
zá koreográfiát Demcsák Ottó Harangozó-díjas 
balettművész. 
– Nagy megelégedésemre 
szolgál, hogy a soproni nép-
szavazás ünnepére szárba 
szökkenhetett az a már ko-
rábban elvetett gondolatmag, 
hogy szülessék az alkalom-
hoz illő művészi alkotás. Egy 
új szimfonikus mű, amely 
méltóképpen tiszteleg nem-
csak a hűséges város, hanem 
annak több évszázados zenei 
hagyományai előtt is – kezdte 
Pataki András, a Pro Kultúra 

Sopron Nonprofit Kft. ügyve-
zetője, a Soproni Petőfi Szín-
ház igazgatója. – Ezzel az elő-
adással a tíz éve hű Sopron 
Balett köszönti a százéves hű-
séges várost.

A Somogyvári regény valós 
történelmi eseményeken ala-
pul, egy romantikus szerel-
mi szálon keresztül hazánk 
egyik legtragikusabb, az első 
világháborút követő korsza-
kát idézi fel.

– Nagy felelősség egy re-
gényből készült adaptációt 
színpadra állítani, tovább-
fejleszteni, más dimenzióba 
emelni, hogy a történet cse-
lekményvezetése, a mű mai 
napig ható üzenete, gondo-
latisága megmaradjon – foly-
tatta Demcsák Ottó, a tánc-
mű rendező–koreográfusa. 
– Somogyváry Gyula regénye 
számomra az áldozatválla-
lásról szól, arról, hogy jártak 
előttünk olyanok, akik nagy 
hittel, konfliktusokat vállal-
va tenni akartak a társada-
lomért, az országért, telepü-
léseikért, szülőföldjükért. 
Hittek abban, hogy Trianon 
után sem szabad feladni. Ki-
álltak önmagukért, családja-
ikért, szeretteikért, hazáju-
kért. Megmutatták, hogy egy 

ilyen igazságtalan történelmi 
helyzetben is lehet áldozat-
vállalással a történelem ke-
rekét is megfordító nagy célo-
kat elérni.

Nagyon nehéz lenne bárkit 
is kiemelni a nagyszerű elő-
adásból, de két dolgot mégis 
meg kell említenünk: külön-
leges a Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar és a 
Soproni Petőfi Színház kóru-
sának közreműködése Oberf-
rank Péter karmester diri-
gálásával, valamint az egész 
előadásnak keretet adó szín-
padi világítástechnika, amit 
az a Madarász (Madár) János 
„követett el”, akinek látás-
módját, fénytervezését már a 
Peer Gyntben, illetve a Zenta 
1697 című darabokban is lát-
hatta a soproni közönség. 

„Hittek abban,  hogy Trianon után sem szabad feladni”

És mégis élünk...

– Somogyváry Gyula regénye számomra az áldozatvállalásról szól, arról, hogy jártak előttünk olyanok, akik nagy hittel, konflik-
tusokat vállalva tenni akartak a társadalomért, az országért, településeikért, szülőföldjükért – mondta Demcsák Ottó, a táncmű 
rendező–koreográfusa. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

A Rubicon a soproni népszavazás előtt tiszteleg
A soproni népszavazással foglalkozik a Ru-
bicon történelmi folyóirat különszáma, 
amelyet hétfőn mutattak be városunkban. 
A rendezvényen elhangzott: a 100 oldalas 
kiadvány szemlélteti, Sopron története ho-
gyan ágyazódott be a nemzetközi politiká-
ba, és jutott el ahhoz a pillanathoz, amikor 
a település a „leghűségesebb város” lett. 

A különszámban kilenc szerző 10 cikkét ol-
vashatjuk – a szakértők arra törekedtek, 
hogy bemutassák az eseményekben részt-
vevő „arcokat” írásban és képben egyaránt. 
Így pedig a múltat személyesebbé, megis-
merését átélhetőbbé teszik az olvasóknak. 

– A legfontosabb feladatunk, hogy átad-
juk a népszavazás üzenetét a fiataloknak. 

Ezért Sopron önkormányzata tízezer darabot 
rendelt ebből a Rubiconból, hogy városunk 
minden diákja kaphasson belőle – emelte 
ki a bemutatón dr. Farkas Ciprián, Sopron 
polgármestere.

A rendezvényen mutatták be dr. habil. 
Ujváry Gábor „Hűség városa légy hű önma-
gadhoz” című kötetét is.

Advent harmadik vasárnapján nyílt meg Soproni Somlai Attila festőművész 60. önálló tárlata a 
Liszt-központban. Az eseményt dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere nyitotta meg. A Csak az 
idő a tiéd című kiállítás mottója a Civitas Fidelissima példaadó, örökérvényű hármas üzenete: ha-
za, szeretet, hűség. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

CSAK AZ IDŐ A TIÉD
Új kamara-
együttes
A megújult Lenck-villa ko-
molyzenei programjai a 
kezdetektől népszerűek. 
Dárdai Árpád karnagy, a 
múzeum munkatársa most 
egy új soproni formáció, a 
Lenck-villa Kamaraegyüt-
tes megalakulását jelen-
tette be. A társaság elő-
ször december 18-án, a 
múzeum adventi hangver-
senysorozatának záróese-
ményén mutatkozik be. Az 
együttes művészeti veze-
tője Vargáné Magyar Ág-
nes, titkára Sárközi Gábor, 
alapító tag még Barná-
né Freivolt Valéria és Dár-
dai Árpád.

