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Munkák a föld belsejében

Az előkészületek után már ténylegesen elkezdődött az alagút kialakítása a Bécsi-domb alatt, ahol
az M85-ös gyorsforgalmi út halad majd. A tervek szerint egy év múlva láthatunk át a túloldalra.
FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS
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Új kötetben
a koronázás

Gazdag
gombatermés
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Bár kezdetben nem tűnt túl ígéretesnek, eddig
eredményes volt az idei gombaszezon. Az igazán kitartóak még most is találhatnak néhány
darabot. Felvételünkön a sárguló csiperke.

Kiszűrik
a szabályszegőket
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Többéves kutatómunka
után megjelent az 1625
őszi soproni koronázó
országgyűlésről szóló
könyv. A mű megírásához bécsi, brüsszeli, budapesti és Kárpát-medencebeli forrásokat
is használtak, római és
spanyolországi kutatásokkal kiegészítve. A tanulmánykötetet minden
történelem iránt érdeklődőnek, valamint a lokálpatriótáknak ajánlja
Pálffy Géza, a „Lendület”
Szent Korona Kutatócsoport vezetője.
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Várják az Euroligát

Készüljünk az ünnepre!
November 29-én lesz advent első vasárnapja, ekkor gyújtjuk meg az
első gyertyát az adventi koszorún. Felvételünkön Zügn Judit virágkötő munka közben. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Felfokozott várakozással tekint az Euroliga-mérkőzések
elé a Sopron Basket
szakmai stábja. Mindenki gőzerővel készül, hogy a lehető
legjobb eredményeket érje el a soproni csapat. A hétvégi
Diósgyőr elleni találkozón magabiztos, 20 pontos soproni siker született.
FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Panoráma
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Beültünk a soproni rendőrség civilnek látszó szolgálati Audijába

Kiszűrik a szabályszegőket
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

›
Milyen

MEGKÉRDEZTÜK
A SOPRONIAKAT

a közlekedési
morál?
OLÁH SÁNDOR:
Gyalogosként azt tapasztalom, hogy a zebrák előtt
az autósok többsége megáll és átenged. Sokat járok
a Deák téren és környékén,
a kerékpárúton, a kereszteződéseknél hiába van elsőbbségadás tábla a biciklivel közlekedőknek, sokszor
mégsem állnak meg. Annak örülök, hogy a rendőrök egy átlagos autóval is
járják a várost.

A Soproni Rendőrkapitányság civilnek látszó szolgálati Audija 2019 ősze óta rója
a város utcáit, illetve
rendszeresen megjelenik a 84-es, 85-ös
főútvonalon. A Soproni Téma munkatársa beülhetett az autóba, hogy megnézze,
hogyan működik az
ellenőrzés.
Mielőtt egy novemberi vasárnap kora délután útnak indulunk az aznapra beosztott Tabi
Sándor rendőr törzszászlóssal,
illetve Kapcsos László rendőr főtörzsőrmesterrel, Kovács
Miklós alezredestől, a Soproni
Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjétől megtudjuk: a civilnek látszó Audi 2019 szeptembere óta
teljesít szolgálatot Sopronban,
illetve a rendőrség illetékességi területén.
– A városban és a térségében a
megnőtt forgalom, illetve a jogszabálykövető autósok visszajelzései alapján is tapasztaljuk,
hogy – sajnos – sok a szabálytalankodó – teszi hozzá Kovács
Miklós. – Mindez indokolta a
rendőrség fokozott jelenlétét;

2020. november 25.

A legmodernebb technikával felszerelt autót egy éve használják a soproni rendőrök FOTÓ: FILEP ISTVÁN
a balesetveszélyes szakaszokra
koncentrálunk. A kívülről egy
teljesen átlagosnak mondott
autó erre a tökéletes megoldás.
Igaz, a belseje már korántsem
megszokott: van benne egy, a
felvételek tárolására alkalmas
sebességmérő készülék, illetve
minden olyan irat, ami a helyszíni ügyintézéshez szükséges.
A rendőri csapat úgy dönt, a
Győri út felé vesszük az irányt.
Alig megyünk át a vasúti aluljáró alatt, máris jelez a készülék: az egyik szembejövő autós
sebessége 65 kilométer per óra.

Megfordulunk, utánaeredünk, a
Csengery utcai körforgalomnál
lévő benzinkúton állítják félre a
szabálytalankodót. A büntetés
10 ezer forint, az ellenőrzést
végző rendőrök rögtön kitöltik
a szükséges papírokat, illetve a
csekket. Mindez néhány percet
vesz igénybe.
– Éppen beszélgettünk, egy
pillanatra nem figyeltem, és
már túl is léptem a sebességet
– igyekszik hárítani a felelősséget az autós.
A város határában, a 84-es
számú főúton az úgynevezett

préses körforgalomnál ráfordulunk az elkerülőútra. Szinte
ki sem hajtunk belőle, ismét
jelez a „traffipax”: százkilenc
kilométer per óra a bennünket megelőző autó sebessége.
Sziréna, majd olyan erővel lódul meg az Audi, hogy szó szerint belesüppedünk az ülésbe.
A balfi úti korforgalom közelében érjük utol a bécsi rendszámú terepjáróst. A büntetés
harmincezer forint. Mivel a
sofőr ausztriai jogosítvánnyal
rendelkezik, így büntetőpontot
neki nem lehet kiszabni.

Tabi Sándor tapasztata szerint az emberek sok esetben a
munkahelyi, illetve a napközbeni stresszt igyekeznek levezeti a vezetéssel. Ha beülnek
az autóba, akkor megszűnik
számukra a külvilág. A meggondolatlan cselekedetek pedig balesetveszélyes helyzeteket idézhetnek elő. – A cél nem
a büntetés kiszabása, hanem a
KRESZ szabályainak betartása, a
közlekedés rendjének fenntartása, hogy mindenki hazaérjen
– teszi hozzá körutunk végén
búcsúzóul.

PÁSZTOR EDINA:
A városban az elmúlt években jelentősen megnőtt a
forgalom, így ha tehetem,
akkor keveset autózom. Ha
mégis, akkor igyekszem a
belváros közelében parkolni, és onnan gyalog megyek a dolgomra. Hét közben reggel és délután kell
sokat araszolni, így ezeket
az időszakokat kerülöm.
FINTA GÉZA:
Szerintem minden téren figyelmetlenebbek, türelmetlenebbek lettek a közlekedők. A szabályokat
– sajnos – egyre kevésbé
tartják be az emberek. Ennek oka lehet a rohanó életstílus és persze ez a vírus
okozta feszült világ is. Azt
azonban jó lenne tudatosítani a közlekedőkben, hogy
a kihágásokkal egymás életét kockáztatjuk.

A versenyjog szakértője

Időben cseréljük le a nyári gumit!

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az ország teljes területén téli
üzemmódra, ezzel együtt 0–24
órás szolgálatra váltott a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Így országosan 19 megyei igazgatóságán,
94 mérnökségén és a központi
irányításban is folyamatos szolgálatra állnak át a szakemberek.
A következő hónapokban mintegy 4000-en dolgoznak váltott,
12 órás műszakokban a szükséges téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.
A társaság a 2020–2021-es
téli szezonban az országos közúthálózaton összesen több
mint 1100 munkagépet (nehézgépjárművek, rakodógépek, hómarók) mozgósíthat.
A közútkezelő mind a 94 mérnökségén feltöltötte a sótárolókat, így országosan összesen
mintegy 174 ezer tonna útszóró só, több mint 2600 tonna

A koronavírus-járvány
miatt kényszerből az
interneten keresztül, Sopronból oktatja
dr. Szilágyi Pál a lyoni
egyetem (ugyancsak a
saját otthonaikban lévő) hallgatóit. Két tantárgya az európai belső piac joga, valamint
a versenyjog.
Idén ősszel immár a harmadik szemeszterét kezdte meg
a franciaországi lyoni egyetem óraadójaként a soproni
dr. Szilágyi Pál.
– A jogi diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem – mondta lapunknak dr. Szilágyi Pál. – Aztán
docensként ott maradtam, és
közben a Kelet-Európára fókuszáló Versenyjogi Kutatóközpont igazgatója lettem. A két
intézmény hagyományosan jó
kapcsolatokat ápol egymással,
innen jött a felkérés, hogy legyek óraadó a francia egyetemen. Az ottani mesterszakos

A lyoni diákoknak most online tart órákat dr. Szilágyi Pál FOTÓ: FILEP ISTVÁN
hallgatóknak a fő szakterületemet, az európai belső piac jogát,
valamint a versenyjogot tanítom angol nyelven. A résztvevők
nemzetisége változatos: vannak
francia, mexikói, német, osztrák növendékeim. Ebben a koronavírus-járványos időszakban
most személyesen nem lehet
órákat tartani. Így most az oktatás az online térben történik.

