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Lackner Kristófra emlékeztek

Fennállása 100. évfordulóját ünnepelte a hétvégén a Soproni Vasutas Sportegylet. Ferling József korábbi labdarúgót is köszöntötték a centenáriumi ünnepségen – ő az egykori 
SVSE-sportolók doyenje, a 60 évvel ezelőtt az NB III-ban bajnokságot nyert labdarúgócsapat egyik élő tagja. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Sportoljunk a szabadban!

„Valami fáj, ami nincs”
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Az elmúlt években Sopronban több köztéri fitneszpark épült, amely remek sportolási 
lehetőséget nyújt mindenkinek, azonban érdemes néhány tanácsot megfogadni 
a kondiparkok használata előtt.

„Valami fáj, ami nincs” címmel Bognár Béla képeslap-
gyűjtő anyagából nyílt kiállítás a Széchenyi István Városi 
Könyvtárban. Itt adták át a Hűség 100 című vetélkedő dí-
jait. Felvételünkön az első helyezett, berzsenyis csapat. 

Életmentő 
vakcinák
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Barcelonában a vasvillások

A Vasvilla 16 diákja és két kísérő tanára 15 napot töltött  
Barcelonában az Erasmus+ pályázat keretében. 

Születésének 450. évfordulója alkalmából csendes főhajtással 
adózott Lackner Kristóf emléke előtt Sopron vezetése. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Százéves a vasutas sportegylet

– A neheze ezután kö-
vetkezik, és az egyetlen, 
ami megvéd, az oltás 
– mondta Orbán Viktor. 
November 20-tól újabb 
szigorításokat vezettek 
be a koronavírus miatt: 
kötelező a maszk a zárt 
terekben, az egészség-
ügyi dolgozóknak fel 
kell venniük a harmadik 
oltást, az 500 főnél na-
gyobb rendezvényeket 
csak oltási igazolvánnyal 
lehet látogatni. 5
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ETZL EDGÁR

A karácsony közeled-
tével egyre több üzlet 
hirdet csábító ünnepi 
akciót. Jó azonban, ha 
tisztában vagyunk fo-
gyasztói jogainkkal, 
mert így elkerülhetjük 
az esetleges vitákat.

Ugyan a koronavírus miatt 
előtérbe került az online vá-
sárlás, de dönthetünk úgy, 
hogy személyesen szerezzük 
be a kiszemelt ajándékokat. 
Bár nem készül hivatalos sta-
tisztika, úgy érezhetjük, hogy 
minden évben egyre előbb 
kezdődnek az ünnepi leérté-
kelések. Ez nem feltétlenül 
baj, hiszen több időnk van 
összehasonlítani az árakat, 
így akár több ezer forintot is 
spórolhatunk.

Érdemes azonban utána-
járni az eredeti áraknak is, 
hogy ne essünk átverés áldo-
zatául. – Amikor egyéni be-
jelentés miatt felmerül a gya-
nú, hogy egy leértékelt termék 
ára az eredetihez képest nem 
kedvezőbb vagy akár több is 
annál, az ügyet megtévesz-
tésként vizsgálja a hatóság 
– kezdte dr. Opra Zsófia, a 
megyei kormányhivatal fo-
gyasztóvédelmi főosztályá-
nak vezetője. Hozzátette, jö-
vő májustól az üzleteknek fel 
kell majd tüntetniük a korábbi 
árakat a leértékeléskor.

Lehetséges, hogy csak az 
otthonunkban fedezzük fel 
a termék hibáját. A szakér-
tő emlékeztetett, hogy ilyen 
esetben a vásárló kérheti a 
vállalkozástól a termék javí-
tását vagy cseréjét. Előfor-
dulhat, hogy egy kifutó mo-
dellt nem lehet cserélni, ekkor 
kérhetjük, hogy fizessék ki az 
áru kijavíttatását, és el is áll-
hatunk a vásárlástól.

Ajándékozás után is kide-
rülhet, hogy valamiért nem 
tetszik a kiválasztott megle-
petés. Ezzel hasznos, ha elő-
re számolunk, hiszen nem 

minden esetben veszik vissza 
a terméket a boltban. – Sze-
mélyes vásárlás esetén csak 
akkor van helye az indoklás 
nélküli elállásnak, ha az üz-
let előre tájékoztatja erről a 
vásárlókat. A boltban meg-
kérdezhetjük, hogy a termék 
visszahozható-e, és ha igen, 
akkor pénzvisszatérítésre, az 

ár levásárlására vagy cserére 
adnak lehetőséget – magya-
rázta a szakértő.

Fontos azonban, hogy a 
fogyasztók jogai legtöbb-
ször csak a megőrzött blokk 
vagy számla ellenében ér-
vényesíthetők, érdemes te-
hát megőrizni azt az ajándék 
kipróbálásáig.

Leértékelés:  Májustól kötelező lesz feltüntetni a termék korábbi árait

Éljünk a vásárlói jogokkal!

Közeledik a karácsony – fontos, hogy tisztában legyünk vásárlói jogainkkal. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

Auszt r ia a béke-
tárg yalások során 
mindvégig tagadta, 
hogy a vesztes Oszt-

rák–Magyar Monarchia jog-
folytonos örököse lenne, és 
az új délszláv és csehszlovák 
állammal egyenlő elbánást 
követelt magának. Jóllehet 
az elmélet nem aratott nagy 
sikert a győztesek (különö-
sen a mellékgyőztesek) köré-
ben, részsikerekre azért fu-
totta belőle. Ezek között volt 
Burgenland is. A két vesz-
tes – Ausztria 
és Magyaror-
szág – területi 
vitájában egye-
lőre az előbbi 
állt nyerésre. 
A neki ítélt magyar megye-
részek azonban még ma-
gyar megszállás alatt álltak, 
és a magyar kormány nem 
is szándékozott azokat átad-
ni. A minisztertanács már 
1919. szeptember 30-tól kez-
deményezett kétoldalú tár-
gyalásokat az osztrákok-
kal, de a megbeszéléseknek 
nem lett értékelhető ered-
ménye. Dacára az ígéretek-
nek és a kompromisszumra 

való hajlandóságnak (a di-
dergő és éhező Ausztria ki 
volt szolgáltatva a magyar 
gabonaszállításoknak) egyik 
osztrák politikai irányzat 
képviselője sem merte meg-
kockáztatni, hogy az ország 
egyetlen háborús nyereségé-
ről akár részben is lemond-
jon. Az osztrák békeszerző-
dést követő évben különböző 
diplomáciai tárgyalótermek-
ben előkerült a terület meg-
osztásának kérdése, magyar 
kormánykörökben pedig bi-

za l ma sa n az 
is elhangzott, 
hogy ha netán 
a helyi lakos-
ság valamiféle 
szervezkedés-

be (ér t sd: el lená l lá sba) 
kezdene, azt hiba volna 
megakadályozni. 

Mint minden, a nemzet-
közi helyzet akkor is folyton 
változott. Európában kormá-
nyok jöttek és mentek, új el-
képzelések alakultak a régi, 
tartós érdekek védelmében. 
A magyar kormány egyelőre 
nem sokat tehetett, ezért az 
időhúzásra játszott. Először 
a szerb hadsereg baranyai 

kivonásával való párhuzam-
ba állítással, majd a kisebb-
ségi jogok követelésével, 
végül az osztrákokkal fenn-
álló vagyonjogi viták rende-
zésével akarta a területát-
adásról szóló tárgyalásokat 
elnyújtani. 

Trianon magyar ratifi-
kációja után azonban Nyu-
gat-Magyarország átenge-
dését nem lehetett tovább 

halogatni. A hivatalos át-
adásra 1921. augusztus vé-
géig került volna sor, addig 
minden fegyveres erőt ki 
kellett vonni a térségből. Ezt 
a magyar kormány utasítása 
alapján meg is kezdték, ám 
ugyancsak az alapján később 
leállították. Pedig a bécsi Re-
ichspost című lap 1921. au-
gusztus 28-i számának cím-
oldalán Ignaz Seipel későbbi 

kancellár, akkor a keresz-
tényszocialista párt elnöke 
a következőket írta: „Ami-
kor az olvasók ezt a lapot a 
kezükbe veszik, az Ausztriát 
Magyarországtól elválasztó 
régi határok már megszűn-
nek...”. Seipel vaskosat téve-
dett. Pedig a nap igazán jól 
indult számukra. Aznap az 
átadásra kijelölt terület nagy 
részét a magyar kormány 

valóban kiürítette, és a 
csendőrség, valamint a vám-
őrség is távozott onnan. A ki-
vonuló alakulatok nyomában 
előrenyomuló osztrák csend-
őröket a Casablanca későbbi 
rendezője, Kertész Mihály 
filmezte egy teherautó plató-
járól. Savanyúkút (Bad Sauer - 
brunn), Tormafalu (Krens-
dorf), Petőfalva (Pöttelsdorf) 
lakossága virággal fogadta 
az áthaladó csendőrzászló-
aljakat, de a virágesőt Ág-
falvánál golyózápor váltotta 
fel. A menetet magyar felke-
lő erők megállították, és né-
hány órán keresztül tűz alatt 
tartották. A felkelők még az 
angol és olasz tisztek társa-
ságában utazó Robert Davy 
kijelölt burgenlandi tarto-
mányfőnököt is feltartóztat-
ták egy időre, de a Budapest-
ről kinevezett Sigray Antal 
kormánybiztos erélyes fellé-
pésének köszönhetően autó-
jukkal kiszabadultak szorult 
helyzetükből. 

A magyar ellenállást lát-
va az osztrákok több telepü-
lésről maguk visszavonultak. 
Újabb kísérletük a terület 
birtokba vételére másnap 
szintén kudarcba fulladt. 
A megmozdulásokkal más-
fél hónapig tartó felkelés 
vette kezdetét. Úgy látszott, 
valamit még lehet kezdeni a 
mentés érdekében.

A Burgenland elfoglalása (1921) során rekvirált autóbusz és utasai.

4.

„A VIRÁGESŐT ÁGFALVÁNÁL GOLYÓZÁPOR VÁLTOTTA FEL”

– Sopron                A vég és a kezdet –

„A magyar ellenállást 
látva az osztrákok 
több településről ma-
guk visszavonultak.”

Vigyázzon értékeire!
CZETIN ZOLTÁN 

Hamarosan kezdődik 
az adventi időszak – ki-
gyúlnak a fények, for-
ralt bor illata lengi be a 
belvárost. Fontos, hogy 
a vásárokban, illetve 
az internetes rendelé-
seknél is vigyázzunk 
értékeinkre. 

Az ünnepi vásárokban, bol-
tokban karácsony előtt min-
dig nagyobb a tömeg, éppen 
ezért jobban oda kell figyel-
nünk, hogy ne veszítsünk el 
semmit. Vagy ne lopjanak el 
tőlünk semmit… 

– Tömegben legyenek 
mindig testközelben az ér-
téktárgyak, és soha ne hagy-
juk felügyelet nélkül azokat! 
– kezdte Babelláné Lukács 
Katalin, a Soproni Rendőr-
kapitányság őrnagya, ki-
e m e l t  b ű n m e g e l őzé si 
főelőadó. – Ha csak egy pil-
lanatra lépünk el az asztaltól 
vagy a bevásárlókocsitól, ak-
kor se hagyjuk ott a táskánkat, 
ahogy a nyitott autó első ülé-
sén se, amíg a csomagtartó-
ba pakolunk! 

A szakemberek tapasztala-
tai szerint egyre többen ren-

delik internetről a karácso-
nyi ajándékot. Ez is veszélyes 
terep lehet, de teljesen más 
okok miatt. 

– Míg a tömegben közvet-
lenül az értékeink, addig az 
online térben az adataink ke-
rülhetnek veszélybe – foly-
tatta az őrnagy. – Nem lehet 
elégszer felhívni a figyelmet: 
csak megbízható oldalról vá-
sároljunk, a legbiztosabb, 
ha létező áruház webes fe-
lületéről van szó. Ha kevés-
bé ismert helyről rendelünk, 
akkor ellenőrizzük az üze-
meltető adatait, a kapcsolat-
tartási és vásárlási feltétele-
ket, a webáruház értékelését! 
Ha lehetséges, az áruért előre 
ne fizessünk, ha pedig vala-
mi nagyon olcsó, akkor az le-
gyen gyanús! A bankkártyánk 
adatait csak a hivatalos fize-
tő felületeken adjuk meg, il-
letve állítsuk be a kettős vé-
delmet a kártyára! 

Fontos, hogy a bank-
kártyánkat ne fényképez-
zük le, és főleg ne küldjük el 
a fotót másnak! Az online-
dokumentumokat legalább 
a termék megérkezéséig, il-
letve a garanciaidő végé-
ig tároljuk! Ha pedig pana-
szunk van, akkor forduljunk 
a fogyasztóvédelemhez! 

RENDŐRSÉGI  sorozat

FOGYASZTÓVÉDELEM:  Abban az esetben, ha az adott üzlet nem 
partner a vásárlói jogok biztosításában, a hatósághoz fordulha-
tunk a fogyasztovedelem@gyor.gov.hu címen, illetve a me-
gyei iparkamara által működtetett békéltető testületnél (bekel-
tetotestulet@gymskik.hu) is panaszt tehetünk.
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www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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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. 

SOPRONI PENDELYES 
KULTURÁLIS EGYESÜLET
Több ezer gyermek szeret-
te meg a néptáncot az 1995-
ben alakult Soproni Pende-
lyes Kulturális Egyesületben.

– Az egyesületet a táncos 
gyermekek szülei hozták lét-
re azzal a céllal, hogy hátteret 
biztosítsanak a tánccsoport 
hagyományőrző tevékeny-
ségének – kezdte Sipos Fe-
renc, az egyesület elnöke. 
– A Pendelyes Táncegyüt-
tes idén ünnepli fennállásá-
nak 30. évfordulóját, tagja-
ink elsősorban a Petőfi-iskola 

tanulói, de örömmel fogadjuk 
a város többi iskolájából ér-
kező diákokat is.