RÖVIDEN

A bor dicsérete
December 15., szerda 20 óra, Búgócsiga  
Akusztik Garden 
Zenés irodalmi összeállítás

A Soproni Egyetem adventi délutánja
December 16., csütörtök
16 óra, Erdészeti Múzeum: „Magyarok maradtunk!”– tör-
téneti kiállítás és történelmi keretjáték
17 óra, evangélikus templom: hűség napi egyetemi meg-
emlékező műsor
18 óra, Liszt-központ: adventi hűségkoncert

Forró Csoki Est és HAB filmvetítés  
a Final Cat Filmklubbal
December 16. 18 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Ördögölő Józsiás
December 16. 19 óra és december 17. 19 óra,  
Soproni Petőfi Színház 

Óceánátevezéstől a Déli-sarkig
December 17., péntek 17.30, Soproni TIT 
Előadó: Rakonczay Gábor

Esti Kornél koncert 
December 17. 20 óra, Hangár Music Garden

Adventi vásár a Kárpáti malomban
December 18–19. 10–18 óra, Kárpáti malom 

Adventi hangverseny 
December 18., szombat 18 óra, Lenck-villa 

Liszt Ferenc hangversenybérlet
December 18. 19 óra, Liszt-központ

Lord koncert 
December 18. 19 óra, Hangár Music Garden

Passion Project koncert 
December 18. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Advent a Jerevánon 2. 
December 19., vasárnap 16 óra, Jereván-lakótelep 
szolgál tatóház

Adventi gyertyagyújtás
December 19. 18 óra, Várkerület, Mária-szobor 

Bereczki Zoltán adventi hangversenye 
December 19. 16 óra, Szent István-templom – telt ház

Beteljesült ünnep – Rákász Gergely
December 21., kedd 19 óra, Árpád-házi Szent 
 Margit-templom

EZ LESZ…  – programajánló

Kiállítással emlékezik az 1921-es népszavazásra a Soproni Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat a Rejpál-házban. A tárlaton 
bemutatják a németek száz évvel ezelőtti eseményen játszott 
szerepét, valamint az azt megelőző és követő időszakban tör-
ténteket. A tárlatot Krisch Magdolna, a Soproni Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg. Dr. Farkas Ciprián 
polgármester az eseményen hangsúlyozta: száz évvel ezelőtt 
a németek a magyar haza mellett tették le a voksukat, amire 
büszkék vagyunk. A város is támogatja a német nemzetiségi 
önkormányzatot és a Német Kulturális Egyesületet, amely 1992 
óta teszi a dolgát, és őrzi a német hagyományokat. A kiállítás 
kurátora Krisch András, a Soproni Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökhelyettese volt. A tárlat december 18-ig 15–18 óra 
között tekinthető meg a Rejpál-házban.

A NÉMETEK ÉS A NÉPSZAVAZÁS
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Három napon belül két mérkőzést is játszik a 
héten a Sopron Basket női kosárlabdacsapata. 
Gáspár Dávid tanítványai csütörtökön 18 órá-
tól fogadják az Euroliga-csoport sereghajtó-
ját, szombaton pedig a Vasassal vívnak bajnokit 
Sopronban. 
A múlt heti – szintén hazai 
– Euroliga-meccs nem úgy si-
került, ahogy azt a szakmai 
stáb eltervezte. A Spar Giro-
na a szünetben még vesztés-
re állt Sopronban, azonban 
a második félidőben egyér-
telmű fölénybe került a spa-
nyol együttes, és magabizto-
san győzött. A végeredmény: 
Sopron Basket – Spar Giro-
na: 53–68.

Vasárnap következett a ha-
zai női kosárlabda csúcsrang-
adója, a Szekszárd–Sopron 
derbi. Az első két negyed iz-
galmasan alakult, pontosan 
egál volt a meccs a szünetben. 
A harmadik negyedben aztán 
faképnél hagyta ellenfelét a 
Sopron, amely meg sem állt 
kilencven pontig és a fontos 
győzelemig. A végeredmény: 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
– Sopron Basket: 74–90.

– A Girona ellen olyan olda-
lát mutatta csapatunk, ame-
lyet szerencsére eddig ke-
vésbé ismertem – összegzett 
Gáspár Dávid vezetőedző. 
– Ez biztos, hogy nem az az út, 
amelyen haladtunk az elmúlt 

két és fél évben. Vissza kell te-
relni a csapatot ebből a nehéz 
helyzetből, ez az edzői stáb 
feladata. A Szekszárd elleni 
meccsen nagyon egymásnak 
esett a két csapat, az döntött, 
hogy a szünet után feljavult a 
védekezésünk, nagyobb nyo-
mást tudtunk helyezni ellen-
felünkre, jobban lepattanóz-
tunk, és végre támadásban is 
igazán ponterősek voltunk.

A Sopron Basket folytatja a 
sorozatát: most csütörtökön is 
hazai pályán játszik a csapat, 
az ellenfél, az Arka Gdynia 
eddig egy győzelmet szerzett 
csak az Euroligában. Szom-
baton 18 órakor pedig a Vasas 
Akadémia látogat városunkba.

– Valóban az utolsó helyen 
áll a lengyel csapat, de ezen a 
szinten már nincs olyan, hogy 
kötelező győzelem – folytat-
ta Laczka Miklós másodedző. 
– A Gdynia nagyon jól szerve-
zett együttes, a legerősebb cso-
portellenfeleinkkel is kiélezett 
meccseket játszottak. Min-
denképp nehéz meccsre szá-
mítunk, de nagyon szeretnénk 
nyerni hazai környezetben. 

Utána az lesz a feladatunk, 
hogy két nap alatt regenerálni 
tudjuk a csapatot, hiszen egy-
egy Euroliga-meccs nagyon 
sokat kivesz a játékosokból. 

Azonban hozzászokhattunk 
az extra terheléshez, bízom 
abban, hogy mindenki megfe-
lelő formába lendül a Vasas el-
leni meccsre is.