Dr. Szilágyi Pál kiemelte: a
kapcsolata a joggal messzire nyúlik vissza. Még a 2000es évek elején az unokabátyja,
dr. Szilágyi György budapesti
ügyvéd sugallatára választotta
ezt a szakterületet.
– A koronavírus sokak mellett
a mi családunk életét is felforgatta – tette hozzá. – A családi
vállalkozásként üzemeltetett

hotelünk most nem fogadhat
turistákat, az étterem azonban
üzemel. Így megtörténik, hogy
a délelőtti oktatás szünetében,
délben ételfutár vagyok, és kiszállítom a megrendelt ebédet.
Délután ismét tanítás, majd a
napot a hotel ügyeinek intézésével zárom. Arra azonban ügyelek, hogy jusson idő a családomra, a gyermekeimre.

Téli üzemmód
kálcium-klorid-granulátum,
2,3 millió liter kálcium-kloridoldat és közel 11 ezer tonna érdesítő anyag áll a szakemberek
rendelkezésére. 494 kilométernyi útszakaszon helyeztek ki hófogórácsokat és hálókat.
A szakemberek arra kérik az
autósokat, hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok előtt
cseréljék át téli közlekedésre
alkalmas, megfelelő minőségű és állapotú abroncsokra. Az
őszi és téli hónapokban is érdemes utazás előtt tájékozódni az
aktuális forgalmi helyzetekről.
A www.utinform.hu oldalon
számos hasznos közlekedési információhoz juthatnak a közlekedők, a téli üzem alatt néhány
óránként országos összesítést
is publikálnak a szakemberek
az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről a weboldalon.

Már lehet elektromos kerékpárra pályázni
Összesen 1 milliárd forint támogatást biztosít elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlásához az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az első pályázati időszak november
23-án kezdődött és november 27-ig tart. A kiírásban magánszemélyek juthatnak hozzá kedvezményesen elektromos rá-

segítésű kerékpárokhoz, elsősorban munkába járáshoz. A pályázat benyújtásához ennek megfelelően munkaviszonyt vagy
jövedelmet igazoló dokumentumot kell csatolni. A támogatás a jármű értékének legfeljebb felére biztosítható. További
részletek: elektromobilitas.ifka.hu

Több mint 1100 munkagépet mozgósíthat az idei
télen a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Városi hírek

www.sopronitema.hu
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Továbbra is a nordmann fenyő a legnépszerűbb

Karácsony igazi éke
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Megújult utakon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Teljes szélességében
megújult a Király Jenő utca aszfaltburkolata, a parkolók, valamint a járda.
– A másfél milliárd forint keretösszegű út- és járdakorszerűsítési program keretében
most egy újabb utca újult meg
– mondta dr. Farkas Ciprián polgármester a Király Jenő utcában
tartott sajtótájékoztatón. – Az
előző, valamint a mostani városvezetés is fontosnak tartja,
hogy a Modern Városok Program forrásait felhasználva folyamatosan korszerűsítse a város

belső úthálózatát. A munka
nem áll meg!
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője hozzátette: a város vezetése minden olyan lehetőséget
megragad, amelynek köszönhetően tovább javul az itt élők
életminősége. Ezen útfejlesztés is ilyen.
– Tavaly kikértük a lakók véleményét a legfontosabb fejlesztésekről. Az itt lévő kettő játszótér megszépítése már
korábban megtörtént. Az út és
a járda felújítására pedig most
került sor, amelynek költsége mintegy százhúszmillió forint volt – emelte ki Juhász Adrienn, a körzet önkormányzati
képviselője.

Aktualitások
a koronavírusról
Védett sáv az időseknek
Az idősek hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között védett sávban vásárolhatnak egy új kormányrendelet alapján – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Ebben az időszakban csak ők lehetnek a boltokban. Hétvégén pedig 8 és
10 között érvényes ugyanez. Az idősek bármikor vásárolhatnak, tehát ezen időszakon kívül is.

Elkezdődött a tesztelés
Nagy valószínűséggel elég lesz az a 12 millió adag vakcina, amelyet a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében lekötött a kormány – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor hozzátette: még nem lehet tudni, hogy mikor áll majd rendelkezésre az oltóanyag, de többen inkább
a tavasz végére ígérik.
Múlt pénteken kezdetét vette az országos rendszeres
koronavírus-tesztelés, elsőként a szociális intézményekben – jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget
vezető miniszter. Ezen a héten már az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben és az egészségügyi intézményekben
is elkezdték a tesztelést, ami önkéntes és ingyenes. Akiről kiderül, hogy fertőzött, annak ezt jeleznie kell a háziorvosának.
Múlt héten meghosszabbította a Kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, ami február 8-ig marad hatályban.

Ingyenes éjszakai parkolás
A koronavírus-veszélyhelyzetre tekintettel tovább könnyíti
a parkolást a Kormány. A november 23-án hatályba lépett
rendelet alapján lakott területen, kereskedelmi célú P+R,
parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem
zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe
este 7-től reggel 7 óráig. Ugyanebben az idősávban a
költségvetési szervek, valamint az állami tulajdonú cégek
közterületi parkolói szintén ingyenesen használhatóak.
Városunkban lapzártánk idején az alábbi létesítmények
használhatók ingyenesen a megjelölt idősávban: Petőfi téri mélygarázs, az Inkubátorház parkolója, a pláza mögötti, valamint a Faller Jenő utcában található
felszíni parkolók.

Egy hónappal karácsony előtt már városunkban is megjelentek az első fenyőfák.
Arra is lehetőség van,
hogy felkeressük a
kistermelőket, és még
a kivágás előtt kiválasszuk a nekünk legjobban tetsző fát.
Sopronban már csak néhányan foglalkoznak őstermelőként kifejezetten a karácsonyfának szánt fenyők
termesztésével. Egyikük, Csertán László immár három évtizede nevel ilyen fákat.
– Érdeklődők már most vannak, sokan pedig ki is jönnek a
kertbe, hogy ott válasszák ki a
számukra legmegfelelőbb fát
– közölte lapunkkal Csertán László. – Kis cetlivel jelöljük meg ezeket. A fákat szenteste előtt néhány nappal vágjuk ki, és igény
szerint be is faragjuk a tartóba.
A vevő biztos lehet abban, hogy
bőven az ünnepek után sem hullik le a tűlevél. A karácsonyfa legyen kicsi, asztalra állítható vagy
akár három méter magas – mindenképp az ünnep központi eleme. Éppen ezért is fontos, hogy
megvétel előtt jól fontoljuk meg
a döntésünket! Mindig az egyenes, szép törzsűeket keressük,
ne válasszunk olyat, amelyiknek

– Mindig az egyenes, szép törzsű fákat keressük, ezekből lehet az ünnep igazi
éke – javasolja Csertán László őstermelő, aki már három évtizede nevel karácsonyfának való fenyőket FOTÓ: FILEP ISTVÁN
meghasadt a törzse, penészes
szagot áraszt, ráncos a kérge,
vagy kókadtnak tűnik! – tanácsolta a szakember.
Csertán László dán nordmann-, kék ezüst-, illetve spanyol jegenyefenyőt termeszt.
Mint mondta, tíz–tizenöt év kell
ahhoz, hogy a kiültetett csemetéből szép karácsonyfa váljon.
A gazdának az évek során figyelnie kell, hogy a fái egyenesek

legyenek, illetve szép tűágyak
fejlődjenek ki.
A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete ajánlása szerint célszerű őstermelőknél,
bejáratott, megbízható árusítóhelyeken megvásárolni a fenyőfákat, mert azokat – mint
már említettük – csak decemberben vágják ki, ezért tartósabbak, szebbek. Várhatóan idén a
lucfenyő méterenként 3000

forintba, az ezüstfenyő 4–5000
forintba, a nordmann pedig
6000 forintba kerül majd, de
sok helyen darabárat határoznak meg az eladók. A népszerű
fajták közé tartozik a nordmann,
az ezüstfenyő, a hagyományos
illatot keresők pedig változatlanul a lucot vásárolják. A felmérések szerint hazánkban évente 2–2,5 millió fát adnak el
karácsonyra.