A néptáncegyüttes leg-
főbb célja, hogy a gyereke-
ket megismertesse a ma-
gyar népi hagyományokkal. 
15 évvel ezelőtt alakult meg 
a Sopron Táncegyüttes, mely 
a felnőtteknek biztosít mű-
vészeti tevékenységet, így 
azóta a Pendelyes a Sopron 
Táncegyüttes utánpótlása-
ként működik. Az egyesület 

rendszeresen szervez prog-
ramokat, fellép a városi ün-
nepségeken. Tehetségfejlesz-
tő tevékenységét a MŰV-ÉSZ 
projekt keretében valósítják 
meg. 2012-ben kiérdemel-
ték a Sopronért Emlékér-
met, 2016-ban a Civitas Fide-
lissima díjat, 2017-ben pedig 
„Bonis Bona – A nemzet te-
hetségeiért” díjat kapott a 
szervezet kiemelkedő tehet-
séggondozó tevékenységéért. 
A Pendelyes a Hagyományok 

Háza Hálózat tagja 2020 óta, 
így a hálózat részeként szer-
vezi a népművészettel kap-
csolatos eseményeket Sop-
ronban és a megyében.  

AQUARÁZS REKREÁCIÓS 
SPORTEGYESÜLET 
Az Aquarázs Rekreációs 
Sporteg yesület 1995-ben 
alakult azzal a céllal, hogy 
a Sopronban és a város von-
záskörzetében élő légző- és 
mozgásszervi beteg, illetve 

egészséges gyermekek szá-
mára megteremtse a rend-
szeres mozgás lehetőségét. 

– Programunk fő pillé-
re a heti két alkalommal 
megtartott úszófoglalko-
zás – mondta dr. Simonné 
Kajtár Gabriella, az egyesü-
let elnöke. – A gyerekek tu-
dásuknak, képességeiknek 
megfelelő csoportokban dol-
goznak. Évközben két úszó-
szakosztályba várjuk őket: a 
gyógyúszó szakosztályban 

a belgyógyászati és mozgás-
szervi beteg gyerekekkel 
foglalkozunk, a rekreációs 
úszás szakosztályba azok-
kal, akik szeretnek úszni, de 
nem céljuk a versenyezés. 
Közel 7 éve már 3 éves kortól 
oktatjuk a gyerekeket. Idén 
több mint 500 rekreációs és 
gyógyúszó gyerek vesz részt 
edzéseinken.

Az egyesület komplex 
programjának másik kiemelt 
eleme a nyári sportnapközis 
tábor, ahol 10 sportág közül 
választhatnak a gyerekek a 
reggeli úszás után. A nyári 
szünet első 4 hetében több 
mint négyszáz gyerek szá-
mára teremtenek tartalmas 
programot. Télen sítábort is 
szerveznek, amelyen közel 
100 gyermek és szülő vesz 
részt minden év január har-
madik hetében. Az egyesület 
fontosnak tartja a szülőkkel 
való folyamatos kommuni-
kációt, a gyerekcentrikus 
oktatást, az élménypedagó-
gia alkalmazását. 2021-től 
az új uszodába költözéssel 
nagymértékben javultak a 
feltételeik. 

Az Aquarázs egyesületben 3 éves kortól oktatják a gyerekeket.A Pendelyes fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. 

HUSZÁR JUDIT

Tavaly 11 fiatal halt meg csak a bi-
ka nevű szintetikus drogtól Magyar-
országon. Az illegális szerekhez ma 
már bárki könnyedén hozzájuthat – a 

szakemberek egyöntetűen a megelőzésre hívják 
fel a figyelmet. 
Kábítószer-egyeztető fóru-
mot tartottak múlt szerdán a 
városházán. A már hagyomá-
nyos rendezvényen dr. Simon 
István a prevenció jelentő-
ségére hívta fel a figyelmet. 
– A legfontosabb, hogy 18 év 
alattiakat ne engedjünk az „éj-
szakába” – hangsúlyozta az al-
polgármester. – A szülők min-
dig tudják, hogy mire költik a 
zsebpénzüket a fiatalok, és le-
gyen gyanús, ha megváltozik 
a viselkedésük! Előfordulhat 
ugyanis, hogy pont a drog áll 
a háttérben. A szülők mellett 

a nagyszülőknek is nagyon 
lényeges a szerepük, sokszor 
ők a gyerekek bizalmasai, rá-
adásul általában jobban rá 
is érnek.

– Az új designer drogo-
kat egyre fiatalabbak próbál-
ják ki – hívta fel a figyelmet 
Babelláné Lukács Katalin, a 
Soproni Rendőrkapitányság 
őrnagya, kiemelt bűnmegelő-
zési főelőadó. – Ezeket a szin-
tetikus szereket mesterséges 
úton állítják elő, és mire tiltó-
listára kerülhetnének, addig-
ra általában egy összetevőt 

megváltoztatnak, így kezdő-
dik az egész kör elölről. Pont 
ezért a fogyasztásuk álta-
lában „csak” szabálysértés, 
ugyanakkor az egészségre na-
gyon veszélyesek. 

A bika nevű szer például 
tavaly 11 fiatal halálát okoz-
ta Magyarországon, ők nagy-
részt huszonévesek voltak. 
De miért olyan népszerűek 
ezek a szerek? Egyrészt meg-
lepően olcsók, akár 500 forin-
tért is beszerezhető egy-két 
adag, az interneten meg lehet 
rendelni őket, ráadásul a fo-
gyasztásuk bizonyos körök-
ben divatos. Sokszor az elne-
vezésük – biofű, herbál, Kati, 
kristály – nem utal arra, hogy 
veszélyes anyagról, túlzás 
nélkül mondhatjuk: méregről 
van szó.

2019-ben eg y felmé-
rést készítettek Sopronban, 
amelyben 691 10.-es és 11.-es 

középiskolás válaszolt (név 
nélkül) a kérdésekre. – A sa-
ját bevallásuk szerint a fiata-
lok hatoda (141 diák) már ki-
próbált valamilyen drogot 
– ismertette az eredményt 
dr. Payer Erzsébet, a Sopro-
ni Gyógyközpont osztályve-
zető főorvosa. – A felmérés-
ből az is kiderül, hogy sok 
fiatal küzd problémákkal, 
szorong, a drogokat és az al-
koholt pedig pont ennek oldá-
sára használja. 

A szakemberek szerint 
fontos a család, a kortárs kö-
zösségek és a diákokkal napi 
kapcsolatban lévő felnőttek, 
például pedagógusok szere-
pe, hogy szükség esetén mer-
jenek tőlük kérdezni, segítsé-
get kérni. A leglényegesebb 
pedig, hogy a fiatalok tudják: 
már egyszeri droghasználat 
is végzetes lehet, ezért ne pró-
bálják ki! 

Kábítószer-egyeztető fórumot  tartottak a városházán

A gyilkos bika és társai

A fórumon soproni pedagógusok, iskolaigazgatók, egészségügyi szakemberek hallgatták meg az előadásokat. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A közlekedésbiztonság jegyében
Sopronban is megrendezték a Road Safety – a biztonság az el-
ső néven indított országjáró közlekedésbiztonsági programso-
rozatot. A városi stadion parkolójában felállított KRESZ-pályán 
játékos és interaktív formában ismerkedhettek meg a diákok 
a biztonságos közlekedés szabályaival. A programon mintegy 
2000 elsős és másodikos vett részt. A rendezvényen 20 per-
ces oktatást követően instruktorok segítségével gokartokkal, 
elektromos miniautókkal, kerékpárokkal és rollerekkel gyako-
roltak a diákok a KRESZ-pályán.

Az esemény zárónapján dr. Farkas Ciprián polgármester 
hangsúlyozta: – A települések közúthálózatai egyre nagyobb 
forgalmat bonyolítanak le, ezért a gyermekek biztonságá-
ra is kiemelt figyelmet kell fordítani. Sopronban a legkiseb-
bek a KRESZ-parkban és az Alpin Parkban kialakított pályán is 
gyakorolhatják a közlekedési szabályokat. 

Elkezdődött a krízisidőszak
Novembertől elindult a téli krízisidőszak, a hideg az otthon-
talan emberekre hatalmas veszélyt jelent. A Soproni Szociális 
Intézmény mindenkit arra kér, hogyha kapualjban, padon fekvő 
vagy ücsörgő embert lát, aki láthatóan fázik vagy alszik, hív-
ja az utcai szolgálatot teljesítő munkatársaikat! A +3630/827–
37–61-es és a +3630/223–62–62 telefonszámon 14–22 óráig 
hívhatók a szakemberek, a diszpécserszolgálat a +3692/323–
000 telefonszámon (0–24 óráig) érhető el. Nagyon fontos, sen-
kit ne hagyjunk magára, mert a tartós hidegben bárki hamar 
kihűlhet.

A legkisebb hősök napja
Lila színben pompázott a Tűztorony, a Mária-oszlopnál pedig 
jótékonysági edzést tartottak múlt szerdán. A sportkedvelők 
285 ezer forintot gyűjtöttek össze a Soproni Gyógyközpont ko-
raszülött részlegének. A világnapon a kórház gyermekosztálya 
is lilába borult. November 17-én a legkisebb hősök, a koraszü-
löttek világnapját ünneplik. A KSH adatai alapján Magyarorszá-
gon évente mintegy 8000 újszülött jön világra idő előtt. 

Pszi-Faktor tehetségkutató
Tíz intézményből nyolcvanan neveztek a 6. Pszi-Faktor tehet-
ségkutatóra. A pénteken a GYIK Rendezvényházban tartott ese-
ményen 22 műsorszámot vittek porondra vers, próza, játék és 
tánc kategóriákban. A tehetségkutató célja, hogy az érintet-
tek bemutathassák tehetségüket, eloszlatva az előítéleteket. 
A programon Sopron önkormányzata nevében Filep Márk kö-
szöntötte az érdeklődőket. 

Konferencia Zrínyi Péter emlékére
Nemzetközi konferenciát szervezett a Soproni Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzat a Rejpál-házban. Az eseményt Zrínyi Pé-
ter horvát bán születésének 400., kivégzésének 350. évfordu-
lója tiszteletére tartották meg.

RÖVIDEN

KULTÚRA, SPORT, EGÉSZSÉG

Civil szervezetek Sopronért
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– Most nyakig vagyunk 
a negyedik hullámban, 
a neheze ezután követ-
kezik, és az egyetlen, 
ami megvéd, az oltás 
– mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök a Kos-
suth rádióban. Mint is-
mert, november 20-tól 
újabb szigorításokat ve-
zettek be a koronavírus-
járvány miatt. 

– Akik nincsenek beoltva, élet-
veszélyben vannak – mond-
ta Orbán Viktor. A minisz-
terelnök a Kossuth rádiónak 
adott interjúban hangsúlyoz-
ta: mindenki, aki nincs beolt-
va, nemcsak magára, hanem 
a többiekre nézve is veszélyt 
jelent. A védelmi intézkedé-
sek nem óvnak meg a vírus-
tól, csak a járvány terjedé-
sének a sebességét lassítják. 
– Ha mindenki be lenne olt-
va, nem lenne negyedik hul-
lám, vagy ha lenne, az inkább 
csak hullámocska lenne. Ak-
kor nem lesz ötödik hullám, 
ha mindenki beoltatja magát, 
és nem fogjuk tudni elkerül-
ni, hogy a végén mindenki be-
oltassa magát – hangsúlyozta 
Orbán Viktor. 

Mint ismert, a koronaví-
rus-járvány miatt újabb in-
tézkedéseket jelentettek be a 
múlt csütörtöki kormányin-
fón. November 20-tól köte-
lező a maszk használata a 
zárt terekben, így például az 
üzletekben, bevásárlóköz-
pontokban, múzeumokban, 
színházakban, mozikban, 
ügyfélszolgálatokon. 

Az oktatási intézmények-
nél az igazgatókat jogosít-
ják fel, hogy döntsenek a 

maszkviselési kötelezettség-
ről. – A maszkhasználat alól 
kivételt jelentenek az irodák 
és a sportolás céljára szolgáló 
helyiségek – mondta Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget 
vezető miniszter. 

Az egészségügyben kötele-
zővé teszik a harmadik oltás 
felvételét. Az 500 főnél na-
gyobb rendezvényeket csak 
oltási igazolvánnyal lehet lá-
togatni. A rezsicsökkentést 
pedig kiterjesztették a kisvál-
lalkozókra is.

A Soproni Szociális Intéz-
mény vezetősége továbbra 
sem tartja indokoltnak láto-
gatási tilalom bevezetését az 

Ikva Idősek Otthonában és a 
Balfi úti Idősek Otthonában, 
viszont csak érvényes védett-
ségi igazolvánnyal vagy 48 
óránál nem régebbi negatív 
Covid-teszttel lehet belépni, 
melyet a portaszolgálat ellen-
őriz. Nappali ellátásaikban is 
védelmi intézkedéseket ve-
zettek be november 22-től. E 
szerint belépéskor minden el-
látottnak megmérik a testhő-
mérsékletét, az étkezést cso-
portokba bontva oldják meg. 
A maszk használata kötelező 
a dolgozóknak és az ellátot-
taknak is. 

Mint arról lapunkban is 
beszámoltunk (Koronavírus: 

november 22-től oltási akció-
hét, Soproni Téma, 2021. no-
vember 17.), hétfőn kezdődött 
és egészen november 28-ig 
tart az oltási akcióhét. 101 me-
gyei és városi kórház, köztük 
a Soproni Gyógyközpont Vári-
si úti oltópontján lehet kérni a 
vakcinát reggel 7 és este 7 kö-
zött. Az oltatlanok kivételesen 
előzetes regisztráció nélkül is 
érkezhetnek az oltópontra, ez 
esetben azonban a regisztrá-
ciójukat a helyszínen végzik 
el, oltásuk érkezési sorrend-
ben történik. Azoknak, akik 
már korábban regisztráltak 
az interneten, továbbra is az 
időpontfoglalót javasolják. 