Gáspár Dávid:  Vissza kell terelni a csapatot a nehéz helyzetből

Három nap, két meccs

A Sopron Basket a Spar Girona ellen kikapott (felvételünkön), 
a Szekszárd elleni csúcsrangadót viszont megnyerte a csapat. 
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MOLNÁR ZOLTÁN

Az előző szezon sikeres NB III-as szereplése után 
az idei évadnak is hasonló célokkal vágott ne-
ki az SC Sopron labdarúgó-együttese. Végül egy 
igen hektikus és hullámzó őszi félév után a csa-
pat a 17. helyről várja a tavaszi folytatást.

Hosszú félév áll a soproni játé-
kosok háta mögött. 20 bajnoki 
és 3 kupamérkőzésen vannak 
túl, az eredmények viszont 
egyelőre elmaradnak a vára-
kozásoktól. A kevésbé sikeres 
bajnoki rajt után edzőváltá-
son is átesett a csapat szezon 
közben, amely után az egykori 
többszörös válogatott, Mátyus 
János keze alatt azonnal egy 
felfelé ívelő út vette kezdetét. 
Az első sikerek után azonban 
egy újabb visszaesés követke-
zett, és a szerencse sem állt a 
csapat mellé. A mérleg féltáv-
nál 5 győzelem mellett 4 dön-
tetlen és 11 vereség. 

– Ebben a szezonban sok 
problémával kellett megbir-
kóznunk, a játékosok többsé-
ge nagyon fiatal, és nem volt 

még ilyen helyzetben, ezek a 
dolgok pedig sajnos kihatot-
tak a csapat játékára és az öl-
tözői hangulatra is – kezdte 
Baranyai Norbert csapatkapi-
tány. – A célunk egyértelműen 
csak az lehet, hogy mindenki-
vel elfeledtessük ezt a félé-
vet, és bebizonyítsuk, hogy 
ennél sokkal többre vagyunk 
képesek.

A jövő év egy hathetes fel-
készüléssel kezdődik január 
3-án. Ezalatt az időszak alatt 
három hazai és két idegenbe-
li edzőmérkőzés vár a sopro-
ni csapatra. Az első ellenfél 
január 15-én a Pápai Perutz 
FC lesz hazai pályán. A baj-
nokság pedig február 13-án 
folytatódik a Tatabányai SC 
otthonában.

SCS: a javítás a cél

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hamarosan kezdődik a kispályás jégkorongbaj-
nokság. A Soproni Jégtörők együttese idén is ko-
moly célokkal vágott neki a küzdelmeknek: sze-
retne a négyesdöntőbe jutni.

– Tavaly nagyon jól szerepel-
tünk, hiszen sikerült bejutni 
a négyesfináléba, sőt az elő-
döntőben is diadalmaskod-
tunk, így a végső győzelemért 
meccselhettünk – mondta 
Koós Zoltán, a Soproni Jég-
korong Sportegyesület el-
nöke, aki játékosként maga 
is jégre lép a bajnokságban. 
– Egyetlen góllal kaptunk ki, 
így be kellett érnünk az ezüst-
éremmel. Az első helyet a 

Szombathelyi Pingvinek sze-
rezték meg, ezzel a csapattal 
idén is egy csoportban szere-
pelünk, adott tehát a vissza-
vágás lehetősége.

A kispályás bajnokságot a 
Magyar Jégkorong Szövetség 
szervezi, a soproni együttes a 
Szombathelyi Pingvinek és a 
Tatabányai Polipok társasá-
gában a nyugati csoportban 
kezdi meg az alapszakaszt. 
Hétvégén tartották volna az 

első játéknapot, de a korona-
vírus-helyzet miatt elhalasz-
tották. Mindhárom résztvevő 
szervez egyébként egy fordu-
lót, amelyen három mérkő-
zést rendeznek, tehát minden 
csapat játszik a csoport többi 
tagjával. 

– Fontos változtatás az idei 
kiírásban, hogy már nem kis-
kapura játszunk, van kapus is, 
így 3+1 főből álló csapatok lép-
nek pályára – tette hozzá Koós 
Zoltán. – A Soproni Jégtörők-
nél három sorral dolgozunk, 
ez azt jelenti, hogy kilenc me-
zőnyjátékosunk és egy kapu-
sunk van mérkőzésenként. 
Csapatunkban a hokisaink 
többsége felnőtt vagy senior 
korú játékos.

Kispályás jégkorong

ARANYÉRMES VÍVÓ

Remek eredményt ért el Bolodár Zoltán, aki a veterán orszá-
gos kardbajnokságon aranyérmet szerzett az UTE vívócsarnoká-
ban. A soproni sportoló az 51–59 éves korosztályban lett első. 

A 2021-es év 
paraemelője
A Soproni Tigrisek kere-
kesszékes kosárlabdacsa-
patának játékosa, Sedric 
Watchou lett az év fér-
fi para-erőemelője. A Ma-
gyar Erőemelő Szövetség 
elnöksége a szövetségi ka-
pitányok javaslata alapján 
választotta meg a 2021-es 
év sportolóit. 

RÖVIDEN

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

facebook.com/
sopronitema 
hivatalos
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Kosárlabda
December 16., 
csütörtök 19.15, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– VBW Arka Gdynia

December 18., 
szombat 18 óra, 
Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– Vasas Akadémia

December 19., vasár-
nap 17 óra, Krasznai  
Ferenc Sportcsarnok
SMAFC 1860 KA – Agrofeed 
Széchenyi Egyetem Győr

Túrázás
December 18., szombat 
8.30 óra, Erzsébet-kert
Hűség napi túra
December 19., vasár-
nap 9 óra, indulás és 
érkezés: Hotel Sopron
Karácsonyváró mesés túra

Röplabda
December 18., 
szombat 9 óra,  
papréti tornacsarnok
Mikulás-kupa

Kispályás 
labdarúgás
December 18., szombat 
9 óra, Gárdonyi-iskola
V. Advent Kupa kispályás 
labdarúgótorna

Futás
December 18., szombat 
10 óra, Mária-oszlop
Hűség napi futás

Vízilabda
December 18–19., 
szombat–vasárnap 17 
óra, Lőver uszoda
BENU női Magyar Kupa