Meghitté teszik az ünnepet
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A koronavírus-járvány miatt idén karácsonyi
vásárt sehol nem lehet tartani, ugyanakkor az
ünnepvárást meghittebbé teszik az adventi fények, a Várkerületen az adventi koszorú, a szépen feldíszített város karácsonyfája és a gyerekek rajzaiból összeállított kalendárium.
Az advent időszakában különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, valamint az is,
hogy betartsuk az egészségügyi
előírásokat. A koronavírus-járvány miatt idén a karácsonyvárás más lesz, mint amit a korábbi években megszoktunk.
Annak ellenére, hogy idén a
járvány elleni védekezés jegyében meghozott jogszabályok
alapján nem tartható vásár, a
soproniak adventjét szeretnék
szebbé és meghitté tenni. Ebben a nehéz időszakban is szükség van arra, hogy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból. Az
adventi fények november 27én, pénteken kora este gyúlnak

fel városszerte. A díszkivilágítás január 12-ig lesz látható. Az
előkészületekről korábban már
beszámoltunk lapunkban (Hamarosan világítanak karácsony
fényei, Soproni Téma, 2020. november 11.).
A város karácsonyfáját a tervek szerint lapzártánk után, kedden állították fel a Várkerületen,
a Mária-szobor melletti rendezvényterületen. Az adventi
koszorú pedig a Mária-szobor
körül lesz.
A Fő téren, a volt vármegyeháza épületén lesz látható az adventi kalendárium.
A soproni gyerekek ezúttal
rendhagyó módon, online

Teke Zoltánné Piroska kedvenc macskájával – családjával együtt ajánlotta fel a város karácsonyfáját
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

küldhették el rajzaikat. A beérkező művekből 24 kap helyet a
kalendáriumban.

Ágfalváról érkezett
a város karácsonyfája
Teke Zoltánné ajánlotta fel idén
a város karácsonyfáját.
– Többgenerációs család vagyunk, ezt a fát még nagypapa
ültette huszonöt évvel ezelőtt

– mondta lapunknak Teke Zoltánné Piroska. – A gyermekeink,
unokáink is sokat játszottak a fa
körül, sok szép emlék fűződik
hozzá. A fenyő azonban már túl
nagyra nőt, megérett a kivágásra. Úgy döntöttünk, hogy szeretnénk nemes célra felajánlani. Nagy büszkeség számunkra,
hogy idén a mi fánk lehet Sopron város karácsonyfája.

Kórházi adományok egyeztetéssel
A jelenlegi járványügyi helyzetben országszerte széles körű
társadalmi összefogás indult az egészségügyi intézmények
támogatására. – Az elmúlt napokban a Soproni Gyógyközpontban is megtapasztaltuk a helyi lakosság segítő szándékát, amelyért valamennyi munkatársunk nevében köszönetünket fejezzük ki – áll a kórház lapunkhoz eljuttatott
közleményében. – A pandémia alatt azonban különösen
fontos a szigorú járványügyi szabályok betartása, intézményünk valamennyi osztályán kiemelten kezeljük a higiénés

előírások maximális betartását. A Soproni Gyógyközpontban rendelkezésre állnak mindazon feltételek (védőeszközök, orvosi műszerek, textíliák, speciális tisztító és fertőtlenítő eszközök), melyekkel a betegek biztonságos ellátása
továbbra is megoldott.
Amennyiben adománnyal, ajándékkal segítenék az intézmény dolgozóinak munkáját, kérik, hogy azt előzetesen egyeztessék Farkas Mariann szociális munkatárssal (+3630/205–42–34).

4

Városi hírek

www.sopronitema.hu

Emlékplakett a német hadisírok gondozásáért

A múltunk kötelez
PLUZSIK TAMÁS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel
2020. november 4. napjától Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Kérem, hogy kérdéseiket, javaslataikat
„KÖZMEGHALLGATÁS” megjelöléssel
2020. december 5. napjáig
elektronikus úton a kozmeghallgatas@sopron.hu
e-mail-címre, vagy levélben a polgármesteri hivatal
postacímére (9400 Sopron, Fő tér 1.) szíveskedjenek
eljuttatni, vagy a polgármesteri hivatal aulájában található
gyűjtőládába elhelyezni.

Uwe Zvonar alezredes, dr. Farkas Ciprián polgármester és Kovács Imre nyugállományú ezredes, az emlékplakettet adományozó Német Hadisírgondozó Népi
Szövetség magyarországi megbízottja FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
nagykövetségének véderőattaséja adta át dr. Farkas Ciprián
polgármesternek, aki válaszában kiemelte, hogy a katonavárosi múlt, valamint a város
német kulturális gyökerei is

kötelezik az utódokat. – Sok
más nemzet fiai mellett több
mint 600 német katona van
eltemetve a bánfalvi Hősi temetőben. Erőnkhöz és anyagi lehetőségeinkhez mérten

mindnyájuknak a sírját gondozzuk, mindezek mellett a
Magyar Kormány is hozzájárult
a temető rendbetételének költségeihez – fogalmazott Sopron
polgármestere.

Egy legendás nyelvtanár
PLUZSIK TAMÁS

mellé állt, határozottan szót
emelt Mindszenty József bíboros letartóztatása ellen, ezért
börtönbüntetésre ítélték, majd
internálták.
– Hihetetlen tanáregyéniség
volt, a bencéseknél franciát tanított nekünk, de ingyen különórákra is járhattunk hozzá – folytatta dr. Orbán Aladár.
– Nyárra kötelező olvasmányt
adott föl, nekem például a kezembe nyomta Daudet: Tartarin
de Tarascon című francia nyelvű regényét, amiről ősszel az első órán be kellett számolnom.
Amikor kiszabadult a börtönből,
a Tárczy-Hornoch akadémikus
által vezetett kutatóintézetben angolt tanított, ugyanis a
pedagóguspályára nem térhetett vissza.
Mint börtönviselt, megbélyegzett ember csak egy TÜZÉPtelepen kapott állást. Soproni
Horváth József Munkácsy-díjas festőművész, egykori tanárkollégája ezért ironikusan azt a
címet adta az 1954-ben Legény

Dr. Farkas Ciprián
polgármester

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Kuruckereszt
– Brennbergbánya

FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Soproni Horváth József: A tőzegkereskedő
– dr. Legény János portréja FOTÓ REPRÓ: PLUZSIK TAMÁS
Jánosról készült portrénak: A tőzegkereskedő. Később Paskai
László bíboros idegen nyelvű levelezését bonyolította, aki végül

is pappá szentelte, egyik újmiséje éppen Sopronban volt, majd
Svájcban helyettesített egy plébánián, ott érte a halál.

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

A feltett kérdésekre, javaslatokra a közmeghallgatás
lezárultát követően legkésőbb tizenöt napon belül
írásban válaszolunk. A beérkezett megkeresésekről és az
azokra adott válaszokról összefoglalót teszünk közzé a
város honlapján.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Annak idején hagyomány volt, hogy ha egy település határában valamilyen jelentős esemény történt, akkor annak
emlékére az adott helyszínen egy keresztet vagy kápolnát
emeltek, melyet aztán nagy tisztelet övezett. A szájhagyomány szerint a Rákóczi-szabadságharc idején Brennbergbányán, illetve a település közelében is volt egy kuruc–labanc katonai ütközet, melyet követően vélhetően három
ismeretlen kuruc katona sírja maradt az erdőben. 1847-ben
a brennbergi bányaigazgatóság egy fakeresztet állíttatott
fel a csata feltételezett színhelyén, melynek ezt követően
a gondját is viselték, 1908-ban felújították. Az idő vasfoga azonban kikezdte a fakeresztet, félő volt, hogy tönkremegy, kidől, és ezzel feledésbe merül a nevezetes történelmi esemény. 1986-ban Modrián Lipót iskolaigazgató,
Garai Pál és Becher Nándor helytörténész egy az eredetit pontosan másoló fakeresztet állított és avatott fel, mely
azóta is ott áll az erdő szélén. A Kuruckereszten látható a
három évszám: 1847 – 1908 – 1986. A hozzávetőlegesen
négyszáz méter tengerszint feletti magasságban található Kuruckereszt GPS koordinátái: N 47.64806 E 16.49722.