Gedéné Hadarits Ilona vezető ápoló a harmadik, emlékeztető vakcinát adja be a Soproni Gyógy-
központ Várisi úti oltópontján. FOTÓ: MTI – FILEP ISTVÁN

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk 
be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből 
felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtet-
tük el. Azok között, akik a helyes megfejtést december 1-ig bekül-
dik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema e-mail-címre, ajándékot sorsolunk ki.

November 10-i rejtvényünk megfejtése: Breuer György 
emléktáblája Brennbergbányán

Breuer György emléktáblája
Breuer György ornitológus, a Sopron-környéki erdők és a Fertő tó 
kutatója 1887-ben született a Krassó–Szörény megyei Stájerlaka-
ninán (Anina). A szegedi kereskedelmi akadémia elvégzése után 
Düsseldorfban, a Benraht gépgyárban műszaki ismeretekre tett 
szert, majd az Urikány-Zsilvölgyi Kőszénbánya Társaság lupényi 
bányájánál tisztviselőként helyezkedett el, ahonnan 1912-ben he-
lyezték át Brennbergbányára. Az első világháború elején a 19. sop-

roni honvéd gyalogezred katonájaként orosz hadifogságba esett, 
majd később Gyóni Gézával egy hadifogolytáborba került. 1918 
nyarán tért vissza Brennbergbányára, ahol megszervezte a nem-
zetőrséget, miközben a bánya, az osztályozó és a szociális léte-
sítmények ügyvitelét is sikeresen irányította. 1944-ben a nyilasok 
letartóztatták, a Breuer család házába Szálasi Ferenc menyasszo-
nya, Lutz Gizella költözött. Kiszabadulása után segítette Vajk Ar-
túr bányaigazgató és a neves soproni építész, Füredi Oszkár rej-
tőzködését, amiért a nyilasok ismét lefogták. Breuer György 1945. 
április elején már ismét a brennbergi bányaigazgatóságon tevé-
kenykedett. 1946-ban Vajk Artúrral közösen megakadályozták a 
brennbergi német családok kitelepítését. 1948-ban nyugdíjazták, 
brennbergi lakását a vállalat felmondta, ezért feleségével Ernő 
fiukhoz Nagykanizsára költöztek. Breuer György igazi polihisztor 
volt, megszervezte a Magyar Ornitológusok Szövetsége soproni 
csoportját, amelynek végig elnöke volt, havonta tartott madárta-
ni előadásokat. Kitűnő gombaismerő volt, gombaismertető tanfo-
lyamokat szervezett, emellett elsőrangúan fényképezett, egy ide-
ig a Soproni Fotóklub elnöke is volt, de nagy kedvvel művelte a 
sakkozást is. 1955-ben egy vakbél-perforáció vetett véget hánya-
tott, de eredményekben gazdag életének. 
Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

HOL JÁRUNK?  – rejtvény

EZ LESZ…  – programajánló
Loop Doctors koncert 
November 24., szerda 21 óra, Búgócsiga Akusz-
tik Garden

Markó Ádám dobkurzus 
November 25., csütörtök 18 óra, Búgócsiga Akusz-
tik Garden

Elefánt koncert 
November 26., péntek 19 óra, Búgócsiga Akusz-
tik Garden
Vendég: Analog Balaton

Soproni Advent 2021
November 26. – december 23., Várkerület 

Emigránsok
November 26. 19 óra, Liszt-központ
Sławomir Mrożek drámája húsba vágó és lélekbe markoló 
kérdéseket feszeget a hazájukat különböző okokból elhagyó 
emberekről. 

Adventi vásár a Kárpáti malomban
November 27–28. 10–18 óra
Adventi hangulat, foglalkozások, dísz- és ajándékötle-
tek, finomságok és sok-sok kézműves alkotás várja az ér-
deklődőket.

A római kor emlékei Sopron belváro-
sában
November 27., szombat 15 óra, Tourinform iroda
2000 évet utazunk vissza az időben, megismerve a mai bel-
város alatt húzódó római kori városelőd, Scarbantia emléke-
it. A részvételi jegy személyesen a Tourinform irodában vagy 
online is megvásárolható: visitsopron.com. 

Mogács Dániel előadása
November 27. 18 óra, Liszt-központ
Emberfej, avagy a kicselezett mindennapok

Csányi Sándor – Hogyan értsük félre a 
nőket?
November 27. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka: nyolc különböző ka-
rakter nyolcvan percben.

Irie Maffia
November 27. 21 óra, Hangár Music Garden

Belvárosi séta
November 28., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda
A séta alkalmával az érdeklődők megismerik a város neveze-
tes épületeit, történelmi eseményeit, sorsfordulóit. Regiszt-
ráció: www.visitsopron.com

Kelekótya haramiák
November 29., hétfő 10 óra, Liszt-központ
Veres András – zenés bábjáték

És mégis élünk
November 30., kedd 17 óra, Soproni Petőfi Színház 
Somogyváry Gyula – Szarka Gyula: táncmű a soproni népsza-
vazás 100. évfordulójára.

Akarsz játszani életet?
November 30., kedd 15.30, Búgócsiga Akusz-
tik Garden
Inspiráció coaching

A Rongyos Gárda harcaitól a soproni 
népszavazásig
A kiállítás december 20-ig megtekinthető a Liszt-
központ 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. 

Orbán Viktor:  Nem lesz 5. hullám, ha mindenkit beoltanak

Életmentő vakcinák
Ausztria: kötelező oltás
A koronavírus terjedése miatt november 22. hétfőtől ismét teljes 
lezárást rendelt el Ausztriában a kormány, február 1-jétől pedig kö-
telező lesz a védőoltás az országban – jelentette be pénteken Ale-
xander Schallenberg szövetségi kancellár, Wolfgang Mückstein 
egészségügyi miniszter, valamint Günther Platter tiroli kormányzó 
és Michael Ludwig bécsi polgármester. Kötelezővé tették a maszk-
viselést a beltéri közösségi helyeken, kijárási tilalom lépett élet-
be, a munkahelyeken – ha lehetséges – home office-ban kell dol-
gozni, az iskolák és az óvodák viszont nyitva maradtak. A lezárást 
tíz napra vezették be, majd legfeljebb újabb tíz nappal meghosz-
szabbíthatják, de az oltottak és a gyógyultak számára a most be-
vezetett korlátozások legkésőbb december 13-án véget érnek.
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KÖVES ANDREA

A hagyományoknak megfelelően 
Lackner Kristóf születésnapján a viri-
listákat, Sopron legnagyobb adózóit 
köszöntötték péntek délután a Liszt-

központban, ahol a kamarai díjakat is átadták.

Az idei ünnepség is Lackner 
Kristóf szobránál kezdődött, 
ahol a jeles polgármester szü-
letésének 450. évfordulója al-
kalmából csendes főhajtással 
adózott a városvezetés nevé-
ben Barcza Attila, Sopron és 
térsége országgyűlési kép-
viselője, dr. Farkas Ciprián 
polgármester, dr. Simon Ist-
ván és Csiszár Szabolcs alpol-
gármester. Lackner Kristóf 
11 évig állt Sopron élén, tevé-
kenysége alatt hatalmas fejlő-
désen ment keresztül a város. 
A tudományos és kulturális 

téren is maradandót alkotó 
polgármesterről évről évre 
megemlékezik Sopron városa. 

A csendes főhajtás után 
a virilistákat, Sopron legna-
gyobb adózóit köszöntötték 
a Liszt-központban. 25 éve 
tiszteleg a város a példamu-
tatóan adózó egyéni és társas 
vállalkozások előtt. Dr. Farkas 
Ciprián köszöntőjében ki-
emelte: fontos megemlékez-
ni azokról, akik rengeteget 
tesznek a közösségért, tevé-
kenységükkel a város fejlődé-
sét segítik, munkát adnak a 

soproni családoknak.  Barcza 
Attila ünnepi beszédében ne-
mes hagyománynak nevez-
te a virilisták köszöntését. 
– A magyar kormány min-
dent megtesz azért, hogy a 
kis- és középvállalkozásokat 
megbecsülje, számos adóked-
vezménnyel és gazdasági le-
hetőséggel segíti a szektort 
a koronavírus-járvány ideje 
alatt is – fejtette ki Sopron és 
térsége országgyűlési képvi-
selője. Ezúttal több mint száz 

egyéni és társas vállalkozás 
vehette át a virilista okleve-
let. A Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara által alapított 
Mecénás elismerést Cson-
ka László kapta meg, a Covid 
19 első hulláma alatti lélegez-
tetőgépek beszerzését célzó 
soproni adománygyűjtés elin-
dításáért. A Lackner-díjjal Ba-
konyi Gábort ismerték el, aki 
jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy Sopron a faipar fellegvá-
ra lehessen. 

MESTEREKET AVATTAK:  Az ünnepségen a hagyományoknak 
megfelelően 13 új mestert is felavattak. A burkolókat, valamint 
a festő, díszítő, mázoló és tapétázó hivatás képviselőit Horváth 
Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntöt-
te, aki kiemelte: a szakma csúcsát jelenti, ha valaki mesterré vá-
lik. Idén Fehérvári Gábor, Kőmíves István, Kreicz Balázs, Mészáros 
Gyula, Nagy Gábor, Szabó Sándor, Antal Miklós, Fejes Miklós, Gru-
ber Ákos, Huszár Gergely, Kovács Gábor, Kurucz Ádám és Rabi Nor-
bert érdemelte ki az ifjú mester címet.

25 éve tiszteleg a város a legnagyobb adózók – az egyéni és társas vállalkozások – előtt. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

ETZL EDGÁR

A járvány nem kímélte a vállalkozásokat sem, de 
számos államilag támogatott pénzügyi megol-
dást kínál számukra a Széchenyi Kártya Program. 
A lehetőségekkel sok soproni vállalkozás él.

Széleskörűen felhasználha-
tó, kiemelten kedvező felté-
telű lízingprogram érhető el 
a vállalkozóknak szeptember 
óta a soproni kamarában is. 
A Széchenyi Lízing GO! ne-
vű pénzügyi szolgáltatás a 
mikro-, kis- és középvállal-
kozásokat segíti az eszköz-
beszerzésben: új vagy hasz-
nált autókra, berendezések és 
ingatlan finanszírozására is 
felhasználható.

– A program az Innováci-
ós és Technológiai Miniszté-
rium támogatásának köszön-
hetően a teljes futamidő alatt 
alacsony, évi fix 0,5 százalé-
kos kamat mellett érhető el 
– magyarázta dr. Darázs An-
dor, a Soproni Kereskedelmi 

és Iparkamara munkatársa. 
A szakértő elmondta, mini-
mum 1 millió, de legfeljebb 
1 milliárd forint finanszíro-
zott összeg igényelhető, akár 
tízéves futamidőre. Kiemelte, 
hogy a Széchenyi Lízing GO! 
kezdő vállalkozások számá-
ra is elérhető, és online is be-
nyújtható az igénylése. 

– Szeptember óta több 
mint 110 alkalommal, össze-
sen körülbelül 500 millió fo-
rint értékben igényelték ezt 
Sopronból és környékéről. 
A lízing tárgya zömében gép-
jármű, a felek átlagosan 48–60 
hónap futamidőre szerződ-
nek – ismertette a szakértő. 
A szolgáltatás december 31-ig 
vehető igénybe.

A Széchenyi Kártya Prog-
ram más hiteleit január óta 
több mint 300 alkalommal, 
mintegy másfél milliárd fo-
rint értékben igényelték a 
környékbeli vállalkozók. Dr. 
Darázs Andortól megtud-
tuk, kifejezetten népszerű a 
tavaly megújult folyószám-
lahitelük, melynek jelenleg 
csupán 0,1 százalék a kama-
ta, illetve a múlt évben be-
vezetett, szabad felhasználá-
sú likviditási hitel, amely 0,2 
százalékos kamat mellett ér-
hető el. A szakértő kiemelte: 

ezek közül egyik felvételé-
hez sincs szükség ingatlanfe-
dezetre. Ugyancsak keresett 
a program beruházási hite-
le, amely 10 százalékos ön-
erő mellett 1 millió és 1 milli-
árd forint között igényelhető 
akár 10 éves futamidőre, 0,5 
százalékos kamat mellett. 
– Bízunk benne, hogy a köz-
vetített programjaink hozzá-
járulnak a vállalkozások jár-
vány utáni fellendüléséhez, a 
versenyképesség növeléséhez 
– tette hozzá Kováts Árpád, a 
soproni kamara titkára.

Segítség a vállalkozóknak

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM:  A 2004-ben indult Széche-
nyi Kártya Program célja, hogy a lehető legtöbb hazai mikro-, kis-, 
valamint középvállalkozás hitelhez jusson elsősorban az állami 
kamattámogatás biztosításával. Segítségével a cégek kedvez-
ményes folyószámla- és beruházási hitelt, valamint turisztikai és 
agrártámogatást vehetnek fel. Tavaly májusban a karantén utáni 
lendületes újraindulás érdekében a rendszer átmeneti támogatá-
si keretet kapott, így még kedvezőbb feltételekkel igényelhetők 
a pénzügyi szolgáltatások. A vállalkozók a Széchenyi Kártya Prog-
ram nyújtotta lehetőségekről a www.kavosz.hu oldalon tud-
hatnak meg többet.

„Gondolják csak el, Xavi 
bemutatására 10 ezer em-
ber volt kíváncsi! Ez mu-
tatja a klub és a szurkolók 
egymáshoz való szoros 
kötődését.”