December 19., 
vasárnap 10 óra, 
Lőver uszoda
DVL baby I. bajnokság

LELÁTÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Múlt pénteken és 
szombaton a férfiak 
szálltak medencébe, 
ezen a hétvégén pe-
dig a hölgyek számá-
ra rendeznek kupa-
döntőt a vízilabdában. 
A helyszín mindkét al-
kalommal a soproni 
 Lőver uszoda. 
Az új létesítményben kiváló 
hangulatban zajlott a férfiak 
négyesdöntője: a pénteki elő-
döntőkben vízbe szállt a hazai 
vízilabdasport egyik ikonja, az 
olimpiai, világ- és Európa-baj-
nok Varga Dénes, a Ferencvá-
ros pedig 14–10 arányban le-
győzte a Vasas együttesét. 

A másik elődöntőben is iz-
galmas játékot és sok gólt lát-
hatott a soproni közönség, a 
Szolnok végül 15–11-re diadal-
maskodott az OSC ellen.

Szombaton aztán követ-
kezhetett a történelmi ese-
mény: vízilabda Magyar Kupa 
döntőt rendeztek városunk-
ban. A Ferencváros és a Szol-
nok mérkőzésén telt ház volt a 
Lőver uszoda lelátóján, a talál-
kozóra sokan jöttek drukkolni 
Szolnokról, de természetesen 
ott voltak a Fradi törzsszur-
kolói is – emellett sokan men-
tek ki Sopronból is megnézni 
a kupadöntőt.

A meccs valódi demonst-
ráció volt a vízilabdasport 
számára: gyönyörű gólo-
kat, parádés védéseket látha-
tott a nagyérdemű, felváltva 

vezettek a csapatok, és csak 
az utolsó percekben dőlt el a 
finálé – a Fradi javára. A kupa-
döntő végeredménye: Ferenc-
város–Szolnok: 12–9.

A kupagyőzelemért járó 
serleget dr. Farkas Ciprián 
polgármester és Vári Attila, a 

Magyar Vízilabda Szövetség 
elnöke adta át a Fradi játéko-
sainak. Aki kedvet kapott a 

vízilabdához, ezen a hétvégén 
sem fog unatkozni: szombaton 
és vasárnap szintén a soproni 

Lőver uszodában rendezik 
meg a BENU női vízilabda Ma-
gyar Kupa négyesdöntőjét.

A NŐI KUPADÖNTŐ (2021. DECEMBER 18–19., LŐVER USZODA) PROGRAMJA:  
Elődöntők: szombat 17 óra: UVSE-Hunguest Hotels – Dunaújvárosi FVE, szombat 19 óra:  
Tigra-ZF-Eger – Valdor Szentes. Döntő: vasárnap 19.45 

A Ferencváros játékosai ünneplik győzelmüket a BENU férfi vízilabda Magyar Kupa döntőjében a soproni Lőver uszodában.  
A Ferencváros címét megvédve 12–9-re győzött a Szolnok ellen a fináléban. FOTÓ: MTI – KRIZSÁN CSABA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Kaposvár ellen játsz-
sza következő bajnoki 
mérkőzését a Sopron 
KC férfi kosárlabdacsa-
pata. Kostas Flevara-
kis együttese jó szé-
riában van, hiszen az 
utolsó három meccsét 
megnyerte.

A szolnoki győztes debütálás 
után mindenki arra volt kí-
váncsi, tartósan jó formába 
tudja-e lendíteni a Sopron KC 
együttesét a régi–új vezető-
edző, Kostas Flevarakis. Nos, 
a görög szakember vezetésé-
vel a Körmend ellen is lendü-
letben maradt a csapat. McGill 
kiválóan mozgatta társait, és 
rendkívül eredményesen ját-
szott, mellette Ford, Myers és 
Montgomery is jól dobott, Fa-
zekas Csaba pedig kiválóan 
használta ki a játékperceit, 
kettőből kettő dobása betalált. 
A csapat a második negyedtől 
vette át a vezetést, a Körmend 
feljött ugyan, de a végén egy-
értelmű lett a soproni fölény. 
A végeredmény: Sopron KC 
– Egis Körmend: 85–75.

– Elsősorban a szurkolók-
nak szeretnék köszönetet 

mondani, sokat jelentettek 
nekünk, fantasztikus volt 
a hangulat – mondta Kos-
tas Flevarakis vezetőedző. 
– A meccs nagy részében 
jobban játszottunk ellenfe-
lünknél, agresszívebben tá-
madtunk, ezért dobhattunk 
sok büntetőt. Fontos győ-
zelem volt, de tovább kell 
dolgoznunk.

A Sopron KC december 18-
án, szombaton 18 órakor Ka-
posváron lép parkettre. 

– Milos Borisov meggyó-
gyult ugyan, de még formá-
ba kell lendülnie, csak a hét 
második felében dől el, hogy 
pályára lép-e a somogyi me-
gyeszékhelyen – tudatta Bors 
Miklós másodedző. – A Kapos-
várnak négy minőségi légiósa 

van, centerük nem kimondot-
tan magas, de elképesztően 
erős, erre kell felkészülnünk. 
Szeretnénk továbbmenni 
ezen az úton, fontos, hogy 
javítsuk a hibákat, hiszen 
a Körmend is vissza tudott 
jönni a meccsbe múlt hétvé-
gén. Kaposváron nem köny-
nyű nyerni, de bízunk egy 
bravúrgyőzelemben.