Volt a Széchenyi-gimnáziumnak egy legendás tanára, akire még élő tanítványai nagy szeretettel és tisztelettel emlékeznek. Dr. Legény
János, Zsan portréját Soproni Horváth József
is megörökítette.
Különös, megpróbáltatásokkal
teli élete volt a Nógrád megyei
Pásztóból származó Legény Jánosnak. Eredetileg papnak készült, de teológiai tanulmányainak befejezését követően
önhibáján kívül nem szentelték
föl, így a tanári pályát választotta. Az 1930-as években került
Sopronba, előbb a bencés, majd
a Széchenyi-gimnáziumban tanított latint és francia nyelvet.
– Egy különleges jelenség és
egyúttal fantasztikus tanár, fantasztikus ember volt Zsan, mert
a diákság csak így nevezte – emlékszik vissza Sopron díszpolgára, Verő József akadémikus, akinek dr. Legény János gimnazista
korában franciát tanított.
Amikor 1948 tavaszán napirendre került az iskolák államosításának ügye, Kunszeri Gyula,
a Széchenyi-gimnázium egykori tanára, a Katolikus Nemzeti
Néppárt országgyűlési képviselője erőteljesen fellépett az
államosítás ellen. Legény János
tanár úr is a soproni tiltakozók

Közmeghallgatás

Fentiekre tekintettel ezúton tájékoztatom
a helyi lakosságot és a helyben érdekelt szervezetek
képviselőit, hogy Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének összehívására, az
állampolgárok KÖZMEGHALLGATÁSON való személyes
megjelenésére nincs lehetőség, azonban
a veszélyhelyzet fennállása alatt is élhetnek az írásbeli
kérdésfeltevés és javaslattétel jogával.

Emlékplakettet adományoztak Sopronnak a német hadisírok
megóvásáért és méltó
gondozásáért a Német Hadisírgondozó
Népi Szövetség, illetve a német nagykövetség képviselői.
– A német katonatemető megnyitása óta a város támogatja
az ott folyó karbantartási munkálatokat. Sopron ezzel jelentősen hozzájárul a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség
célkitűzéseinek megvalósításához: megbékélés a sírok felett,
munka a békéért – mondta Kovács Imre nyugállományú ezredes, az emlékplakettet adományozó Német Hadisírgondozó
Népi Szövetség magyarországi
megbízottja.
Az emlékplakettet a soproni városházán Uwe Zvonar alezredes, Németország

2020. november 25.

egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy
segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy
aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel a
Soproni Témában!

Leveleiket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!

2020. november 25.
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Sorsrontó idők
Horváth Ferenc jegyzete

Munkák már
a föld belsejében
Alagút a Bécsi-domb alatt: naponta átlagosan két métert haladnak előre a szakemberek FOTÓ: ROSTÁS JÁNOS
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az előkészületek után már ténylegesen elkezdődött az alagút kialakítása a Bécsi-domb alatt, ahol
az M85-ös gyorsforgalmi út halad
majd. A tervek szerint egy év múlva láthatunk
át a túloldalra.
Az M85-ös ötödik szakaszának
része a 780 méteres bécsi-dombi alagútpár megépítése. A bányászhagyományoknak megfelelően a fejtés megkezdése előtt
megáldották az épülő alagutat
– erről lapunkban is beszámoltunk (Megkezdődött az alagút
építése, Soproni Téma, 2020.
október 28.).
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.

›

RÖVIDEN

Szakrendelések
új helyen
Egyes kórházi szakrendelések helyszíne november 11-től megváltozott – áll a Soproni
Gyógyközpont honlapján. Az új elérhetőségek
a következők:

arról tájékoztatta a Soproni Témát, hogy az előkészületek után
ténylegesen is elkezdődött az
alagút kialakítása. A tervek szerint a kivitelező naponta átlagosan két métert halad előre.
Amennyiben a föld gyomrában
is olyan kőzetekkel találkoznak,
amikkel a tervezők előzetesen
számoltak, akkor egy év múlva érnek ki a túloldalon. Aztán
az eszközök áttelepítése után,

az elsővel megegyező irányból
kezdődik a másik alagútjárat
kialakítása.
A kivitelező az alagút fejtését
bányászati technológiával végzi.
Nem fúrópajzzsal, hanem géppel, alagutas kotróval (úgynevezett Tunelbagerrel) markolják
ki a földrétegeket a Bécsi-domb
alól. Ezzel együtt elkészítik az
ideiglenes tartószerkezetet, kialakítják a vízszigetelést, majd kiépítik a végleges alagútfalazatot.
Legutoljára marad az útburkolat
beépítése, valamint a világítás, a
gépi szellőztetés, a tűzérzékelő
és tűzjelző rendszer kiépítése, a
forgalomtechnikai eszközök és
az informatikai rendszer felszerelése. Az alagútban a vasszerelés
és a betonozás a 12,5 méter hos�szú blokkokban mozgó zsaluzat,

az úgynevezett zsalukocsi közreműködésével történik. Az alagút
építés előrehaladását a legkorszerűbb geodéziai műszerek
figyelik, amelyek egyrészt segítik a helyes irány tartását, másrészt a legapróbb talajmozgásokat is rögzítik.
Lapunkban már megírtuk,
hogy a mintegy 44 milliárd forintból megvalósuló M85-ös
gyorsforgalmi út V. szakaszának beruházásába a kivitelező
időnként betekintést is enged.
A Bécsi-domb lábánál kialakított konténeriroda felső szintjén egy alagútépítést bemutató látogatóközpont is működik
majd. A havi egyszeri látogatási
időpontokra egy internetes felületen lehet regisztrálni – előreláthatólag februártól.

Lackner Kristófra emlékeztek születésnapján

Csendes főhajtás

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

Urológiai szakrendelés: I. épület földszint
(sebészeti szakrendelés mellett)

Mentők104
Katasztrófavédelem (Tűz
oltóság, Polgári Védelem)

105, 510-672, 510-617

Belgyógyászati és nefrológiai szakrendelés:

Rendőrség 

V. épület földszint (dia b e t o l ó g i a i s z a krendelésen)

Balfi Gyógyfürdő kórház: a szakrendelések működése, a
terápiás ellátás átmenetileg szünetel.

107, 311-234

Általános segélyhívó 

112

Előfizetői tudakozó 11818

Traumatológiai szakrendelés: V. épület
földszint (belgyógyászati szakrendelés és a logopédiai/ idegsebészeti szakrendelés helyén)
Aneszteziológiai szakrendelés: II. épület földszint (bőrgyógyászati szakrendelés helyén)