JEGYZET

Több mint egy klub
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Nem tudom, hogy a Soproni Téma olvasói között 
van-e, és ha igen, mennyi Barcelona drukker. 
Vélelmezem azonban, hogy akadnak (jó) néhá-
nyan városunkban, akik valamelyik soproni és 
magyar csapat mellett a Barcelonának is szur-
kolnak. Annak a katalán csapatnak, amely az 

elmúlt években elkáp-
ráztatta a világot, 
ahol világsztárok so-
ra játszott, élükön a 
világ legjobbjával, 
Messivel. (Tudom, 
szubjektív, hogy ki a 
legjobb, ezért méltán 
lehet közéjük írni Ro-

naldót vagy éppen Neymart.) Egyszer azonban 
minden sorozat megszakad, a világsztárok ki-
öregednek, vagy máshová igazolnak. Ez történt 
a Barcánál is, ráadásul a korábbi vezetés anya-
gi csődbe kormányozta a klubot. Épphogy sike-
rült megállnia a szakadék szélén.

Eddig ez tulajdonképpen szokványos törté-
net, de… Történt, hogy az új vezetés némi tü-
relmi idő után elküldte Roland Koeman veze-
tőedzőt, aki nem tudta felcsillantani a jövőt. 
Persze a tényekhez tartozik, hogy már ő is szin-
te reménytelen helyzetben vette át a stafétabo-
tot elődjétől. Szóval új edző érkezett, aki nem 
más, mint Xavi, egy korábbi klublegenda, aki 
saját nevelésű katalán játékosként repítette a 
Barcelonát a magasba olyan társakkal, mint 
Iniesta, Puyol vagy Messi, és még sorolhatnám 
a világklasszis játékostársakat. Szóval Xavi 
jött, látott és máris győzött, függetlenül attól, 
hogy mit ér majd el csapatával. A Barceloná-
ról mindig elmondják, hogy több, mint egy csa-
pat. Több, mert a klub testesíti meg a katalán 
azonosságtudatot. Különösen fontos volt ez a 
Franco rezsim idején, de napjainkban sem mel-
lékes, hiszen a katalán önrendelkezés megvaló-
sítását rendre meggátolja a spanyol kormány, 
ha kell, börtönbüntetéssel, majd amnesztiával 
vagy éppen külföldön élésre kényszerítve. És 
a világ eltűri ezt! Ezért aztán nem csodálkoz-
hatunk, ha mondjuk, Székelyföld autonómiatö-
rekvését is rossz szemmel nézik. No, de térjünk 
vissza a legendás klubhoz, amelynek első nagy 
korszaka Kubala Lászlóhoz köthető! Szóval a 
Barcelona több, mint egy klub, sokkal inkább 
egy nagy család. Ez közhelynek hangzik, de 
esetükben sokszorosan is igaz. Gondolják csak 
el, Xavi bemutatására 10 ezer ember volt kíván-
csi! Ez mutatja a klub és a szurkolók egymáshoz 
való szoros kötődését. A történetnek azonban 
itt nincs vége. Xavi kinevezésének hírére sorra 
jelentkeznek az egykori világklasszisok, hogy 
jönnének segíteni a bajban lévő, egykori csapa-
tuknak. Iniesta Japánból, Dani Alves Brazíliá-
ból, aki 38 évesen még játszana, Puyol talán az 
edzői stábban kap helyet, és megszólalt Messi 
is, aki párizsi szerződésének lejárta után min-
denképpen visszatér otthonába, és az is lehet, 
hogy még játszik is élete csapatában.

Szóval megmozdult a Barca közösség. Pá-
ratlan összefogás ez, túlmutat a sport kerete-
in, egyúttal bizonyítva a sport semmi mással 
össze nem hasonlítható erejét.

www.sopronitema.hu

Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni embe-
rek bemutatása mellett. Ezért olyan személyeket keresünk, akik 
szűkebb–tágabb környezetükben valamiért kiérdemelték a kö-
rülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő egy nagymama, 
másokon segítő ezermester vagy tanácsadó, egy közösség szer-
vezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! 
Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, 
hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla öröm-
mel a  Soproni Témában! Leveleiket a  szerkesztoseg@sopro-
nitema.hu e-mail-címre várjuk!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

A Lackner-díjjal  idén Bakonyi Gábort ismerték el

Példamutató adózók

Soproni Téma10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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Mintegy tizenöt fős, magyar és osztrák résztve-
vőkből álló szakmai delegáció járta be a Fertő-
parti beruházás területét. Az eseményen világ-
örökségi és természetvédelmi kérdések kerültek 
napirendre, melyekre a résztvevők megnyugtató 
válaszokat kaptak. 
A múlt heti bejáráson részt 
vett többek között a bécsi ma-
gyar nagykövet, valamint a 
budapesti osztrák meghatal-
mazott nagykövet, az Oszt-
rá k Külüg y minisztér ium 
UNESCO-részlegének veze-
tője, a Burgenlandi Tartomá-
nyi Parlament több képvise-
lője és Burgenland tartomány 
világörökségi megbízottja is. 
A delegáció tagjait Kárpáti Bé-
la, a Fertő-parti beruházásért 
felelős állami cég vezetője kí-
sérte körbe az építési terü-
leten. A résztvevők egyetér-
tettek abban, hogy fontos az 
osztrák–magyar együttmű-
ködés fenntartása és a vi-
lágörökségi kérdések közös 
megválaszolása.

Az ellenzéki politika és 
a sajtó előszeretettel vádol-
ja titkolózással a Fertő-parti 

beruházást, és támadja azzal, 
hogy nem egyeztet az oszt-
rák féllel. Mindkettő – immá-
ron sokadszorra – nyert cá-
folatot az elmúlt napokban. 
Dr. Ernst-Peter Brezovszky, 
az Osztrák Külügyminiszté-
rium UNESCO-részlegének 
vezetője a találkozót köve-
tően úgy nyilatkozott: a Fer-
tő tavi közös világörökségi 
helyszín az osztrák és a ma-
gyar félnek is fontos. A mos-
tani találkozó lényeges ese-
mény volt az együttműködés 
szempontjából. Mint mond-
ta: a maga részéről nagyon jó 
projektnek látja a fejlesztést, 
Ausztria pedig tiszteletben 
tartja, hogy a beruházás Ma-
gyarországnak igen fontos.  
– Egy új projektről olyan mó-
don kell az UNESCO-val tár-
gyalni, hogy azt az UNESCO 

jóváhagyja – nyilatkozta az 
egyeztetésről. A részletekről 
valószínűleg még érkezni fog-
nak kérdések az UNESCO-tól, 
amelyeket meg kell válaszol-
ni. De a lényeg, hogy Auszt-
ria és Magyarország szakmai 

párbeszéde igen jó irányba 
halad, és ezt az UNESCO is bi-
zakodóan szemléli. Kiemelte, 
hogy bár gyakran éri kritika 
a fejlesztést, ezek jellemzően 
nem Ausztria hivatalos szer-
veitől érkeznek.

Erwin Preiner, a Bur-
genlandi Tartományi Parla-
ment képviselője a bejárást 
követően úgy fogalmazott, 
hogy a helyszíni szemle na-
gyon fontos volt, hiszen 
egyik-másik kérdést, mely 

eddig nem volt tiszta, ponto-
san megvilágította. 

Kárpáti Béla, a Sopron–
Fertő Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. ügyvezetője el-
mondta: a bejárás célja az volt, 
hogy a külföldi kollégák pon-
tosan megismerjék a beru-
házást. Az eseményen világ-
örökségi és természetvédelmi 
kérdések kerültek napirend-
re, melyekre a résztvevőknek 
megnyugtató válaszokat tud-
tak adni. 

– Úgy gondolom, ezekben a 
kérdésekben a két országnak 
együtt kell dolgoznia, hogy a 
jövőben is meg tudjuk őrizni 
a közös értékeinket – hang-
súlyozta Kárpáti Béla. A cég-
vezető hozzátette: bízik ben-
ne, hogy az osztrák delegáció 
tagjai minden fontos infor-
mációt megkaptak a beruhá-
zással kapcsolatban, azt is ki-
emelte, hogy a találkozón nem 
merültek fel olyan kérdések, 
felvetések, amelyek a feleket 
befolyásolnák a közös világ-
örökségi helyszín megőrzése 
iránti elkötelezettségükben.
Forrás: fertopart.hu

Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. ügyvezetője (b) mutatta be az 
osztrák–magyar delegáció tagjainak a Fertő-parti fejlesztést. 

MADARÁSZ RÉKA

Ha úgy döntünk az 
idén, hogy lakásunk 
ünnepi hangulatá-
hoz a természetet hív-
juk segítségül, akkor 
az erdei barangolások 
során már neki is lát-
hatunk az alapanyagok 
összegyűjtésének.

A toboz az egyik legjobb deko-
rációs tárgy, mert bárhonnan 
be lehet szerezni, és minél 
többet halmozunk fel, annál 
jobban mutat együtt. Fogjunk 
egy átlátszó tálat, tegyünk be-
le 10–12 tobozt, és festékszó-
ró segítségével színezzünk be 
közülük párat valamilyen fel-
tűnő színre, például türkizre, 
ezüstre, aranyra vagy éppen 
csillámos rózsaszínre! Nem 
mindennapi, mégis egyszerű 
megoldás, ha néhány nagyobb 
méretű, natúr gyertyát fahéj-
rudacskákkal építünk körbe, 
majd az egészet egy masni-
val átkötjük. Pár nagyobb fű-
szertartó, egy-két apró dísz 
és só – szinte semmibe nem 
kerül, mégis aranyat érő ka-
rácsonyi díszt készíthetünk 
a segítségükkel. Helyezzük el 
először egy csipesz segítségé-
vel a miniatűr figurákat a tar-
tókba, szórjunk rájuk sót, és 
már kész is a meghökkentő 
dekoráció vagy a kedves kis 
ajándék. 

– Könnyen alkothatunk ott-
hon természetes anyagokból 
betlehemet is – osztotta meg 
velünk az általa megálmodott 
„receptet” Vessző Mónika, aki 
divatékszerek és dekorációs 
termékek készítésével fog-
lalkozik. – Egy lapos edénybe 

teszünk mohát, szépen elren-
dezzük. Ragasztópisztoly se-
gítségével egyforma hosszúsá-
gúra vágott ágakat ragasztunk 
össze, abból készítjük el az is-
tállót. A jászol dióhéj, a figurák 
teste feltekert falevél, a fejük 
mogyoró. Filccel rajzolunk ne-
kik arcot. Lehet mellé ágakból 
összeragasztott kerítést, ágak-
ra szúrt tobozokból pedig fát 
is eszkábálni. Az edény szélét 
tekerjük körbe borostyánin-
dával vagy fenyőágakkal! Az 
istállóra még tehetünk fenyő-
ágakat és tobozt. 

Móni a végén a havas ré-
szeket akrilfestékkel festi le, 
és már készen is van a hangu-
latos kis betlehemünk, amely-
nek mindenki garantáltan a 

csodájára jár majd. Hasonló-
an egyszerű az elkészítése a 
hangulatos csendéletnek is, 
amelynek az ötlete ugyancsak 
Móni fejéből pattant ki.

– Áttetsző üvegbe tobo-
zokat állítunk, vagy fenyő-
mulcsot és más termést he-
lyezünk – részletezte tovább 
lelkesen. – Vékony faágakat 
akrilfestékkel fehérre fes-
tünk, amitől szép, havas ha-
tást érünk el. A magyal ter-
mését ráragasztjuk az ágakra 
és az üvegre. További díszítés-
ként a váza köré tehetünk még 
magyalágat vagy borostyánt. 
Ez a kompozíció annyira jól 
mutat fehér abroszon, hogy a 
lakásunk ünnepi dísze lehet 
egész télen. 

KÖVES ANDREA

A Soproni Parkerdő megannyi sétaúttal kényezte-
ti a természetjárókat, számukra nem is kérdés: az 
erdőjárás gyógyító erővel bír.

Hosszú évekkel ezelőtt sze-
retett bele a túrázásba Jahn 
Krisztina soproni rekreációs 
sportoktató, jógaoktató, aki-
nek kisujjában vannak még 
a legrejtettebb erdei utak is. 
Úgy érezte: örömmel átad-
ná másoknak is azt a csodát, 
amelyet átél nap mint nap a 
természetjárás során. Nem 
csupán sétál az erdőben, ha-
nem szinte eggyé válik a ter-
mészettel. Ennek a gondolat-
nak a jegyében alakította ki 
a Gyógyító Erdő Programot, 
amely során a résztvevők egy 

könnyű, 2–4 kilométeres ve-
zetett túrán vesznek részt, 
miközben különleges módon 
kapcsolódhatnak az erdőhöz.

– A Gyógyító Erdő Prog-
ram alapja az erdőfürdőzés 
– mesélte Kriszti. – Az 1980-as 
években Japán erdészeti ügy-
nöksége vezette be a Shinrin-
yoku, azaz erdőfürdőzés fo-
galmát, felismerve, hogy a 
városi emberek nagyon eltá-
volodtak a természettől. Ar-
ra buzdították a nagyvárosok 
lakóit, hogy ismét fedezzék 
fel az erdőket. Erre épül a 

program, amelyet képviselek. 
A különösebb állóképességet 
nem igénylő, kétórás séta so-
rán középpontba kerülnek 
az érzékszervek, játékos fel-
adatokat oldunk meg, légző-
gyakorlatokat végzünk, a jóga 
egyes elemeivel ismerkedünk. 
Erre az időre a jelenlévők ki-
szakadnak a feszített hétköz-
napokból, és minden érzék-
szervükkel kapcsolódnak a 
természethez, az erdőhöz. 

A módszer hatékonyságát 
a tudomány is alátámasztja. 
Több kutatás is bizonyítot-
ta, hogy az erdőfürdőzés po-
zitívan hat a testre és lélekre 
egyaránt: erősíti az immun-
rendszert, növeli az energia-
szintet, csökkenti a stresszt, 
a feszültséget, enyhíti a dep-
resszió tüneteit. 