SKC: Kaposváron is győzne

A Sopron KC egymás után három meccset nyert, hétvégén a Körmendet is legyőzte, így megér-
demelten ünnepelt Kostas Flevarakis együttese. FOTÓ: NÉMETH PÉTER 
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KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
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+3620/368-2027

A hölgyek mérkőzéseit  szombaton és vasárnap rendezik a Lőver uszodában

Vízilabda kupadöntő(k)
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„Ó zúgott erre 
száz vihar/ egy 
ezredéven ál-
tal/ és híven állt 
a férfikar/ s a ré-
gi, büszke vár-
fal./ Hát csüg-
gedetlen nézd a 
bajt,/ha tűz, ha 
kard, ha jég ver,/ 
Sopron csatáz, 
Sopron kitart/ 
és győz is nagy 
hitével!”
Somogyvári Gyula 
(1895–1953) író, újságíró, 
országgyűlési képviselő 

MOTTÓ

MADARÁSZ RÉKA

Egervári Andrea azok-
nak a diákoknak az 
egyike, akiknek az al-
kotásait az elmúlt he-
tekben a Festőterem-
ben, a Handler Nándor 
Technikum kiállításán 
tekinthettük meg.

Az iskola művészeti osztályos 
tanulói nemcsak grafikus-
ként, hanem rendezvényszer-
vezőként is bemutatkoztak a 
tárlaton, ugyanis ők maguk 
szervezték az eseményt.

– Három korábban készült 
alkotásomat választottam ki 
a kiállításra, melyeken feke-
te papírra színesceruzával 
rajzoltam állatokat – mesél-
te Andrea. – Úgy gondoltam, 
ezek remekül illenek a tár-
lat címéhez, a „Fekete alakok 
színesen”-hez.

Rea már ovis korában ké-
szített egyszerűbb rajzokat, 
de rajzszakkörre még a szü-
lővárosában, Jánossomorján 
kezdett el járni felső tagozat-
ban. Már akkor tudta, hogy 
később képzőművészettel 
szeretne foglalkozni. Nyol-
cadikban magánórákat vett 
Glázer-Kozma Edittől, aki 
a Handler-szakközépiskola 
művészeti osztályát ajánlot-
ta neki.

– A nyílt napon nagyon 
megtetszett a suli – folytat-
ta a fiatal lány. – Különösen 
szimpatikus volt, hogy két 
órával előbb odaértünk, és az 
igazgatóhelyettes, Schmuck 
Vivien tanárnő csak nekünk 
bemutatta az iskolát és a kép-
zést. Nem bántam meg, hogy 
ide jöttem. Szeretem, ahogy 
egy rajzban vissza tudom ad-
ni a kompozíciót, élvezem az 
elkészítés folyamatát és a tu-
datot, hogy közben gyakorlok, 
fejlődöm. A tervezésben az 

ötletelés, a kreativitás vonz, 
az, hogy a saját asszociációi-
mat meg tudom jeleníteni.

A legutóbbi feladat külö-
nösen a kedvére volt Andre-
ának, ugyanis egy tészta do-
bozát kellett megtervezniük. 
A finom lelkű lány az ázsiai 
tésztát választotta, ugyanis a 
mesés Kelet világa már évek-
kel ezelőtt magával ragadta, 
aminek hatására még japánul 
is elkezdett tanulni.

– Egyelőre az a célom, hogy 
megtaláljam, a képzőművé-

szet melyik ága az, amelyik 
legjobban érdekel. Szeretném 
minél több területen kipró-
bálni magam. Az biztos, hogy 
egyetemen akarom folytatni 
a tanulmányaimat, és szerin-
tem már idén megpróbálom a 
felvételit, hogy tudjam, mire 
számíthatok. Az ötödik évet 
azonban még mindenképp 
elvégzem a Handlerban – fe-
jezte be.

Reának erre minden esélye 
meg is van, ugyanis nemcsak 
szépen rajzol, de jól is tanul.

Egervári Andrea  óvodás kora óta rajzol – egyetemre készül

Az alkotás öröme

Egervári Andrea célja, hogy megtalálja a képzőművészetnek azt az ágát, amelyik a legjobban ér-
dekli, szeretné minél több területen kipróbálni magát. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Továbbra is várjuk az 
iskolák rendezvényeiről, 
ifjú tehetségeiről szóló 

értesítéseket a  

szerkesztoseg@
sopronitema.hu 

e-mail-címre!

KÖNYVAJÁNLÓ

RANGOS ELISMERÉS A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT 

Sikeres nyílt nap 
Több mint négyszázan vet-
tek részt a Soproni Egye-
tem nyílt napján. Múlt ked-
den kitárultak az egyetem 
kapui, ezen a napon a pá-
lyaválasztás előtt álló kö-
zépiskolások testközelből 
is megismerhették a négy 
kar által nyújtott képzési 
lehetőségeket, a felvételi 
eljárást, továbbá megtud-
hattak minden fontos in-
formációt az intézmény-
ben elérhető hallgatói 
szolgáltatásokról, juttatá-
sokról. Legközelebb janu-
ár 18-án tartanak hasonló 
rendezvényt. 

Bionikaverseny
Országos első helyezést 
ért el a Széchenyi-gimná-
zium csapata a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem 
Információs Technológiai 
és Bionikai Kara által szer-
vezett bionika akadály-
versenyen. A csapat tag-
jai Bodnár Mária, Nemes 
Ádám Jenő, Sajtos József, 
Szarka Júlia, felkészítő ta-
náraik dr. Somogyi Csilla, 
Kiss-Huszta Pálma, Matu-
sik Mátyás voltak.