Mi tagadás, sorsrontó idők járnak a
vállalkozásokra az egész országban.
Elsősorban a szolgáltatószektorra, különösen itt, a
nyugati végeken. A Sopronban és környékén működő
vállalkozásokat duplán érinti a járvány, hiszen nemcsak a helyiek kénytelenek felhagyni az étterembe
és kocsmába, kávézóba járással, de otthon maradnak osztrák szomszédaink is, akik bizony eltartottak számos szolgáltatót a fogorvosoktól a fodrászokig, a gázszerelőtől a butikosokig és az éttermekig.
Mondhatnánk, legyen
„...én remélem, hogy a ez az ő gondjuk, mi
meg csak éljük az élekeserű tapasztalatok
tünket, ha korlátozott
után a szolgáltatók
körülmények között is.
jobban megbecsülik
Egy olyan város azona forintot, és kialaban, mint Sopron, ahol
kul egyfajta egyensúly, nincs (sajnos vagy szeamelynek révén minrencsére) számottevő
denki jól jár.”
ipar, ahol a szolgáltatások és kisvállalkozások a meghatározóak, ahol a turizmus lehetne az
egyik húzóágazat, ott senki sem lehet közömbös,
hogy mi történik az éttermekkel, a szállodákkal, a
szépségiparral, a szomszéd vízszerelővel vagy éppen a borászokkal.
A kormány, mint látjuk, megteszi a magáét, hogy életben tartsa ezt a vállalkozói kört (is), de mi magunk is
sokat tehetünk azért, hogy túléljék ezt a rendkívül nehéz időszakot. Most igazán fontos lenne, hogy náluk
vásároljunk, hogy esetleg most ütemezzük be – ha
tehetjük – az eddig elmaradt kisebb-nagyobb javításokat. Életben maradásuk nemcsak az ő érdekük
lenne, hanem a miénk is, hiszen a járvány egyszer
elmúlik, s milyen nehéz lenne újrakezdeni a tönkrement vállalkozások romjain. Szóvak közös érdekünk, hogy a lehető legkevesebb sérüléssel legyünk
túl ezeken a heteken. Arról nem is szólva, hogy ez a
réteg jelentős adófizető, így az ő forintjaik (is) fontos
szerepet játszanak a város életében.
Van azonban pozitív hozadéka is a járványnak. A vírus előtt Sopronban is jellemző volt, hogy a szolgáltatók jelentős része – tisztelet a kivételnek – jobbára
Ausztriában dolgozott. Ez önmagában nem jelentett/ jelent problémát. Az azonban sokakat elkeserített, hogy itthon heteket, hónapokat kellett várni, mondjuk, egy gázszerelőre vagy festőre. Aztán
a helyzet lassan kezdett megváltozni. Ma már látni olyan óriásplakátot a városban, hogy „Gázkészülékét egy nap alatt megjavítjuk”. Persze, lehet, hogy
ez csak átmeneti állapot, s tavasztól ismét helyreáll
a „rend”, de én remélem, hogy a keserű tapasztalatok után a szolgáltatók jobban megbecsülik a forintot, és kialakul egyfajta egyensúly, amelynek révén
mindenki jól jár. Most segítenünk, támogatnunk kell
egymást, ez a legfontosabb. Az összefogás mindig
is a soproni polgári lét egyik ismérve volt. Tegyünk
róla, hogy ez így is maradjon!

Belföldi tudakozó 11800

Dr. Simon István, dr. Farkas Ciprián és Csiszár Szabolcs (balról jobbra) hajtott
fejet a Lackner-szobornál FOTÓ: FILEP ISTVÁN
Városunk polgármesteréről,
Lackner Kristófról minden évben a születése napján emlékeznek meg. A Lackner Kristóf
utcában álló szobornál – a járványügyi előírásoknak megfelelően – csendes főhajtást tartott és koszorúzott dr. Farkas
Ciprián polgármester, valamint

dr. Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármester.
Dr. Farkas Ciprián kifejtette:
a hagyományok szerint ezen a
napon köszöntötték volna a virilistákat, a város legnagyobb
adózóit. A koronavírus-járvány miatt ezt idén nem lehetett megtenni, de egy későbbi

időpontban megtartják az
ünnepséget.
Lackner Kristóf, a legendás városvezető 449 éve, 1571.
november 19-én született.
1613-ban választották először
polgármesterré, több megszakítással összesen 11 évig állt a
város élén.

Gyermekjóléti szolgálat
524-361
Támogató szolgálat
06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat

524-361
Családok Átmeneti Otthona
524-362

Orvosi ügyelet312-010

Pártfogó felügyelet  508-126

508-395, 508-392

Soproni Gyógyközpont
központi szám514-200

Telefonos lelki elsősegélyszolgálat116-123

Soproni Gyógyközpont
előjegyzés 
514-205, 514-206

Drog stop 

06-80/505-678

Magyar Autóklub 188
Polgármesteri hivatal
Áramszolgáltató
 06-80/204-322, 515-100
06-80/533-533
Soproni Polgárőr Egyesület
Vízszolgáltató 
519-100
06-30/385-5732
Gázszolgáltató
Sopron Holding
06-80/440-141
központi szám514-600
MÁV
06-1/3 49 49 49
Közútkezelés 
515-123
GYSEV
577-212
Soproni Szociális Intézmény
313-130
506-400 Kisalföld Volán
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Hasznos felírni, hogy mi mindenre van szükségünk

„Ne vásárolj semmit!”
KÖVES ANDREA

A túlfogyasztás veszélyeire hívja fel a figyelmet a Ne vásárolj
semmit! nap, amelyet
hazánkban 2004 óta
tartanak november
negyedik péntekén.
– Mit is értünk túlvásárlás alatt?
– tette fel a kérdést dr. Szóka Károly, a Soproni Egyetem docense.
– Azt, amikor olyan árut vásárolunk, amit nem vagy csak kisebb
mértékben használunk fel, azaz nagyjából feleslegesen vettük
meg. Sokszor stresszlevezetésre
használjuk a vásárlást, és megjutalmazzuk magunkat, vagy éppen unatkozunk, és elmegyünk
„shoppingolni”. Ilyenkor vesszük
meg azokat a dolgokat, amikre
– ha őszintén belegondolunk
– nincs is szükségünk. Mindemellett a netes és bankkártyás
vásárlás könnyűsége is ebbe az
irányba hajtja az embert.
A szakember tapasztalatai
alapján karácsony közeledtével túl gyorsan döntünk személyi kölcsön felvételéről
vagy hitelkártya igényléséről,
ugyanakkor átsiklunk a hozzá
kapcsolódó feltételek, az apróbetűs részek felett, ami a törlesztés során kellemetlen „meglepetéseket” okozhat. Kisebb

A mezőgazdasági öntözőkutak legálissá tételét is
megoldaná az új szabályozás FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

A hétvégi nagybevásárlásnál megtelnek a kocsik – a kezdeményezés szervezői azt
kérik, hogy november 27-én senki ne vegyen semmit FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN
trükköket is ajánl dr. Szóka
Károly, így nem érdemes éhesen vásárolni, hasznos felírni:
mi az, amire valóban szükségünk van, és csak annyi pénzt
vigyünk magunkkal, amennyit
költeni szeretnénk, valamint
tanácsos napi limitet beállítani a folyószámlánkon.
– A Ne vásárolj semmit! napnak környezetvédelmi üzenete
is van – tette hozzá dr. Polgár
András, a Soproni Egyetem tanszékvezető egyetemi docense.

Kizöldül az ország
A rendszerváltozás óta nem volt Magyarországon olyan
fásítási kezdeményezés, ami annyi települést mozgatott
volna meg, mint az Agrárminisztérium Településfásítási
programja – mondta Nagy István agrárminiszter. – Országszerte 475 településen ültetnek el összesen több
mint 12 ezer sorfát az őszi és a jövő tavaszi időszakban.
A településfásítást a 2019-ben kezdődött országfásítási program részeként indította az agrártárca 2020 júniusában. Az őszi időszakban 211 településen összesen
5499 fát ültettek el a helyi közösségek az erdészeti szakemberek közreműködésével. A program jóval túlmutat
a fák elültetésén, ezt ugyanis a legtöbb helyen közösségi esemény részeként szervezik meg. A kampánynak
köszönhetően sok százezer emberhez jut el a program
és a támogatási lehetőségek híre – hívta fel a figyelmet
az agrárminiszter.
Nagy István úgy fogalmazott: az erdők megmaradása
és gyarapodása jövőnk záloga. Védelmükkel biztosítani tudjuk a biológiai sokféleség megőrzését, az ország
környezeti állapotának javulását, és így az egészséges
élelmiszerek előállítását. Fel kell ismernünk, hogy erdeink különleges bánásmódot, megkülönböztetett figyelmet érdemelnek.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICITTÁRGYALÁST HIRDET
a tulajdonában álló

Sopron, Várkerület 39. szám alatti
ingatlan értékesítésére
Helyrajzi száma: 2125/A/2
alapterülete: 15 m2
rendeltetése: üzlethelyiség
Induló ár: 3.782.000 Ft (áfamentes értékesítés)
A licittárgyalás időpontja: 2020. december 9-én 9 óra
A helyszínen megtekinthető: 2020. november 30-án 13 órakor
A licittárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály, Sopron, Fő tér 1., II. em.
A részvétel feltételeiről és az ingatlanról szóló tájékoztató, illetve további
információ: a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán kérhető.
A részletes licitkiírások a www.sopron.hu/önkormányzat/pályázatok
menüpont alatt olvashatóak.