A toboz az egyik legjobb  természetes dekorációs eszköz

Adventi lakásdíszítés Éltető erdőfürdőzés

Vessző Mónika szerint könnyen alkothatunk otthon természe-
tes anyagokból betlehemet is. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Helyszíni bejárás:  Sikeres osztrák–magyar egyeztetés a Fertő tavi fejlesztésekről

Megőrizzük közös értékeinket

Az ágfalvi Kránitz Roland két fotóját is beválogatták a Comedy Wildlife Photography Awards dön-
tős alkotásai közé. A „Fuvolaművész” és a „Megtaláltam” című kép is szerepel a szívderítő galériá-
ban, amely az idei év legviccesebb fotóit gyűjti össze. Kránitz Roland egyébként már tavaly is beke-
rült a válogatásba, lapunkban pedig egy hete láthatták az egyik döntős képet, ugyanis erre is lehet 
licitálni a fotósok jótékonysági aukcióján (Jótékonysági licit, Soproni Téma, 2021. november 17.).
FOTÓ: KRÁNITZ ROLAND

A VILÁG LEGVICCESEBB ÁLLATFOTÓI
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PLUZSIK TAMÁS

„Valami fáj, ami nincs” 
címmel Bognár Béla 
képeslapgyűjtő anya-
gából nyílt kiállítás a 
Széchenyi István Városi 
Könyvtárban. 
A képeslapok és dokumentu-
mok a 100 évvel ezelőtti nép-
szavazás időszakába repítik 
vissza a látogatót.

– Nagyon fontosak az ilyen 
és ehhez hasonló rendezvé-
nyek, mert ezekből tanulni és 
táplálkozni lehet – fogalma-
zott megnyitójában dr. Farkas 
Ciprián polgármester. – Külön 
köszönet érte a könyvtár dol-
gozóinak és nem utolsó sor-
ban Bognár Bélának, aki ezt 
a rendkívül értékes anyagot 
rendelkezésre bocsátotta. 

A polgármester a tárlat 
megnyitója után értékes dí-
jakat és okleveleket adott 
át a Széchenyi István Váro-
si Könyvtár Hűség 100 című 

vetélkedőjén eredményesen 
szerepelt csapatoknak.

A háromfordulós verseny 
végeredménye:

1. helyezett a Berzsenyi 
Dániel Evangélikus (Líceum) 
Gimnázium és Kollégium Lí-
ceumi Rikkancsok nevű csa-
pata (Lendvai Emília Abigél, 
Magyar Júlia Ágnes, Miszori 
Nóra – felkészítő tanár: Bog-
dán Gyöngyi).

2. helyezett a Berzsenyi 
Dániel Evangélikus (Líceum) 
Gimnázium és Kollégium Hű-
ségvárosi Trió nevű csapa-
ta (Cser Barna, Gyolcs Bence, 
Nagy Dániel – felkészítő ta-
nár: Bálizs László).

3. helyezett a Gárdonyi Gé-
za Általános Iskola Rongyos 
Sereg nevű csapata (Bella Ali-
sa, Horváth Csenge, Szép Dá-
niel – felkészítő tanár: Honyák 
Norbert).

A „Valami fáj, ami nincs” 
című kiállítás január 8-ig te-
kinthető meg a Széchenyi Ist-
ván Városi Könyvtár nyitva-
tartási idejében.

ETZL EDGÁR

Különleges album bemutató-
jára gyűlt össze a közönség 
múlt héten a Pannonia Ho-
telben. A kötet címe D-day 
– A leghosszabb nap nap-
jainkban – Magyar sorsok, 
szerzője pedig Németh Péter 
fotóriporter, a Normandia 
1944 Történelmi és Kulturá-
lis Egyesület elnöke, lapunk 
munkatársa.

Németh Péter szenve-
délyes elhivatottságot érez, 
hogy felkutassa a második vi-
lágháború egyik sorsfordító 
ütközete, az 1944. június 6-i 

normandiai partraszállás kö-
rülményeit. Kilenc alkalom-
mal látogatta meg a történel-
mi helyszíneket, egyedülálló 
képanyagot készített, és kü-
lönleges élményekben volt ré-
sze, ezekből állította össze az 
albumot.

A bemutatót Brummer 
Krisztián történész, a polgár-
mesteri hivatal irodavezetője 
nyitotta meg, aki rövid előadá-
sában ismertette a normandi-
ai partraszállás eseményeit. 
Ezt követte Németh Péter él-
ménybeszámolója, aki az al-
bumból válogatott képekből 
tartott vetítést.

„Valami fáj…”

Soproni könyv  
a partraszállásról

Bognár Béla képeslapgyűjtő mutatja kiállítási anyagát a könyv-
tárban. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

Amerikai ejtőernyős katonák a 101. légi szállítású hadosztály 
egyik veteránjával. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

ELEK 
SZILVESZTER

Az 1700-
as évek-
ben fal-

ra vitt festést tárt fel 
Lángi József festő-
restaurátor a soproni 
evangélikus templom-
ban az épület felújí-
tásának előkészítése-
kor. A szakembernek 
a közel száz évig meg-
búvó alkotás több ta-
lányát sikerült már 
megfejtenie.

– Amikor beléptem az épület-
be, már sejtettem, hogy talál-
ni fogok itt rendkívüli falfes-
téseket – kezdte Lángi József. 
– Mielőtt azonban belefog-
tam a gyakorlati munkába, 
alaposan beleástam magam 
a templom történetébe. Sop-
ron levéltárában számos ezzel 
kapcsolatos dokumentumot 
és archív fotót találtam. Így 
megtudtam, hogy az épület fa-
laira az 1930-as években vit-
tek fel egy festést, erre azon-
ban ma már csak néhány apró 
foszlány emlékeztet. A jelen-
legi dekoráció 1966-ban ké-
szült el, és Sterbenz Károly 
talentumát dicséri.

A restaurátor fantáziáját 
egy fotó mozgatta meg iga-
zán: ezen szerényen ugyan, 
de látszott egy, az előbbiek-
nél régebbi falfestés. Szintén 

árulkodó volt a karzatmell-
véd díszítése, amelyet nem 
tüntettek el, hanem „csupán” 
átfestették. A festőrestaurátor 
felmarkolta hát szerszámait, 
és belefogott a szondázó ku-
tatásba. Ennek során egyen-
ként bontotta le a falon lévő 
festékrétegeket.

Amikor a 18. századi díszí-
tés első szegletét napvilágra 
hozta, a szakértő elbizonyta-
lanodott: azt leszögezhette, 
hogy finomművű alkotásról 
van szó, azonban a kora ta-
lány maradt. – Eleinte arra is 
gondoltam, hogy a templom 
nagy, XIX. század végi fej-
lesztése során került fel, ami-
kor felépítették a tornyot is. 
Azonban, miután megbont-
hattam nagyobb felületeket, 

egyértelmű lett, hogy az épü-
let építésének korából szár-
mazik ez a festés.

Egy nagy kérdés maradt 
még nyitott Lángi József szá-
mára: ki az alkotó? Mint ki-
emelte, Sopronban sok kivá-
ló barokk festő volt. Izgalmas 
Mihályi Ernő azon utalása is, 
amelyben leírja, hogy a temp-
lombelsőt Dorfmeister István 
festette ki – de ez a forráshi-
ányos információ csak akkor 

válhat ténnyé, ha előbuk-
kan egy dokumentum, amely 
hitelesíti.

– A kutatás lezárult, elég 
nagy felületet tártunk fel ah-
hoz, hogy a gyülekezet eldönt-
hesse, a templom felújítása 
során ezt a dekorációt szeret-
né-e helyreállíttatni. Én azt 
javaslom, hogy tegyenek így 
– zárta Lángi József.

A gyülekezet nyitott a ja-
vaslatra. 

A múlt öröksége  előrevetíti az evangélikus templom jövőjét

Évszázados kincsünk

70 MILLIÓS TÁMOGATÁS:  Dr. Tóth Károlytól, a Soproni Evan-
gélikus Egyházközség igazgató lelkészétől megtudtuk: régóta ter-
vezik a templomuk teljes felújítását. Ebben jelentős előrelépést 
jelentett számukra az az idén kapott 70 millió forintos állami tá-
mogatás, amelyből megkezdődhetett a felújítás előkészülete. 
A feltárások ennek a részét képezik – a folyamat leglátványosabb 
részei a most előkerült festések.

A festőrestaurátor egyenként lebontotta a falon lévő rétegeket, így került elő az 1700-as évek-
ből való festés. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

1986
Új iskola Sopronban
Sopronban egy, a vendéglátó-
iparban ma még nem létező 
új iskolaformát honosítanak 
meg a HungarHotels támoga-
tásával. A szakmunkásképzés 
továbbfejlesztési koncepció-
jába szervesen illeszkedő el-
képzelések alapján kollégiu-
mi ellátást is biztosító iskolát 
hoznak létre a Pannónia Szál-
ló belső udvarán. Az új alma 
mater a Soproni Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola és Szak-
munkásképző Intézet kihelye-
zett önálló tagozataként fog 
működni a HungarHotels ok-
tatási intézményeként. A di-
ákok, a jelenlegi gyakorlattól 
eltérően, szakács és felszol-
gáló végzettséget is szereznek 
egyszerre. – A kétfajta képzés 
tantervének áttekintése után 
rájöttünk, hogy az átfedések 
elhagyásával három év alatt, 
igaz, némiképp nagyobb óra-
számmal, megvalósíthatjuk ezt 
a képzést. Az is előnye, hogy a 
HungarHotels majdnem 2 mil-
lió forinttal fedezi működé-
si költségeinket, így elmond-
hatjuk, hogy a terheket is ott 
viselik, ahol a szakembereket 
képezik – tudtuk meg Vránich 
Istvántól, a HungarHotels Lö-
vér Önálló Egységének igaz-
gatójától. Az első kísérleti év-

folyam jövő év őszén indul, a 
tervek szerint huszonhat fiúta-
nulóval. (Magyar Hírlap)

1946
A bányászok köszöntik 
a műegyetemistákat
Vasárnap délután Brennberg-
bányán a szociáldemokrata 
bányászok pártnapján Rákos 
Jenő tartott előadást. Beje-
lentette, hogy a soproni mű-
egyetemisták a téli szénszü-
net idejére önként vállalkoztak 
bányamunkában való részvé-
telre. A brennbergi bányászok 
erre úgy döntöttek, hogy ebből 
az alkalomból távirati úton üd-
vözlik a műegyetemistákat va-
lóban demokratikus jellegű ha-
tározatuk alkalmával. (Soproni 
Világosság)

Változás a műsorban
A soproni sajtóban az utóbbi 
napokban bírálták a színház 
műsorpolitikáját. A magunk ré-
széről is megállapítottuk, hogy 
a könnyű műsorok tulajdon-
képpen az elmúlt esztendők 
nevelési hiányának egyenes 
következményei. A kérdéssel 
foglalkozott a város színügyi 
bizottsága is. A bizottság ré-
széről Berecz Dezső dr., Kuzrcz 
Antal és Pekovits Arthur főjegy-
ző folytattak tárgyalásokat Kő-
szegi Géza színigazgatóval. 

A tárgyalások során megállapí-
tást nyert, hogy az úgynevezett 
könnyű darabokat azért kellett 
szinte egymásután játszania a 
színháznak, mert Fraknói Sá-
ri és Madarász László vendég-
művészek a szerződésben kikö-
tött havi 12 vendégjátékát csak 
egymásután futó műsorokban 
játsszák. (…) A direkció a jövő-
ben törekedni fog arra, hogy ko-
molyabb értékű darabokat hoz-
zon, így örömmel látjuk, hogy 
műsorra tűzték már az „Új isten 
Thebában” című zenés vígjáté-
kot, a Cigánybárót, valamint a 
Helyet a fiataloknak című víg-
játékot. (Soproni Világosság)

1901
Színházi együttműködés
Mint a pozsonyi Grenzbote cí-
mű hírlap írja, Pozsony város 
törvényhatóságának közgyű-
lése tudomásul vette az ottani 
színházi bizottság kiküldötte-
inek: Andrássy Aurél főjegy-
zőnek és Korce János törvény-
hatósági bizottsági tagnak 
jelentését, mely szerint a stag-
gione viszony fogadtassék el, 
és Pozsony és Sopron színházai 
között az általunk is már közölt 
megegyezés alapján színiszö-
vetség létesüljön (…). (Sopron)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
345 ÉVVEL EZELŐTT,  
1676. november 28-án dél-
után hatalmas tűz ütött ki a 
városban. A tragédiát gesz-
tenyét sütő gyermekek 
okozták, akik figyelmetlen-
ségük miatt felgyújtották 
saját otthonukat. Rengeteg 
lakóépület és több temp-
lom is a lángok martalé-
kává vált, még a harangok 
is megolvadtak. Leégett az 
evangélikusok fából épült 
imaháza, elpusztult a sek-
restyében őrzött iratanyag 
nagy része. Az egyik kolos-
torban két ferences ren-
di szerzetes is bennégett. 
Leégtek a Hátulsó utca, az 
Ógabona tér, a Szentlélek 
és Rózsa utca épületei, de 
még a mai Bécsi utca ele-
je is a tűz martalékává vált.

320 ÉVVEL EZELŐTT, 
 1701. november 25-én szen-
telték fel a városháztéren 
levő Szentháromság-szob-
rot. A pestistől való meg-
menekülésük emlékére ál-
líttatta gróf Löwenburg 
Jakab és Thököly Katalin. 
A szobor négy évig készült.

A SZÉCHENYI ISTVÁN 
VÁROS I KÖNY V TÁR 
INTERNE TES OL DA-
LÁN (WWW.SZIVK.HU) 
MEGTALÁLHATÓ ADAT-
BÁZISBÓL KÖZLÜNK 
RÉSZLETEKET. 