RÖVIDEN

Önismereti csoport a Széchenyiben
MADARÁSZ RÉKA 

Nagy lelkesedéssel vesznek részt a Sop-
roni Széchenyi István Gimnázium di-
ákjai az önismereti csoport foglalko-
zásain. Mivel az iskolából többen is 
pszichológia szakra készülnek, ezeken 
az alkalmakon a segítő szakmák mű-
helytitkaiba is bepillanthatnak.
Tanévkezdéskor nyolcalkalmas csoportfoglalko-
zást hirdetett meg Szeberényi Andrea személyi-
ség- és érzelmiintelligencia-fejlesztő szakember, 
könyvtárpedagógus, ám úgy tűnik, mindkét cso-
port tagjai bíznak a januári folytatásban. – Eddig 
főként az önismereti résszel foglalkoztunk: az ér-
zelmek tudatosításával, kezelésével, irányításá-
val – mesélte Andrea. – Dolgoztunk a reális én-
képpel is: kinek, mik a pozitív, illetve negatív 
tulajdonságai. Most tértünk rá az asszertív kom-
munikációra, gyakoroljuk a nemet mondás művé-
szetét, ez ugyanis sokaknak gondot okoz. 

A diákok önkéntes alapon, szabadidejük-
ben, tanórák után vesznek részt a foglalkozá-

sokon. A csoportkohézió szempontjából rendkí-
vül fontos, hogy a tagok mindig ott legyenek. 
Van, akinek ebben még sokat kell fejlődnie, má-
sok már érzik, hogy ez egy páratlan lehetőség 
az önmagukkal való foglalkozásra, ezért akkor 
is elmennek, ha rengeteg a tanulnivalójuk. Mivel 
a csoporttagok közül többen pszichológusnak 
készülnek, Andrea vendégeket – iskolapszicho-
lógust, személyiségfejlesztőt, gyógypedagó-
gust – is meghív, akik saját tapasztalataik alap-
ján mutatják be azt a segítő szakmát, amiben 
dolgoznak. 

– Mivel az iskolánk vezetése is rendkívül lé-
nyegesnek tartja a megelőzést és az érzelmi in-
telligencia fejlesztését, az iskolapszichológus-
sal, Lukácsi Tündével és a szociális segítővel, 
Némethné Szigethi Katalinnal alakítottunk egy 
segítő munkacsoportot – folytatta Andrea, aki 
hamarosan a gimnázium falain kívül is fog önis-
mereti csoportokat szervezni kamaszoknak, szü-
lőknek, nőknek. – Kis csapatunk érzelmiintelli-
gencia-fejlesztő, közösségépítő foglalkozásokat, 
konfliktuskezelő órákat, kommunikációs gyakor-
latokat is tart a gimnázium diákjainak. 

„A Köz Szolgálatáért” díjban részesült 
Kovács Tiborné, a Soproni Tankerületi 
Központ köznevelési osztályvezetője a 
közszolgálatban végzett kiváló szakmai 
teljesítményének, példaértékű munká-
jának elismeréseként. A Magyar Kor-
mánytisztviselői Kar elismerését Kövér 
László, a Magyar Országgyűlés elnöke 
adta át a közelmúltban Kovács Tiborné 
szakmai főtanácsadónak példamuta-
tó precizitással, szakmai hozzáértéssel 
végzett munkájáért. A minden tekintet-
ben empatikus és segítőkész osztály-
vezető a Soproni Tankerületi Központ 
egyik motorjaként dolgozik.

Tüzek a végeken
Missuray-Krúg Lajosnak, 
a Bánya- és Erdőmérnö-
ki Főiskola volt erdőmér-
nök-hallgatójának 1930-
ban jelent meg hiteles 
krónikája az 1918–1922-
es soproni évekről. Mint 
az események résztvevő-
je beszámolt alma matere 
Selmecbányáról való me-
neküléséről, a nyugat-ma-
gyarországi felkelő harcok-
ról. Örök emléket állított 
művében az ágfalvi csa-
tában hősi halált halt Ma-
chatsek Gyulának és Sze-
chányi Elemérnek is.
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sopronitemahivatalos Tallózó

Erővel vagy ésszel?
Néha roppant elkeseredem. Szélmalomharccá válik az igyeke-
zetem, ha nem tudom meggyőzni a hozzám forduló pácienst, 
hogy ésszel és ne erőből próbáljon eredményt elérni. Sokan 
belevetik magukat elsöprő lendülettel a „megoldásba”, de 
rövid, látványos fellángolás a tartós bajokat… sosem oldhat-
ja meg. Nem mindegy, ki, mit tesz és hogyan, ki, mikor, mit, 
mennyit szed és hogyan… Az ördög a részletekben lakozik. 
Néha a kevesebb több. Sőt! A sok mindent szedek... általában 
kevesebb haszonnal jár (ha nem egyenesen plusz bajt okoz!), 
mintha azt a néhány lépést tenné meg napról napra, aminek 
és ahogy tényleg szakmai értelme is van. 

Jó példa erre a mostani Covid-helyzet is. Szinte mindenki 
szedni kezdett valamit. „Erősít a vírus ellen”. Egy fenét. Ha va-
lamit tenni akar magáért, akkor oltassa be magát! Ha máso-
kért is hajlandó tenni, akkor pedig közösségben hordjon masz-
kot! Ennyi. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 22-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.).

December 1-jei rejtvényünk megfejtése: „Az élet kísérlet arra, hogy az ideálból valóság legyen”. Szerencsés meg-
fejtőnk: Veresné Murai Magdolna, Sopron, Tómalom utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 15–21. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 
órától reggel 8 óráig tart.

December 15.,  
szerda 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–232

December 16., 
csütörtök

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 99/702–012

December 17.,  
péntek

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

December 18.,  
szombat

Than Károly gyógyszertár 
Újteleki u. 54. 99/510–787

December 19., 
vasárnap

PatikaPlus gyógyszertár  
Határdomb u. 1., Alphapark 99/505–220

December 20.,  
hétfő

PatikaPlus gyógyszertár 
Selmeci u. 15–17., Interspar 99/505–472

December 21.,  
kedd

Arany Kígyó gyógyszertár 
Magyar u. 6. 99/311–732

Rendőrök egy asztalnál
ALMA ÉS FÁJA  – Cserta László és ifj. Cserta László

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, 
tartja a mondás, melynek igazságá-
ért nem kell messzire menni Sopron-
ban sem. Ifj. Cserta László rendőr al-
ezredes követte édesapját a rendőri 

pályán, bár amint mondja, ez a rendőrség már nem 
ugyanaz, mint volt édesapja idejében.