– Az „egyutas”, azaz egyszer
használatos termékek mértéktelen használatával a fenntarthatatlanság irányába sodródunk. Túlhasználjuk bolygónk
erőforrásait, ami a tartalékok
felélését és a megújulásra képes készletek túlterhelését jelenti. Ennek beláthatatlan ökológiai következményei lesznek.
Míg a túlfogyasztás napja 1970ben globálisan december 23-ára
esett, vagyis ezen a napon értük el a Föld túlfogyasztásának

›

ZÖLD HÍREK

Decemberi
zöldhulladékszállítás
Az év utolsó hónapjában is elszállítja a házak
elé a megfelelő zsákokban kihelyezett zöldhulladékot a Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. A lakókörzetek és időpontok:
Bánfalva, Ibolya úti lakótelep, Brennbergbánya, Görbehalom: december 7., Lövérek:
december 8., Sopronkőhida, Tómalom, Jánostelep, Golgota: december 14., Aranyhegy,
Ravazd utcai lakótelep,
Pihenőkereszt, Balfi u.,
Belváros: december 15.,
Kurucdomb, Deák tér,
Kőfaragó téri lakótelep: december 21., Virágvölgy, Jereván:
december 22., Ágfalvi úti lakótelep, Ágfalva: december 28.,
www.stkh.hu.

Fenntarthatósági témahét
A Fertő–Hanság Nemzeti Park ezúttal is csatlakozott az idén ötödször
meghirdetett fenntarthatósági témahéthez.
A nemzeti park a működési területén található oktatási intézmények
közül 20 iskolának ös�szesen 40 darab facsemetét juttatott el még a
hónap elején. Az intézmények közül többen is
jelezték, hogy a jövőben
is szívesen csatlakoznak
hasonló programokhoz.

határát, úgy 2019-ben ez már
rekord idő alatt, július 29-én
jelentkezett. 2020-ban a COVID-19 járvány miatti korlátozások ezt a dátumot 3 héttel,
augusztus 22-ére tolták vissza.
A szakember úgy látja: egyéni
szinten fontos a helyi termelők
és vállalkozások előnyben részesítése, az épületeink szigetelése,
az élelmiszer-pazarlásunk és fogyasztásunk csökkentése, a tartós, csomagolásmentes termékek választása.

Megszűnhetnek
az illegális kutak
Kútamnesztiát hirdetne a kormány a vízgazdálkodási törvény módosításával, és ezzel a
korábban illegálisan létesített
öntözőkutak szabályossá tételét
oldanák meg. Nagy István agrárminiszter elmondta, a felszíni
vízkészlet nem elegendő az öntözési igények kielégítésére. Sok
helyen nem vagy drágán lenne
elérhető a vízfelszín alatti vízkészlet használata. Mivel ezek,
illetve a kiskertekben lévő kutak engedélyeztetése bonyolult
és drága volt, ezért több tízezer

illegális öntözőkút létesült, szabályossá tételük megoldatlan
probléma. Az országgyűlésben
még elfogadásra váró javaslat
most ezen változtatna, valamint
az 50 méternél nem mélyebb,
az első vízzáró réteget el nem
érő mezőgazdasági öntözési célú kutak esetében nem írná elő
az engedélyezést. Felszín alatti vízkivételt biztosító kút csak
olyan területeken létesíthető,
ahol a vízkivétel az ivóvízbázisokat, karszt- vagy rétegvízkészletet nem érinti.

Gazdag volt a termés

Szemcsésnyelű fenyőtinóru, lila pereszke és őzláb – idén sok gomba termett
MADARÁSZ RÉKA

Bár kezdetben nem tűnt túl ígéretesnek, eddig
eredményes volt az idei gombaszezon. Az igazán kitartóak még most is találhatnak néhány
darabot. A gombaszakértő fontosnak tartja az
elővigyázatosságot.
Sajnos az év első fele csapadékban, így gombában is szegény
volt Sopron környékén. A gombarajongók nagy örömére szeptemberben rövid idő alatt mintegy 150 milliméter csapadék
esett, úgyhogy egészen október közepéig hatalmas men�nyiségben lehetett gombát szüretelni. A szeptemberi meleg a
galambgombáknak és a tinóruknak kedvezett, októberben szinte kaszálni lehetett az őzlábat,
és a levelek között még mindig
lehet találni vargányát.
– Ha valaki most megy ki az
erdőbe, találhat sárguló, lila és

fenyőpereszkét, a réteken pedig lilatönkű pereszkét – tudtuk
meg Börcsök Zoltán gombaszakértőtől. – A hűvösebb, de nem
túlságosan hideg időjárás kedvez a csigagombák, a laskagomba és a téli fülőke fejlődésének.
– A kedvtelésből gombászóknak
azt ajánlom, csak olyan gombát
szedjenek le, amit felismernek!
Azokat, amelyekkel kapcsolatban kételyeik merülnek fel,
gyűjtsék – lehetőleg fajonként
elkülönítve – papírzacskóba!
A legtöbben tudják, hogy a
gombát kosárba érdemes gyűjteni. Nejlonszatyorban tárolva

ugyanis a mérgező gombák
könnyen összekeveredhetnek a
többivel, és ilyenkor kidobhatjuk a táska teljes tartalmát. Vannak olyan gombafajok is – például az aranytinóru –, amelyek
könnyen sérülnek, és melegebb
időben gyorsan megromlanak.
Ha ételt készítünk belőlük, nem
gomba-, hanem ételmérgezést
kaphatunk.
– Sok olyan gomba van, amely
könnyen összekeverhető mérgező párjával. Ilyen többek között a csiperke, aminek van ehető és nem ehető változata – tette
hozzá a szakember. – Ha nem
vagyunk biztosak magunkban, a
piacon alkalmazott gombaszakértő ingyenesen átvizsgálja kosarunk tartalmát.
Annak, aki szeretné elmélyíteni a gombafajokkal kapcsolatos
ismereteit, érdemes beiratkoznia egy egyéves gomba-szakellenőri tanfolyamra.

2020. november 25.

Emlékérmék
Sopronról
Az már korábban biztossá vált,
hogy emlékérmét bocsát ki a
Magyar Nemzeti Bank a soproni népszavazás századik évfordulója alkalmából. Mostanra a
grafikai tervek is elkészültek, így
látható, hogy az érmeken a város
egykori legendás polgármestere,
Thurner Mihály is szerepel majd.
Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk (Ezüst

Kultúra, művészetek

www.sopronitema.hu

emlékérme Sopronról, Soproni
Téma, 2020. május 20.), a megszokott kerek forma helyett
Sopron, a leghűségesebb város
tiszteletére a nemzeti bank különlegesen nagy méretű, négyzet alakú ezüst emlékérmét bocsát ki. A névérték 15 ezer és 3
ezer forint. A grafikákat a Sopronban élő Soltra E. Tamás éremművész készítette el.
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1625 ősze: Amikor Sopronra figyelt egész Európa

Új kötet a koronázásról
HUSZÁR JUDIT

Többéves
kutatómunka
után megjelent az 1625 őszi
soproni koronázó országgyűlésről szóló
könyv. A tanulmánykötetet minden történelem iránt érdeklődőnek, valamint a
lokálpatriótának ajánlja az egyik szerkesztő
és szerző, Pálffy Géza
professzor, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője.
A könyv borítója III. Ferdinánd koronázási portréjával és ceremóniájával

Máris népszerű
a legendák évada
Már most elkeltek a jegyek a
fertőrákosi barlangszínház jövő évi nyitányát jelentő május
22-i Bagossy Brothers Company
koncertre. A legendák évada
vonzza a nézőket, folyamatosan érkeznek az érdeklődések,
foglalások. Mint arról lapunkban is beszámoltunk (A legendák évada, Soproni Téma, 2020.
november 11.), a barlangszínházban jövőre is világsztárok,

valamint a magyar zenei élet
elismert szereplői lépnek fel. Érkezik mások mellett David Sanborn, Stanley Clarke, Presser Gábor, Charlie, Kovács Kati, Rúzsa
Magdi, Bogányi Gergely. Látható lesz a Bánk bán, a Carmina Burana és az István, a király.
Összesen ötvenöt előadás vár a
nézőkre a műfaji sokszínűség
jegyében május végétől szeptember közepéig.