EZ TÖRTÉNT
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MOLNÁR 
ZOLTÁN

Nem sza-
kadt meg 
az SC Sop-

ron labdarúgócsapatá-
nak rossz szériája. Hét-
végén egy eseménydús 
mérkőzésen végül az 
ETO Akadémia szerezte 
meg a 3 pontot, a csa-
pat 2–1 arányban múlta 
felül a soproniakat.

Az elmúlt hetek sikertelensé-
gei után a megyei rivális győ-
ri együttes ellen még nagyobb 
motivációval készült a sopro-
ni csapat. Ennek ellenére rög-
tön a mérkőzés elején egy 
szöglet után a vendégek sze-
rezték meg a vezetést. A gól 
után már többségben az ETO 
térfelén zajlott a játék, labda-
birtoklásban és helyzetekben 
is a Sopron volt fölényben, a 
szépítés azonban az első fél-
időben még nem sikerült.

A fordulás után tovább tá-
madott a hazai csapat, és a 
több kimaradt ziccer után vé-
gül összejött az egyenlítő ta-
lálat. Később még a vezetés is 

meglehetett volna, a megítélt 
büntetőt azonban a győriek ka-
pusa bravúrral hárította. Ezzel 
meccsben is maradtak a zöld-
fehérek, és egy újabb pontrú-
gást követően a győzelmet érő 
találatot is megszerezték.

– Hatalmas csalódás szá-
munkra az eredmény – kezdte 

Mátyus János vezetőedző. 
– Nem játszottunk rosszul, 
meccslabdánk is volt, de nem 
éltünk vele. Pontrúgásokból 
kaptuk a gólokat, sokat kell 
még dolgoznunk. Gratulálok 
a bemutatkozásához a fiatal 
játékosunknak!

A mérkőzés pozitívuma-
ként említhetjük, hogy az 
SC Sopron U19-es csapatá-
nak játékosa, a mindössze 16 
éves Bertha Bendegúz első 
NB III-as meccsén szerepelt, 

amelyen az egész második fél-
időt végigjátszotta. 

A következő fordulóban az 
utolsó őszi, idegenbeli talál-
kozó következik. Az ellenfél 
a 20 ponttal a 14. helyen álló 
Komárom VSE gárdája lesz. 
Az összecsapást november 
28-án, vasárnap 13 órakor 
rendezik a komáromi Molaji 
Sporttelepen. Az SC Sopron 
jelenleg 18 ponttal az NB III. 
nyugati csoportjának 16. he-
lyén áll. 

SC Sopron:  Az NB III. nyugati csoportjának 16. helyén áll a csapat

Csalódás az eredmény

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 15. FORDULÓ:
Megyei I. osztály: SFAC – Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak: 3–1
Megyei II. osztály: SVSE-GYSEV – Lövő SE: 4–0

A vezetőedző szerint nem játszott rosszul a Sopron a Győr ellen, viszont nem tudott élni a hely-
zetekkel, így 2–1-re kikapott. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szerda este 8 órától a 
török Galatasaray ott-
honában lép pályára a 
Sopron Basket. Gáspár 
Dávid együttese ezután 
is folytatja az erőltetett 
menetet, hiszen szom-
baton 18 órától bajno-
ki meccs vár a soproni 
hölgyekre a PINKK– 
Pécsi 424 ellen.

A múlt hét az idegenbeli di-
adalok hete volt a bajnok-
csapatnál: szerdán a Szi-
getszentmiklós otthonában 
arattak magabiztos győzelmet 
a Gáspár tanítványok. A vég-
eredmény: BKG-PRIMA Szi-
getszentmiklós – Sopron Bas-
ket: 66–98.

Szombaton ismét idegen-
ben következett egy bajnoki 
találkozó a soproniak számá-
ra. Az ellenfél ezúttal már ko-
molyabb erőkből állt, hiszen 
az NKA Universitas PEAC 
együttese jelenleg is bronz-
érmes pozícióban van a ta-
bellán. A mérkőzés viszont 
csak egy negyedig volt izgal-
mas, a második játékrészben 
nagy előnyt szerzett a Sop-
ron Basket, amely ezt meg 
is tartotta, sőt, jelentősen 
növelte a meccs végéig. Ta-
lán nem túlzás állítani, hogy 

élete formájában játszik Ha-
tár Bernadett, aki ez alkalom-
mal is 20 ponttal terhelte meg 
a pécsi kosarat, mellette Wil-
liams 16, Jeca Brooks 14 pon-
tot gyűjtött. A végeredmény: 
NKA Universitas PEAC – Sop-
ron Basket: 58–83.

– Szigetszentmiklóson 
rossz ritmusban kezdtünk, idő 
kellett, mire magunkra talál-
tunk – összegzett Gáspár Dá-
vid vezetőedző. – Ezzel szem-
ben a Pécs elleni találkozón 
végig éreztem, hogy megfelelő-
en koncentrálunk, talán csak 
a végén, nagy különbségű ve-
zetésnél engedtünk ki egy ki-
csit, de összességében kontroll 
alatt tartottuk a mérkőzést.

A Sopron Basket igazi 
rangadóra készülhet szer-
dán, hiszen listavezetőként 
utazik a jelenlegi második he-
lyezett Galatasarayhoz. A ma-
gyar csapatnak 4 győzelme és 
egy veresége van, míg a törö-
kök 3-szor győztek és két alka-
lommal kaptak ki eddig az Eu-
roliga B csoportjában. 

– Nagyon kemény játéko-
sokból álló csapattal játszunk 
Törökországban, kiélezett 
meccset várunk a mérkőzés-
től – mondta Laczka Miklós 
másodedző. – Döntő lesz egy-
részt, hogy tudjuk-e hozni a 
legszervezettebb, legfegyel-
mezettebb formánkat, illetve 
mennyire tudjuk megállítani 
a nem kevés kiemelkedő ké-
pességű játékosukat.

Kosárrangadó  
az Euroligában

MUNKATÁRSUNKTÓL

Huszonnégy órás emlékversennyel tisztelegnek 
az 1921-es soproni népszavazás előtt városunk 
asztaliteniszezői. 

A Sopron Városi Szabadidő-
sport Szövetség, valamint a 
Turris SE Sopron közös ren-
dezvényét december 11. 14 
órától december 12-e 14 órá-
ig tartják a Krasznai Ferenc 
Sportcsarnokban.

– Annak idején, 2004-
ben uniós csatlakozásunk 
a lka lmából szer veztünk 
először 24 órás asztalite-
niszt – mondta Fülöp József 

főszervező. – Nagyon nép-
szerű lett az egész napos ren-
dezvényünk, később szer-
veztünk ilyet az október 23-i 
nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból is. Sajnos mintegy tíz éve 
már nincs 24 órás asztalite-
nisz, ezt szerettük volna fel-
eleveníteni. A lehető legjobb 
alkalmat kínálta erre a sop-
roni népszavazás centená-
riuma. Bízom benne, hogy 

a régi sportrendezvények-
hez hasonlóan népszerű lesz 
az idei program, korábban 
rendre 200 körüli résztve-
vőnk volt.

Az idei 24 órás versenyre 
mindenkit várnak, kezdőket 
és haladókat, minden olyan 
sportszerető embert, aki 
kedvet érez az asztalitenisz-
hez. A játékosok 10 fős csapa-
tokban küzdhetnek majd egy-
mással, a rendezőktől minden 
résztvevő névre szóló emlék-
lapot kap. 

Jelentkezni lehet a turris@ 
freemail.hu e-mail-címen 
vagy a 0630/9461– 518-as te-
lefonszámon.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Hétfőtől ismét Kostas Flevarakis irányítja a Sop-
ron KC férfi kosárlabdacsapatának szakmai mun-
káját. A görög szakember Dzunic Branislavot vált-
ja a kispadon. 

Dzunic Branislav vezetésével 
jelentősen elmaradt az SKC 
teljesítménye a korábbi vára-
kozásoktól, igaz, a csapatot 
példátlan sérüléshullám súj-
totta. A szerb származású tré-
ner a Kecskemét elleni hazai 
mérkőzés után jelezte: vállalja 

a felelősséget a sorozatos ve-
reségekért, múlt hétfőn pe-
dig bejelentette lemondását 
(a fejleményekről lapunkban 
is folyamatosan beszámol-
tunk, legutóbb: Oroszlányban 
javítanának, Soproni Téma, 
2021. november 17.). A szerdai 

találkozón a másodedző, 
Bors Miklós meccselt – a csa-
pat pedig bravúros, 72–80 
arányú győzelmet szerzett 
Oroszlányban.

Az SKC múlt vasárnap je-
lentette be, hogy régi-új edző-
vel folytatja a csapat: Pojbics 
Szabolcs ügyvezető elmondta, 
azért esett választásuk a gö-
rög szakemberre, mert másfél 
szezon erejéig már irányítot-
ta a szakmai munkát Sopron-
ban, a legutóbbi szezonban 
pedig a legjobb nyolcba, azaz 
play-offot érő helyre vezette a 
társaságot. 

– Fontos szempont volt 
az is, hogy a Kostas Fleva-
rakis – Bors Miklós alkot-
ta edzőpáros kiválóan mű-
ködött az elmúlt időszakban 
– hangsúlyozta Pojbics Sza-
bolcs. – Úgy gondolom, hogy 
van hátrányunk, de nem le-
dolgozhatatlan. Így továbbra 
is az a célunk, hogy elérjük 
valamelyik rájátszást jelen-
tő pozíciót. Nagyon bízunk 
benne, hogy még idejében 
léptünk, és javulni fog a csa-
pat eredménysora.

Kostas Flevarakisnak lesz 
ideje összeszokni a jelenlegi 
kerettel és felkészülni a kö-
vetkező mérkőzésre: a Sop-
ron KC csak december 7-én 
lép legközelebb pályára. A de-
bütálás nem lesz egyszerű a 
görög vezetőedző számára, 
hiszen a Szolnok otthonában 
játszik az SKC.

24 órás asztaliteniszPojbics Szabolcs:  Nem ledolgozhatatlan a hátrányunk

Flevarakis visszatért

A szervezők egyik célja az asztalitenisz népszerűsítése. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM

Újra Sopronban Kostas Flevarakis – a görög szakember koráb-
ban másfél szezonon keresztül irányította a szakmai munkát a 
férficsapatnál. FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
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sopronitemahivatalos Sport

Természetjárás
November 27., szom-
bat 9 óra, indulás és 
érkezés: Brennberg-
bánya, Szent Borbála 
téri templom
Őszbúcsúztató túra

Vízilabda
November 27., szombat 
13 óra, Lőver uszoda
DVL gyermek III. bajnokság

November 28.,   
vasárnap 13 óra, 
Lőver uszoda
Országos utánpótlás-
bajnokság

Női kosárlabda
November 27.,  
szombat 18 óra,  
Novomatic-aréna
Sopron Basket  
– PINKK–Pécsi 424

Teke
November 28.,  
vasárnap 10 óra,  
Győri úti tekepálya
Soproni Turris SE  
– Károlyházi SKE

LELÁTÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Fennállása 100. év-
fordulóját ünnepelte 
a hétvégén a Soproni 
Vasutas Sportegylet. 
Ungvári Csaba elnököt 
kérdeztük a jubileum 
jelentőségéről, az SVSE 
jelenéről és jövőjéről.

– 1921-ben népszavazást 
tartottak Sopron hovatar-
tozásáról, de egy sport-
egylet is megalakult a vá-
rosban.

– Igen, érdekes és kiemel-
kedő Sopron életében az 1921-
es dátum. A referendumról 
szerencsére sokat hallunk az 
emlékévben. Mi azonban mást 
is ünneplünk: idén 100 éves a 
Soproni Vasutas Sportegylet. 
Kerek száz esztendeje gon-
dolták úgy vasutas elődeink, 
hogy egyesületet alapítanak a 
helyi sportélet támogatására. 
Az SVSE kiállta az idők próbá-
ját, ma is működik a verseny-
sportban, és az amatőr test-
mozgás népszerűsítésében is 
kiemelt szerepe van.

– Hog ya n mű ködött 
együtt az elmúlt száz évben 
a GYSEV és az SVSE?

– A GYSEV és az SVSE te-
vékenysége mindig is össze-
fonódott. A vasúttársaság ve-
zérigazgató-helyetteseként 
társadalmi funkcióban látom 
el az SVSE elnöki tisztségét. 
Vasutasok alapították az egye-
sületet, és sok vasutas kolléga 
vállalt szerepet játékosként, 
edzőként, vezetőként az el-
múlt száz évben a különböző 
sportágak sikereiben. Voltak 

nagyon komoly eredmények, 
volt profi kosárlabda vagy 
NB II-es labdarúgócsapat, 
de említhetném a jégkoron-
got vagy az ökölvívást is. Fia-
tal teniszezőink ma is az or-
szág élvonalához tartoznak, 
az SVSE-családból indult a vi-
lágbajnoki címmel rendelkező 
Babos Tímea is. 

– Mi jellemzi az SVSE je-
lenét és mi a jövőjét?

– Ma három szakosztály-
lyal működünk, a labdarú-
gók, teniszezők és termé-
szetjárók összesen több mint 
kétszázan vannak. Azonban 
komoly tervekkel vágtunk 
bele a munkába, szeretnénk 
szélesíteni a palettát továb-
bi szakosztályokkal. A röp-
labdasport képviselőivel már 
tárgyalunk az együttműkö-
désről, de több sportágat is 

szeretnénk bevonni. A GYSEV 
tulajdonában álló sporttele-
pet is fejlesztenénk, a tenisze-
zők számára öltözőépületet 
és klubhelyiséget tervezünk, 
szeretnénk lefedni a kemény-
borítású teniszpályát, rekor-
tán borítással burkolnánk be 
a futópályát. Lényeg, hogy az 
SVSE továbbra is meghatáro-
zó szereplője legyen a városi 
sportéletnek.