– Édesapám a második világhá-
borúban híradós katona volt, a 
visszavonulás során ismerke-
dett meg az édesanyámmal, 
úgy, hogy Németországba már 
együtt jutottak el, ahol apám 
amerikai hadifogságba esett 
– kezdte Cserta László. – Az Al-
só-Bajorországban, az osztrák 
határ közelében fekvő Pocking-
ban, a település melletti repü-
lőtéren volt a fogolytábor, ahol 
a hozzátartozókkal, a hozzájuk 
csapódó civil menekültekkel 
együtt több ezer magyar me-
nekült és hadifogoly gyűlt ösz-
sze 1945 nyarán. Szemben az 
orosz hadifogsággal, szüleim 
elbeszélése szerint Pocking-
ban nem éhezett senki, mert 
a tábor minden regisztrált la-
kója megfelelő mennyiségű, 
sőt ha dolgozott is, melyre le-
hetőség volt, kifejezetten bő-
séges élelmiszerhez juthatott. 
Én is ott születtem 1946 máju-
sában, majd egy évvel később 
jöttünk haza. Édesapám elő-
ször tűzoltóként dolgozott, 
még klasszi-
kus értelem-
ben vett tűz-
jelzőként a 
Tűztorony-

ban is teljesített szolgálatot, 
majd a Soproni Dózsa Terme-
lőszövetkezetben volt trakto-
ros. Én a Rozália úti általános 
iskolába jártam, majd Győrben 
mezőgazdasági gépszerelőnek 
tanultam, de alighogy szakmát 
kaptam a kezembe, behívtak 
katonának, a leszerelést köve-
tően pedig apám nyomdoká-
ba lépve én is a Dózsa tsz-ben 
kezdtem el dolgozni. Egy to-
borzást követően 1975-ben let-
tem rendőr, hamarosan pedig 
URH-s járőrként egy Zsiguli 
rendőrautóval jártam, pon-
tosabban igen gyakran Pus-
ker Pista járőrtársammal 
együtt jártuk a várost. Tíz 
és száz forint között voltak 

abban az időben a bírságok, a 
gyorshajtás pedig nagyon ritka 
volt, a Trabantokkal és Zaporo-
zsecokkal nehéz is lett volna 
száguldozni. 

Cserta László rendőr-fő-
törzsőrmesterként 1996-ban 
ment nyugdíjba.

– A Kurucdombon nőttem 
fel, még ugyanabba az isko-
lába is jártam, ahová az édes-
apám, majd a gépipari tech-
nikumban érettségiztem 
– folytatta ifj. Cserta László. 
– Rendszeresek voltak nálunk 
a születésnapi, névnapi össze-
jövetelek, melyeken nagy-
részt apám kollégái vet-
tek részt, úgyhogy 
mondhatom, rend-
őrök között nőttem 
föl. Azt édesapám 
soha nem ejtette 

ki a száján, hogy legyek én is 
rendőr. 

Ennek ellenére Cserta Lász-
ló most rendőr alezredes, a Kos-
suth Lajos Katonai Főiskolán 
tanult tovább, majd határőr-
tisztként Sopronban teljesí-
tett szolgálatot. – A határőrség 
megszűnését követőn kerül-
tem át a rendőrség állományá-
ba, ahol változatos munkakö-
rökben dolgoztam és dolgozom 
ma is. Még annak idején, ami-
kor apu aktív volt, egymást ér-
ték a rendőrviccek, ők is ugrat-
ták ezekkel egymást. Ma már 

nincsenek rendőrviccek, 
talán éppen azért, 

mert megváltozott 
a rendőrség össze-

tétele és a szerepe 
is, úgy gondolom, 

feltétlen pozitív 
irányba.

Cserta László és  
ifj. Cserta László.  
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

Hosszú 
idő után 
újra klub-

koncertet ad Sopron 
egyik népszerű formá-
ciója, a Passion Pro-
ject december 18-án 
a Búgócsiga Akusztik 
Gardenben. A soproni 
formáció tagjai már 
alig várják a találkozást 
a közönséggel. Kiss 
Noró frontemberrel 
beszélgettünk. 

– Jó hír a rajongóknak, 
hogy ismét fellép a Passion. 
Hogy készültök? 

– Pár hete elkezdtük a pró-
bákat. Ami leginkább öröm, 
hogy nagyjából „ugyanott” 
tartunk, ahol abbahagytuk. 
Jó hangulatban, izgatottan 
készülünk, és várjuk a talál-
kozást a közönséggel.

– Mi történt veletek az el-
múlt hónapokban? Színház-
ban gyakran lehetett látni.

– Mindenkinek igen im-
pulzív nyara volt, zenével, 

munkával telt az elmúlt idő-
szak. A színház Atesznak és 
nekem is „nagyot ment” a nyá-
ron, de mindenki a maga pá-
lyáján tevékenyen töltötte az 
elmúlt hónapokat.

– A Passionről nem hall-
hattunk sűrűn. Történt-e 
változás a felállásban, a re-
pertoárban?

– A zenekar lassan 2 éve 
ugyanazon tagokból áll, és 
remélem, ez így is marad. Jó 
a csapat! A repertoár egye-
lőre az eddigi dalok kivona-
ta, de az nagyon sok dal ám! 

Green Day, Coldplay,  Muse, 
 Depeche Mode, Kings of 
 Leon,  Placebo, U2, The Cult, 
R.H.C.P,  White  Stripes, Billy 
Idol, Jet,  Nirvana, Subways, 
Killers, 30  Second to Mars, 
csak néhány együttes, akiktől 
játszunk számokat.

– Volt űr benned, amikor 
leállt a zenekar? 