Ez történt…
370 évvel ezelőtt, 1650. november 26-án Bécsben hunyt
el Draskovics György győri püspök, a soproni jezsuita rend
és iskola alapítója. 1599. május 14-én született.
305 évvel ezelőtt, 1715. november 14-én hunyt el Sopronban 43 éves korában Seidl Mihály Ferenc iskolamester, orgonista, városi karnagy.
135 évvel ezelőtt, 1885. november 12-én alakult a Sopron megyei Régészeti Társulat.
100 évvel ezelőtt, 1920. november 15-én iktatta törvénybe a magyar nemzetgyűlés a trianoni békeszerződést, amely Nyugat-Magyarországgal együtt Sopront és
környékét is Ausztriának ítélte.
145 évvel ezelőtt, 1875. november 18-án született Sopronban Simon Elemér, Sopron vármegye főispánja, a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke, a csáfordi kastély tulajdonosa. Csáfordjánosfán 1954 márciusában hunyt el.
55 évvel ezelőtt, 1965. november 14-én a Soproni Postás női kosárlabdacsapata Zalaegerszegen 43–55 arányban győzött, és ezzel megnyerte az NB II-es bajnokságot.
30 évvel ezelőtt, 1990. november 28-án Sopron város
önkormányzata elfogadta a jelenleg is használt városcímert, mely az 1340-ben Károly Róbert magyar király
által adományozott címer a Civitas Fidelissima felirattal kiegészítve.
A Széchenyi István Városi Könyvtár oldalán (www.szivk.hu)
megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

– Hogyan jött a könyv ötlete?
Nem ez az első kötete a soproni történelmi eseményekről,
A Szent Korona Sopronban
című könyvét lapunkban is
bemutattuk.
– A 2012 óta működő „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport
legfőbb nemzeti ereklyénk históriájának vizsgálata mellett a
magyar koronázások feltárásával is foglalkozik. A 17. században
három koronázó országgyűlést
(1622, 1625, 1681) tartottak Sopronban. Az 1622 nyárinak 2014ben már önálló kötetet szenteltünk (Egy új együttműködés
kezdete. Az 1622. évi soproni
koronázó országgyűlés), ahogy
koronánk soproni tartózkodásainak is (A Szent Korona Sopronban). Az új kiadvány e munkák
szerves folytatása.

– Milyen forrásokat használtak fel a megíráshoz?
– Habsburg III. Ferdinánd magyar koronázása miatt (amely
Mária Anna spanyol infánsnővel kötendő házasságának előfeltétele volt) 1625 őszén Sopronra figyelt Európa. Ezért a
bécsi, brüsszeli, budapesti és
Kárpát-medencebeli forrásfeltárást széles körű római és
spanyolországi kutatások egészítették ki. Mindezt ezúttal is
csapatmunkában és interdiszciplináris keretek között végeztük. Munkánk mintegy fél évtizeden át tartott.
– Mi a jelentősége az 1625 végi soproni koronázó országgyűlésnek?
– Egyfelől Sopron nevét hos�szú időre megtanulta Európa,

hiszen a kora újkorban alig volt
olyan magyar diéta, amelynek
eseményeit ennyire befolyásolta volna a Habsburg-dinasztia
spanyol és osztrák ágának viszonya. Másfelől a bécsi udvar
és a magyar rendek között 1622
nyarán Sopronban létrejött kiegyezést 1625 őszén a magyar
politikai elit többsége újfent
megszilárdította. Eközben megerősödtek a katolikus nagyurak
pozíciói, amit jól jelzett, hogy
Esterházy Miklós október 25i nádorrá választásával pályája csúcsára ért. Ám mindezek
érdekében a tárgyaló felek komolyabb engedményekre kényszerültek, a diéta vége felé a felekezeti ellentétek miatt még a
hazai parlamentarizmus első ismert verekedésére is sor került.

– Kiknek ajánlaná legújabb
kötetét?
– Mindenkinek, aki érdeklődik Sopron 17. századi aranykora, a magyar országgyűlések és
koronázások, a Habsburg–magyar kapcsolatok, a Szent Korona vagy éppen Pázmány
Péter és Esterházy Miklós tevékenysége iránt – így természetesen jó szívvel ajánlom a
soproni lokálpatriotáknak is.
A könyv ezért jelent meg a budapesti Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Történettudományi Intézete és Győr–Moson–Sopron Megye Soproni
Levéltára közös kiadványaként
a levéltár tanulmánykötet-sorozatában; egyik szerkesztője
Dominkovits Péter soproni levéltár-igazgató volt.

Nyomdában a Soproni Füzetek 2020
A koronavírus-járvány ellenére is támogatta a Soproni Füzetek idei számának kiadását a város önkormányzata – a
művészeti antológia már a nyomdában van. A tervek szerint

december első napjaiban vehetik kezükbe az olvasók a vaskos füzetet, amelyben többek között Fejér Zoltán, Horváth
Endre és Grabner József alkotói életútjáról is olvashatnak.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1988
Történet gázpisztollyal
Sopronban is megtörtént az első gázpisztolyos eset. A főszereplő két fiatalember és egy ifjú hölgy. A színhely a soproni
Fenyves étteremhez vezető útszakasz. Itt állt lesben Attila,
hogy az előre kiterveltek szerint
rajtakapja Lászlót és Henriettét.
Ugyanis a lánnyal már előzőleg megállapodott abban, hogy
megbüntetik Lászlót, amiért az
„szemet vetett” a lányra. A lány
rávette Lászlót, hogy szombaton a késő éjszakai órákban vigye el öt a Fenyves étterembe
vacsorázni. A fiú örült a lehetőségnek, tetszett is neki a csinos lány. Együtt elindultak felfelé a Fenyves étteremhez vezető
kaptatón, amikor László vallomása szerint a sötétből előugrott Attila, és se szó, se beszéd
ütni-rúgni kezdte őt. A fiúnak
még arra sem volt ideje, hogy
védekezzen. Hirtelen látta még,
hogy a lány közvetlen közelről
egy pisztolyt szegez az arcá-

hoz és elsüti. A kilövő gázfelhőtől azon nyomban elkábult, szemét a maró anyagoktól elöntötte a könny. Mikor magához
tért, a Fenyves étterem dolgozói
próbáltak rajta segíteni. Fején
vérző seb volt. Bevitték az orvosi
ügyeletre, miután sérüléseit ellátták, szóltak a rendőrségnek.
(Kisalföld)

1958
Megtette utolsó útját…
Egyhangú kocogással fordult ki
minap a lóvontatású csomagszállító postakocsi Sopronban a
Széchenyi téri főposta kapuján.
Senki sem vetett ügyet rá, hiszen
hosszú évtizedek óta megszokott látvány volt ez. Legfeljebb
annak tűnt a szemébe, aki történetesen valahonnan csomagot
várt. Pedig a postakocsinak ez
az útja nem volt mindennapi. A
jelentőségét azonban csak a beavatottak tudták. A lovas postakocsik felett elszállt az idő, a gép
legyőzte a lovat. Magas bakjára
utoljára ült fel a kocsis, utoljá-

ra indult a sok vihart látott, sok
ezer csomagot cipelt és sok ezer
kilométert megtett postai alkalmatosság. Elindult és visszaérkezett utolsó útjáról a különös
formájú, lófogatú csomagszállító postakocsi. Félreállították az
egyik sarokba, és ott pihen egy
ideig. Remélhetőleg nem sokáig.
Hamarosan múzeumba kerül.
Másnap már gépkocsi robogott
ki helyette, gépesítették a csomagszállítást a soproni postán.
(Kisalföld)