A szombati ünnepségen  köszöntötték az SVSE egykori és jelenlegi sportolóit is

Százéves a vasutas sportegylet
CENTENÁRIUMI 
ÜNNEPSÉG:  
A GYSEV szállodájában, a Ho-
tel Sopronban rendezték meg 
az SVSE 100 centenáriumi ün-
nepséget múlt szombaton. 
Barcza Attila országgyűlé-
si képviselő és Ungvári Csa-
ba SVSE-elnök köszöntötte 
a résztvevőket. Bácskai Kor-
nél, az SVSE korábbi ügyve-
zető elnöke az elmúlt száz év 
sportsikereit foglalta össze, 
Úr Csaba szakosztályvezető 
pedig az egyesület tenisze-
zőinek tevékenységét, ered-
ményeit osztotta meg a kö-
zönséggel. 

A rendezvényen külön 
köszöntötték a legidősebb 
női és férfi SVSE-sportolót: 
dr. Bánkuti Pálnét, aki kosár-
labdázó volt egykoron, vala-
mint Ferling József korábbi 
labdarúgót. Szintén köszön-
tötték a legeredményesebb 
sportolókat, így Babos Tí-
mea világbajnok és Grand-
Slam-győztes teniszezőt, il-
letve Keglovich Lászlót, aki 
labdarúgóként kezdett az 
SVSE-nél, később pedig olim-
piai bajnoki címet szerzett 
1968-ban Mexikóvárosban.

A jubileumi rendezvényen köszöntötték az SVSE legeredményesebb sportolóit, valamint az egyesület volt és jelenlegi tagjait.

Keller-Pintér Dóra személyi tréner a teljesen kezdőknek azt javasolja, hogy eleinte hozzáértő 
szakemberrel vagy már rutinosabb sportolóval menjenek a kondiparkba. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

• Általános segélyhívó  112
• Mentők      104
• Orvosi ügyelet 312-010
• Soproni Gyógyközpont     

központi szám  514-200
• Soproni Gyógyközpont     

előjegyzés  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség (Tűzoltó-
ság, 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  
első  segély-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

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK

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

azonnali kezdéssel
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

szakács
konyhai kisegítő

Amit kínálunk:
 kiemelt bérezés

 szabad délután és hétvége
 jó munkahelyi légkör

 kedvezményes munkahelyi étkezés
Pályakezdőket is szívesen látunk!

Jelentkezni hétköznap 10–12 óra között személyesen 
vagy az alábbi telefonszámon lehet: +3620/210–1591, 

Nagy Barnabásné megbízott igazgatónál.

KÖVES ANDREA

Az elmúlt években Sopronban több köztéri fit-
neszpark épült, amelyek remek sportolási lehe-
tőséget nyújtanak mindenkinek, azonban érde-
mes néhány tanácsot megfogadni a kondiparkok 
használata előtt.

A kezdőknek is javasoltak a jól 
kialakított eszközök, a pálya 
melletti táblákon használa-
ti útmutatók is szemléltetik, 
hogy melyik gépen, milyen 
technikával és melyik izom-
csoportot tudjuk átmozgatni. 
Az edzésen kívül közösségfor-
máló ereje is van ezeknek a te-
reknek, hiszen a visszajárók 
már ismerősként köszönthe-
tik egymást. 

– Eddig a szabadban vég-
zett edzések inkább kardió-
jellegűek voltak, most a kondi-
parkok lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy a természetben 
erősítő jellegű tréningeket is 
végezzünk – emelte ki Keller-
Pintér Dóra, a Fit-Max Moz-

gáscentrum személyi edzője, 
csoportos instruktora. – A tel-
jesen kezdőknek azt javaso-
lom, hogy az elején néhány 
alkalommal érdemes hozzá-
értő szakemberrel kilátogat-
ni a parkokba, hogy az edző 
megmutassa: melyik eszköz-
nek pontosan milyen a rendel-
tetésszerű használata. Ha er-
re nincs lehetőség, akkor egy 
gyakorlottabb ott sportoló is 
segíthet.

A szakember arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy min-
den testrészünket, izomza-
tunkat dolgoztassuk meg a 
kültéri edzőparkokban. Álta-
lános, hogy a férfiak inkább 
a felsőtestükre dolgoznak 

szívesebben, míg a hölgyek 
előnyben részesítik az al-
sótestet, illetve a hasizmot. 
A kezdőknél nagyon fontos 
a fokozatosság elve, heten-
te 2–3 nappal érdemes kez-
deni, hogy az izomzatnak 
legyen ideje a regenerálódás-
ra. Az állóképesség növelé-
sével lehet emelni az edzés-
számot heti 4 alkalomra. 
Mindemellett a sérülések el-
kerülése miatt fontos betar-
tani a sportolás előtti 5–10 
perces gimnasztikai bemele-
gítést, a végén a nyújtást, ez 
utóbbi legalább heti egyszer 
legyen alaposabb, 20–30 per-
ces. Őszi, téli időszakban a ré-
teges öltözködés fontos része 
a sapka, illetve a hosszú szá-
rú, meleg zokni, hiszen alul-
ról a legkönnyebb felfázni. 
Az edzőtáskában mindig le-
gyen szőlőcukor, amely nagy 
segítséget nyújt, ha leesik a 
vércukrunk, emellett a folya-
dékpótlás télen is elengedhe-
tetlen az edzés során. 

 Sport a szabadban

Újra pályán  
Babos Timi
Nem sikerült a döntőbe ju-
tás Babos Tímeának. A sopro-
ni teniszező három szettben 
alulmaradt az első helyen ki-
emelt francia Océane Dodin 
ellen a luxemburgi Petange-
ban zajló, 25 ezer dollár össz-
díjazású keménypályás női 
tenisztorna elődöntőjében. 
Dodin–Babos: 2–6, 7–5, 6–4.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

„… hinni kell 
a munkában, 
amely nem jár 
egyedül, ha-
nem egybenőtt a 
munkás szívek-
kel-kezekkel és 
az ember éber 
gondolkodásá-
val. A munka, az 
igazi alkotó-ter-
melő, sohasem 
hoz csalódást.”

Dénes Zsófia  
(1885–1987) író, újságíró

MOTTÓ

Dénes Zsófia: 
Ami a százból 
kimaradt
Dénes Zsófia utolsó kötete 
tartalmaz a 20-as évek ele-
jén, a bécsi emigrációban 
keletkezett írásokat, ame-
lyek jelentős találkozáso-
kat, eseményeket örökítet-
tek, továbbá élete utolsó 
időszakában folyóiratok-
ban, újságokban megje-
lent, hangulatos, magával 
ragadó, színes tárcákat, 
miniatűr esszéket. A fő-
szereplő ezekben is válto-
zatlanul Ady…

KÖNYVAJÁNLÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Pihenőpadok állításá-
val csatlakozott a Hű-
ség 100 programhoz a 
Roth-technikum. Az is-
kola faiparos tanulói 
négy díszes ülőalkal-
matosságot készítet-
tek, hármat a Trianon 
emlékparkban, egyet az 
egyetemi emlékerdő-
ben helyeztek el. 

Dr. Sándor Gyula, a TAEG Zrt. 
vezérigazgatója az átadó ese-
ményen elmondta: örömmel 
biztosították a helyszínt, a Tri-
anon park és a Rongyos Gárda 
szobor környezete pedig mél-
tó az emlékpadok felállítására. 
– A természetjárók és a kirán-
dulók a padoknál rövid pihe-
nőre megállva elcsendesed-
hetnek, visszagondolhatnak a 
trianoni eseményekre és meg-
emlékezhetnek hőseinkről –
tette hozzá az igazgató. 

Sztojkáné Bodor Ildikó, a 
Roth Gyula Technikum igaz-
gatója felelevenítette a 100 év-
vel ezelőtti soproni népszava-
zás eseményeit, és elmondta, 
szintén szívesen csatlakoztak 
a város által szervezett Hűség 

100 programsorozathoz. A ta-
nulók által készített emlék-
padok pedig az intézményük 
ajándékai a Soproni-hegység-
be kiránduló embereknek.

Dr. Folcz Tóbiás, az isko-
la korábbi igazgatóhelyet-
tese a Rongyos Gárda tevé-
kenységét ismertette. Mint 
elmondta, ennek a néhány 
száz embernek a kitartása, a 
haza iránti hűsége kellett ah-
hoz, hogy a döntéshozók új-
ra tárgyalják Burgenland és 

Sopron környékének jövőjét, 
amelynek eredményeként 
kiírták a döntő jelentőségű 
népszavazást.

Az évforduló kapcsán a 
Roth-iskola geocaching játé-
kot is hirdetett, amelyre hív-
nak minden természetszere-
tő, kalandvágyó érdeklődőt. 
A játék során 3 erdei helyszí-
nen kell egy-egy geoládát meg-
találni, az utolsóban pedig kis 
meglepetéssel is készültek az 
emléktúrán résztvevőknek. 

A túra – akár kisgyerme-
kekkel is – egy óra alatt kényel-
mesen teljesíthető, nem szük-
séges hozzá extra felszerelés. 
A sopronitema.hu oldalon, a 
Soproni Téma hivatalos face-
book-oldalán, valamint az is-
kola honlapján is közzétett 
első feladatlap helyes meg-
fejtése az első állomás koor-
dinátáit adja ki. A helyszínen 
található a következő feladat-
lap, amelyből újabb instrukci-
ók tárulnak fel.

Geocaching játékot is  hirdetett a Roth Gyula Technikum 

Hűség 100 emlékpad

– A természetjárók és a kirándulók a padoknál rövid pihenőre megállva elcsendesedhetnek, 
visszagondolhatnak a trianoni eseményekre és megemlékezhetnek hőseinkről – mondta a pihe-
nőpadok átadásán dr. Sándor Gyula, a TAEG Zrt. vezérigazgatója. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

MADARÁSZ RÉKA

A Lackner Kristóf Álta-
lános Iskola kivételes 
tehetségei közé tar-
tozik Kakas Máté, aki 
két első helyezés után 
most harmadik lett egy 
megyei rajzversenyen. 
A kreatív fiú grafikus-
nak készül.

Legutóbbi eredményét Máté 
novemberben érte el a Győri 
Tánc- és Képzőművészeti Ál-
talános Iskola, Szakgimnázi-
um, Technikum és Kollégium 
által meghirdetett művészeti 
rajz-, festő- és mintázó verse-
nyen mintázás kategóriában. 

– Az idei megmérettetés té-
mája a cipő volt, én egy manó-
csizmát és egy flipflop papu-
csot készítettem – mesélte a 
fiú. – A rajzot egyébként ötö-
dik óta szeretem nagyon, ami-
óta Palkovits Tamásné Ma-
ja néni a rajztanárom. Hozzá 
járok heti egyszer rajzszak-
körre is.

Máté kedvenc tantárgya 
még a matek és az angol. Úgy 
gondolja, hogy jó tanuló lenne, 
ha nem lenne egy kicsit lusta, 
így viszont a tanulós tantár-
gyakkal, például a magyarral 
és a törivel hadilábon áll. A fiú 
kiscsoportos kora óta úszik. 

Korábban versenyúszó volt, de 
a heti nyolc edzés soknak bi-
zonyult, úgyhogy a pandémia 
alatt felhagyott a sporttal. Né-
hány hónapja kezdte újra heti 
két edzéssel. Szabadidejében a 
legszívesebben az osztálytár-
saival játszik számítógépen. 
Ha kreatív ötletekről van szó, 
azokból Máténál nincs hiány.

– Ahogy idén, a korábbi 
években is egy tablót kellett 
elküldenünk a munkáinkból a 
győri iskolának – tette hozzá. 

– Nagy sikert aratott, amikor 
a fa témájához kapcsolódva 
egy „fa kinézetű szemüveget” 
készítettem papírmaséból, 
ahogy az is, amikor a cirkusz 
témájához egy tüzes karikán 
átugró gepárdot alkottam 
ugyancsak papírmaséból. 

Máté a jövőjéről határozott 
elképzeléssel rendelkezik: 
grafikus szeretne lenni, ezért 
a SSzC Handler Nándor Tech-
nikumába készül természete-
sen grafikus szakra.

Manócsizma és flipflop

Kakas Máté ötödikes kora óta szereti a rajzot, szakkörre jár, 
versenyeken szép eredményeket ér el. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

RÖVIDEN

www.facebook.com/sopronitemahivatalos

Központi felvételi
Fontos határidő közele-
dik: december 3-ig jelent-
kezhetnek a diákok köz-
ponti középfokú írásbeli 
vizsgára. Sopronban a 9. 
évfolyamos vizsgatípust 
a Széchenyi-, Berzsenyi-, 
Eötvös-, Orsolya-gimná-
ziumban és a Fáy-techni-
kumban, a hat évfolyamos 
vizsgát a Széchenyiben, a 
nyolc évfolyamos felvéte-
lit pedig a Berzsenyiben 
írták elő. A jelentkezési 
lapot az ejel.kozfelvir.
hu oldalon lehet kitölte-
ni, vagy személyesen le-
adni a vizsgát szervező 
középiskolákban.

Barcelonában  
a vasvillások
A Vasvilla 16 diákja és két 
kísérő tanára 15 napot töl-
tött Barcelonában az Eras-
mus+ pályázat keretében. 
A csapat 4 sport-, 3 me-
chatronika- és 9 informati-
katagozatos tanulóból állt, 
akik spanyol cégeknél tel-
jesítettek szakmai gyakor-
latot. A két hét során be-
lekóstolhattak a fiatalok a 
dolgozó felnőttek világá-
ba, önállóan közlekedtek 
a nagyvárosban, idegen 
nyelven értették meg ma-
gukat, a szabadidejükben 
pedig közösen fedezték 
fel Barcelonát. 
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sopronitemahivatalos Tallózó

A harmadik
Most, az imént kaptam a harmadik Covid elleni oltásomat. A fe-
ne egye meg, hogy még mindig erről a témáról kell írnom! Saj-
nos, még nem térhetek vissza a szeretett érvédelem kérdéseire. 