– Életem legnehezebb idő-
szaka volt minden szempont-
ból. Hiányzott a lelkem. A Pas-
sion egy olyan részem, amit 
nem tudok megfogalmazni, 
egyszerűen szükségem van 

rá, hogy elénekeljem ezeket a 
dalokat, zenéljek a srácokkal, 
és találkozzam a legfantaszti-
kusabb közönséggel! Miattuk 
ez az egész Passion dolog a ze-
nei életem csúcsa volt mindig!

– Mit terveztek a jövőre? 
– Szeretnénk minél többet 

koncertezni, minél több hely-
re eljutni és elkészíteni egy te-
matikus koncertprogramot. 
A tervek között szerepel egy 
akusztikus buli is átdolgozá-
sokkal. De előbb a világ talál-
jon vissza az eredeti helyére, 
minden csak így működhet.

– A Passion egy olyan részem, amit nem tudok megfogalmazni, egyszerűen szükségem van rá – 
nyilatkozta lapunknak Kiss Noró (b), az együttes énekese.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ 
RÉKA

A kará-
csony ha-
gyományos 

színei a fenyőzöld, a mi-
kuláspiros és a hófehér, 
de népszerű az arany és 
az ezüst is. Ma már azon-
ban a dekorációs elemek 
– így a díszek is – a legvál-
tozatosabb árnyalatok-
ban kaphatóak.

2021-ben a legdivatosabb szín 
a rózsaarany és a fehér, vala-
mint az áttetsző és fekete szí-
nű üvegek zölddel és arannyal 
ötvözve. 

– Mielőtt a karácsonyfadí-
szeket megvásárolnánk, érde-
mes körülnéznünk otthon, hogy 
az ünnepi dekoráció egyéb ele-
mein milyen színek, illetve mi-
lyen stílusjegyek dominálnak. 
Akkor lesz szép ugyanis az össz-
hatás, ha egységes – tudtuk 
meg Ignácz Gabriella lakberen-

dezőtől. – Ha például a minima-
lista stílus áll hozzánk közel, 
akkor választhatunk az észa-
ki országokban népszerű vilá-
gos – bézs, krémszínű, fehér és 
szürke – karácsonyi díszeket, 
melyeket diszkrét csillogással 
fűszerezhetünk. A semleges 
színek letisztultságot, szépsé-
get és eleganciát sugároznak. 

Akárcsak a lakberendezés-
ben, idén a dekorációkban is 
dominálnak a sötét és me-
leg színek. Drámai hatást kelt, 
ugyanakkor az otthonunknak 
melegséget is kölcsönöz az 
arany, a sárgaréz és a fémes ár-
nyalatok. A földes tónusok nyu-
galmat árasztanak. A barna, 
a szürke, a bézs, a világoszöld és 

a világoskék harmóniát sugall. 
Titokzatosabb hatást érhetünk 
el a mélyvörössel, a sötétzöld-
del és a sötétkékkel. Ugyanan-
nak a színnek a különféle árnya-
latai egységessé és sikkessé 
varázsolják az otthonunkat. 

– Semmi sem garantálja, 
hogy ebben az évben hangula-
tos hóesésben ünnepelhetjük 
a karácsonyt. A frissen lehul-
lott hó ragyogását csempész-
hetjük be a nappalinkba ezüst 
és fehér színű, csillogós deko-
rációkkal – folytatta a lakbe-
rendező. – Csak a fantáziánk 
és a pénztárcánk szabhat ha-
tárt a díszítőelemek beszerzé-
sének. Amennyiben az ameri-
kai filmekből ismert karácsonyi 
hangulatra vágyunk, ma már 
élethű állatokat is beszerez-
hetünk akár eredeti nagyság-
ban is, arról azonban ne feled-
kezzünk meg, hogy a kevesebb 
néha több. Az elmúlt években 
kialakult diótörő divatot is to-
vábbvitték a tervezők: szokat-
lan színekkel és formákkal öt-
vözik a kiegészítőket. 

2021-ben a legdivatosabb karácsonyfadíszszín a rózsaarany 
és a fehér. FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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Ragyogó, színes karácsonyfák

Kiss Noró  a színház mellett ismét játszik zenekarával

Újra Passion Project

A PASSION JELENLEGI FELÁLLÁSA:  Kiss Noró (ének), Papp 
Attila (ének), Kóbor Péter (gitár), Mikó Gábor (gitár), Halász Mi-
si (dob), Csoltói József (bass) és Varga Ernő (vizuál) alkotják a te-
amet. A koncerten Papp Attila betegsége miatt nem vesz részt.

DAS MODEL A VENDÉG:  A december 18-ai bulin a Passion mel-
lett a NOPE és a Das Model soproni formáció is fellép a Búgócsi-
ga Akusztik Gardenben. Utóbbi zenekar énekese QQ, aki helyi és 
országos zenész körökben is ismert. 

BULI VAN!  – zenei ajánló
Sopronban az Esti Kornél – Az ősszel 15. évét ünneplő, fesz-
tiválkedvenc Esti Kornél zenekar december 17-én lép fel a Han-
gárban, ahol vendég az Idegen. 
Az Esti Kornél 2006-os fennállá-
sa óta megjelent 5 nagylemeze, 
évek óta telt házas koncerteket 
ad Budapest legnagyobb klub-
jaiban. (December 17., péntek, 
Hangár Music Garden)

Lord koncert a Hangárban – A népszerű Lord zenekar kon-
certezik december 18-án, szombaton Sopronban. A soproni gyö-
kerekkel rendelkező együttesnél már-már hagyomány, hogy év 
végén fellép a leghűségesebb 
városban, ahol természetesen 
előadják majd Pohl Misiék a leg-
nagyobb Lord-slágereket is. Elő-
zenekar a Hollywood Rose csa-
pata. (December 18., szombat 19 
óra, Hangár Music Garden)