Nekem a védőoltás nem az utazásról, nem a munkaválla-
lásról szól, hanem a nagyobb biztonságomról. Kisebb eséllyel 
leszek beteg, kisebb eséllyel kerülök kórházba, és (ez sem el-
hanyagolható szempont) kisebb eséllyel halok bele ebbe a baj-
ba. Van egy negyedik okom is, amiért észszerűnek tartom az 
oltást. A Covid ténylegesen belepiszkál az agyunkba! Ennek je-
le Covid-fertőzésben például a szag- és ízváltozás. Egyébként, 
ha nem leszek beteg, vagy a betegségemmel nem szorulok kór-
házi ellátásra, akkor nagyobb esélye lesz mindenkinek, aki bár-
mi miatt (ne csak a Covidra gondoljon!) kórházi kezelésre szo-
rul. Nem foglalok helyet, nem kötök le „kapacitást”. 

Emiatt az oltva lenni vagy oltatlanul nem csak saját ma-
gunkról szóló döntés. Döntsön! 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 1-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 10-i rejtvényünk megfejtése: „Mézbe fúlni legalább olyan borzasztó, mint sárba”. Szerencsés meg-
fejtőnk: Sztahovszky Ferencné, Sopron, Margitbányai utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 24–30. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 
órától reg gel 8 óráig tart.

November 24.,  
szerda 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 99/505–865

November 25., 
csütörtök 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 99/508–614

November 26.,  
péntek 

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

November 27., 
szombat 

Oroszlán gyógyszertár 
Várkerület 29. 99/524–005

November 28., 
vasárnap 

Segítő Mária gyógyszertár 
Béke u. 13. 99/523–233

November 29.,  
hétfő 

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

November 30.,  
kedd  

Szebellédy gyógyszertár 
Deák tér 35. 99/505–469

Megtanulták a szőlészetet
ALMA ÉS FÁJA  – Hanyvári Péter, Ákos és Zsófia

PLUZSIK TAMÁS

Az alma nem esik messze a fájától, 
tartja a mondás, melynek igazságá-
ért nem kell messzire menni Sopron-
ban sem. A Hanyvári családban az apa 
megteremtette az alapokat: ő telepí-

tette az első szőlőtőkéket 40 éve. Gyerekei, Ákos és 
Zsófia az ő nyomdokain haladnak tovább. 

– Édesapám a kertet szerette, 
de szőlővel nem foglalkozott, 
ő gyógypedagógusként min-
den idejét a hivatásának szen-
telte, a Bárczi-módszer, a száj-
ról olvasás kiváló szakembere 
volt, mindmáig az ő nevét vise-
li az évente rendszeresen meg-
rendezésre kerülő Hanyvári Pál 
kommunikációs emlékverseny 
– kezdte Hanyvári Péter. – A bi-
ológia és a kémia volt a két ked-
venc tantárgyam a középisko-
lában, ezért is választottam 
a Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetemen az ekkor új képzé-
si formaként 

induló növényvédelmi üzem-
mérnöki szakot, ahol 1975-ben 
vettem át a diplomámat. Pályá-
mat a hegykői tsz-ben kezdtem, 
majd a Soproni Állami Gazda-
ságban dolgoztam növényvé-
delmi szakirányítóként, míg 
meg nem szűnt. Szakirányítói 
tevékenységemet mind a mai 
napig folytatom. Az első sző-
lőültetvényemet 1982-ben te-
lepítettem Fertőrákos–Újhe-
gyen, amikor Ákos született. Jó 
ideig eladtam a szőlőt, majd el-
kezdtem borászkodni is. Jelen-
leg valamivel több mint tíz hek-
tár szőlőnk van, javarészt vörös 

fajták és egy kevés zöld velteli-
ni, illetve a közelmúltban tele-
pítettünk Irsai Olivért is.

– Már születésem előtt, 
magzati koromban kint voltam 
édesanyámmal Fertőrákos–Új-
hegyen, amikor édesapám te-
lepítette az első zweigelt tő-
kéket, úgyhogy mondhatom, 
a szó legszorosabb értelmében 
beleszülettem a szőlészet–bo-
rászatba – vette át a szót édes-
apjától Ákos. – Ezzel együtt ki-
próbálhattam magam az élet 
más területein is, népegész-
ségügyi ellenőri képesítést sze-
reztem a Debreceni Egyetemen, 
dolgoztam is ebben a szakmá-
ban, részt vettem agrármene-
dzserasszisztens-képzésen, 
valamint gazdálkodási diplo-
mával is rendelkezem, mind-
egyiket hasznosítani is tudom 
a családi pincészetünkben. 
Hosszú folyamat volt, míg első-
sorban édesapámnak köszön-
hetően beletanultam a szőlé-
szetbe és a borászatba, de egy 

dologban már biztos vagyok: 
ezt holtig kell tanulni.

– Mindenkinek megvan 
a maga feladata családon belül 
– kapcsolódott a beszélgetés-
be Zsófia. – Édesapánk elsősor-
ban a szőlőben tevékenykedik, 
az ottani munkákat irányítja, 
Ákos a borászati vonalat viszi, 
de odafigyel a marketingre is, 
például követi az új fogyasztói 
szokásokat, ami nagyon fon-
tos. Az én feladatom elsősor-
ban az értékesítés, a vevőkkel 
való kapcsolattartás, de szigo-
rú határvonalakat természete-
sen nem húztunk, nem is lehet, 
és nem is lenne észszerű.

– Még valamit hadd tegyek 
hozzá! – vette vissza a szót gye-
rekeitől Hanyvári Péter. – Jó mi-
nőségű boraink záloga, hogy 
kizárólag a saját területünkről 
származó szőlőt dolgozzuk fel, 
és minden munkafolyamatot 
magunk végzünk.

Hanyvári Zsófia, Péter és Ákos – mindenkinek megvan a maga feladata a családon belül. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

40 éves a 
soproni 
Moby Dick. 

A népszerű metálbanda 
december 11-én a GYIK 
Rendezvényházban a 
Pokolrock 40 koncerten 
ünnepel közönségével, 
ahol más zenekarok is 
fellépnek. Schmiedl 
Tamással és Gőbl Gá-
borral beszélgettünk.

– Hogy készültök a decem-
ber 11-ei soproni bulira?

– Schmiedl Tamás: A ze-
nekar szerencsére a pandé-
mia által szűkre szabott le-
hetőségek ellenére is elég 
sokat koncertezett, így első-
sorban nem a dalok eljátszá-
sára kell koncentrálnunk, de 
így is rengeteg a tennivaló. 
Nem klubbuliban gondolkoz-
tunk, hanem egy olyan mére-
tű helyben, ahol adott a meg-
felelő nagyságú színpad, és a 
közönség számára is van bő-
ven hely, adott akár a távolság-
tartás is. Hazai pályán termé-
szetesen a legjobb formánkat 
szeretnénk megmutatni, és 
minden erőnkkel azon dolgo-
zunk, hogy ez ne csak a dalok 
előadásában, hanem a rendez-
vény professzionális megva-
lósításában, a hangosításban, 

látványban, külsőségekben, 
reklámozásában is megnyil-
vánuljon. Érezze mindenki 
úgy, hogy ott kell lennie!

– Kik lépnek még fel? 
– Gőbl Gábor: Ahogy 1921-

ben Sopron akkori polgármes-
tere, Thurner Mihály a selmeci 
akadémistákat hívta a város-
ba, úgy mi is felvidéki ma-
gyar rockzenész barátainkat 
hívtuk koncertezni Sopron-
ba. A Rómeó Vérzik nemcsak 
Magyarországon a legnépsze-
rűbb rockbanda, hanem a ha-
táron túl is mindenki ismeri. 
Rajtuk kívül a közönség talál-
kozhat két másik soproni for-
mációval: a már hosszú évek 

óta befutott Dalriadával és a 
sztárság kapuján napjainkban 
kopogtató Innistrad együttes-
sel is. A Magyarok maradtunk 
100 mottóval hirdetett ren-
dezvény, benne a Moby Dick 
40 jubileummal, így végül egy 
remekbe szabott rockfeszti-
vállá avanzsál.

– Óriási évforduló, keve-
seknek sikerül! Mit jelent 
számotokra?

– G. G.: Nehéz megbirkóz-
ni a gondolattal, és szinte fel-
foghatatlan, de tény, hogy 
az idő múlása ellenére is lé-
tezik az érdeklődés a zene-
kar iránt. A pályafutásunk 
során fellépéseinkre eladott 

belépőjegyek száma megha-
ladta a 360 ezret, az eddigi 
albumok összesített fogyása 
megközelíti a 200 ezret.

– Sch. T.: A korszakokon 
átívelő, örök érvényű, mindig 
aktuális Moby Dick dalszöve-
gek fel tudják rázni, ki tudják 
emelni a rajongóinkat a min-
dennapok monotonitásából. 
A jól beazonosítható Moby 
Dick dalokban rejlő energia a 
szövegekkel egybeforrva so-
kakra olyan hatást gyakorol, 
ami megtartja és újra is képzi 
a zenekar táborát. Leginkább 
ennek köszönhetjük, hogy 
máig nem koptunk ki a ma-
gyar rockzene első vonalából!

Sopronban ünnepel  december 11-én a metálegyüttes

Moby Dick negyven

– Hazai pályán természetesen a legjobb formánkat szeretnénk megmutatni – mondta a decem-
ber 11-i koncertről Schmiedl Tamás. 
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ RÉKA

A tél beköszöntével előkerülnek a szek-
rény mélyén lapuló kabátjaink. Fő 
funkciójuk ugyan az, hogy védjenek a 
hidegtől, ám az sem árt, ha a színükkel, 

fazonukkal feldobják a megjelenésünket. 

A farkasordító hidegben örü-
lünk, ha nem fagyunk meg. 
Ilyenkor nem annyira az lebeg 
a szemünk előtt, hogy csinos 
legyen a viseletünk, mint in-
kább az, hogy meleg. A szín- és 
stílustanácsadó azt javasolja, 
hogy a nagyon meleg, kevésbé 
csinos kabátok kiválasztásánál 
fókuszáljunk a színükre.

– A megszokott feketét, 
szürkét és barnát azért is aján-
lott elengedni, mert a boron-
gós téli estéken egy élénk 
színű kabátban az autósok szá-
mára is észrevehetőbbek va-
gyunk – tudtuk meg Balogh 
Emese szín- és stílustanács-
adótól. – A tél típusúakon re-
mekül mutat egy pink, egy cit-
romsárga, egy meggypiros vagy 
egy fenyőzöld kabát; a tavaszo-

kon egy pipacspiros, egy türkiz-
kék, egy narancssárga, egy vi-
lágosbarna vagy sötétbézs; 
a nyarakon egy mentazöld, egy 
fáradtrózsaszín vagy egy pisz-
kosfehér; az őszökön pedig 
egy petrolkék, egy konyakbar-
na, egy fáradtnarancs vagy egy 
okkersárga. 

Biztos, hogy nem lövünk 
mellé a sötétkékkel, mert az 
mindegyik típusnak jól áll, egy 
saját színeinkkel harmonizáló 
kendővel még különlegessé is 
tehetjük, és a láthatatlan zóná-
ba sem olvadunk bele.

– A kevésbé meleg kabátok 
kiválasztásánál azt szoktam ja-
vasolni, hogy lehetőleg karcsú-
sított fazon mellett döntsünk 
– folytatta Emese. – A kétso-
ros gombolás még egy vékony 

testalkatot is erősít, ezért elő-
nyösebb az egysoros. A hatást 
tovább fokozhatjuk egy övvel. 
Ha valaki télen is szeret szok-
nyában járni, arra figyeljen 
oda, hogy a kabát néhány cen-
timéterre takarja el a szok-
nyát, nem mutat jól ugyan-
is, ha a kabát alól kilátszik 
a szoknya.

Ha hosszabb vagy 
lábszárközépig érő, mi-
di fazonú szoknyákat 
részesítünk előnyben, 
akkor viselhetünk 
hozzá rövid, pél-
dául műszőrme 
bundát. Szeren-
csére ma már 
ezek is, akár 
csak a szövet-

kabátok, változatos színekben 
kaphatóak. Lényeges, hogy 
a kabát megfelelő méretű le-
gyen, mert egy szűk kabát nem-
csak kényelmetlen, nem is csi-

nos, egy bő kabát 
pedig – hiá-

ba tudunk 
aláöl tözni 

– lógni fog 
rajtunk.

A kevésbé 
meleg kabá-
tok közül a 
karcsúsított 
fazonokat 
ajánlja Balogh 
Emese szín- és 
stílustanácsadó. Soproni Téma10. ÉVE SOPRONRÓL, SOPRONÉRT

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos

Hogyan válasszunk kabátot?

BULI VAN!  – zenei ajánló
Irie Maffia koncert –Ismét Sopronba látogat az Irie Maffia, 
amely több emlékezetes klubkoncertet és szabadtéri bulit adott 
városunkban. A 2005-ben létre-
jött csapat zenei stílusát elsősor-
ban a reggae és a dancehall mű-
faj határozza meg, ezt hiphop-, 
funk- és rockelemekkel ötvözi. 
(November 27., szombat 21 óra, 
Hangár Music Garden)

Ganxstáék Sopronban – A Ganxsta Zolee és a Kartel egy fer-
geteges rapbulival érkezik a Búgócsigába december 3-án. Az 
este folyamán a klasszi-
kus hiphophimnuszok 
mellett a Siska Finucs-
csival készült új dalt, a 
Balhé lesz címűt is be-
mutatják. (December 3., 
péntek 20 óra, Búgócsi-
ga Akusztik Garden)