1928
Agyonütötte
a villanyáram
Most vezették be Sopronban
az eddigi egyenáram helyett a
váltóáramot. Tegnap a váltóáram vigyázatlanság következtében halálos szerencsétlenséget okozott. Horváth István 17
éves tanonc, aki Schneeberger
Adolf húsárugyárában volt alkalmazva, a gyárhelyiség pincéjében a magával vitt villanylámpa vezetékét bekapcsolta az

áramvezetékbe. A bekapcsolás
pillanatában az áram, bizonyára a rossz szigetelés következtében, leütötte a fiút, aki egy jajkiáltással eszméletlenül esett
össze. A mentők beszállították
az Erzsébet-kórházba, útközben azonban meghalt. (8 Órai
Újság)

Megjavult a színészet
sorsa Sopronban
Az évek óta tartó színházi válságok után, melyek csak Alapi
kamaraszínházának rövid vendégszerepléseit kímélték meg
az anyagi kudarctól, Kiss Árpád
szentesi színigazgatóval kedvező fordulat állott be Sopron
színházi életében. A hónap eleje óta itt működő jó társulat estéről estére telt házak mellett
játszik, s a színháztól elszokott
közönség most fokozott érdeklődéssel fogadja azt a művészi munkát, melyet Kiss Árpád
színészei nyújtanak. (Budapesti
Hírlap)
Összeállította: Pluzsik Tamás
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A hétvégén a Pápa ellen lépnek pályára Weitner Ádámék

Két meccs – négy pont

November 25.,
szerda 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– TFSE MTK
November 27., péntek
19 óra, Krasznai
Ferenc Sportcsarnok
SMAFC – Conoil
Motax Pápa KC

Újabb sikereivel
az NB III.
nyugati csoportjában a hatodik helyen áll az
SC Sopron együttese. A csapat múlt héten egyik meccsét
megnyerte, a másikon
döntetlent játszott.

December 5.,
szombat 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron KC
– Duna AszfaltDTKH Kecskemét

Jégkorong
November 29.,
vasárnap 10 óra
műjégpálya
U12 jégkorongtorna

Euroliga alapszakasz – női
kosárlabda
A Bicske már a hatodik percben vezetést szerzett Sopronban, de Kocsis Ármin a 10. percben egyenlített,
így alakult ki az 1–1-es végeredmény FOTÓ: TÓTH PÉTER
álomszerűen alakult a mieink
számára, hiszen Kustor Noel mesterhármasával, Krizsonits Mátyás kettő és Gere Richárd egy találatával 6–0-ás
győzelmet arattak a „megyei

TOVÁBBI EREDMÉNY:
Női NB II. 12. forduló Dunaújváros – SC Sopron: 4–4
Az alsóbb labdarúgó osztályokban véget ért az őszi szezon.

rangadón”. Diadalával az SC
Sopron a 6. helyre lépett előre.
A hétvégén tovább folytatódik a bajnokság a soproniaknak, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség versenykiírása
alapján két tavaszi fordulót is az
ősz folyamán játszanak le a csapatok. Vasárnap 14 órás kezdettel Pápán lépnek pályára Gere
Richárdék. A Veszprém megyei

Pápai Perutz FC-vel a szezonnyitón találkozott az SC Sopron, akkor 2–1-es pápai siker született.
Azóta a Lengyel Ferenc által irányított pápaiak 19 mérkőzésen
6 győzelmet, 5 döntetlent és 8
vereséget értek el, így a 12. helyen szerepelnek a tabellán.
Az előző mérkőzésen kezdőként szereplő, gólt szerző és
gólpasszt adó Gere Richárd a

Önbizalom, fegyelmezettség
MUNKATÁRSUNKTÓL

A magyar labdarúgó-válogatott az elmúlt
szerdán Törökország legyőzése után megnyerte a csoportját a Nemzetek Ligájában, így
feljutott a legjobb 16 csapatot magában foglaló A divízióba.
Folytatta jó szereplését a magyar labdarúgó-válogatott.
A csapat két héttel ezelőtt kiharcolta az Eb szereplést, most pedig a törökök ellen diadalmaskodott a Nemzetek Ligájában.
Marco Rossi szövetségi kapitány

LELÁTÓ

Kosárlabda

TÖREKI AMAND

Az előző héten két mérkőzésen
lépett pályára az NB III. nyugati
csoportjában szereplő SC Sopron labdarúgócsapata. Weitner
Ádámék először a szerdai játéknapon 1–1-es döntetlent értek el a
Bicskei TC együttese ellen. A soproni városi stadionban lejátszott
találkozón a hatodik percben a
vendégek szereztek vezetést, de
Kocsis Ármin már a tizedik percben egyenlített, így alakult ki az
1–1-es végeredmény.
Nem volt ezzel még vége
a hétnek, hiszen vasárnap tizenegy órás kezdéssel Ménfőcsanakon léptek pályára a piros-fehér fiatalok. A mérkőzés

2020. november 25.

a koronavírus-fertőzése miatt az
elmúlt szerdán is televízión keresztül figyelte csapatát, és telefonon tartotta a kapcsolatot a
pálya mellett dolgozó stábjával.
– A valós történésekhez
képest több másodperces

csúszással láttam a képet, ezért
telefonon már előbb értesültem
bizonyos eseményekről, mint
ahogy a saját szememmel láttam volna – mondta az olasz
szakember. – Már a mérkőzés
első félidejében is csoportgyőzelemre álltunk, de csak akkor
nyugodtam meg, amikor a telefonomon megkaptam az információt, hogy megszereztük
a második gólunkat is.
Marco Rossi nem csupán a
törökök elleni szezonzáróval
volt elégedett, hanem együttese teljes őszi produkciójával,

hiszen nyolc meccsen egyetlen
vereség mellett ötször győzött
és két döntetlent ért el a csapat.
A tréner úgy véli, ahhoz, hogy
jobb képességű együttesek ellen eredményes lehessen a magyar válogatott, mindenképpen
szükséges bizonyos hátrányokat
fizikai és akaratbeli pluszokkal
kompenzálni. A szövetségi kapitány szerint ez mindvégig
megfigyelhető volt a pályán, és
talán ez lehet a legfontosabb tényező, amiből a válogatott erőt
meríthet az előttünk álló időszakban is.

következőt nyilatkozta a hétvégi mérkőzés kapcsán: – Nagyon
örülök neki, hogy hosszabb idő
után ismét kezdőként számolt
velem az edzői stáb. Próbáltam
élni vele, érzésem szerint sikerült. A hétvégén ismét nem vár
könnyű mérkőzés ránk, de remélem, vissza tudunk vágni az
első fordulóban elszenvedett
vereségünkért.

December 1., kedd 18
óra, Novomatic-aréna
Bourges Basket
– Sopron Basket
December 3.,
csütörtök 18 óra,
Novomatic-aréna
Sopron Basket
– Galatasaray
December 4.,
péntek 16.30 óra,
Novomatic-aréna
Basket Landes
– Sopron Basket

Sportdiplomáciai
siker az úszóliga
Hosszú Katinkának nagy lökést adott a Nemzetközi Úszóliga (ISL). A háromszoros olimpiai bajnok nem elégedett
a teljesítményével, de úgy érzi, előremozdította a Duna
Arénában megrendezett verseny. Az úszó az M4 Sportnak elmondta, hatalmas sportdiplomáciai sikernek tartja,
hogy az ISL befektetőjét sikerült meggyőzni a magyarországi rendezésről.
– Az úszók és a szakmai stábok is nagyon élvezték az
ittlétet, Magyarországról és Budapestről pedig továbbra
is úgy beszélnek, mint a kedvenc versenyhelyszínükről,
ahol most ráadásul több világcsúcs is megdőlt – mondta
Hosszú, akinek csapata, az Iron nem jutott be a döntőbe.
A Cali Condors csapat győzelmével zárult ISL idei szezonját
a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, tíz csapat
részvételével rendezték meg a Duna Arénában. A Magyarországra érkezett sportolóknak az amerikai sportligákhoz
(NHL, NBA) hasonlóan „buborékban” kellett élniük.

›

RÖVIDEN

SKC: meccs csak december 5-én

A győztes magyar csapat a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában lejátszott Magyarország–Török
ország mérkőzés (2–0) végén a Puskás Arénában november 18-án FOTÓ: MTI – ILLYÉS TIBOR

Az előzetes tervekkel ellentétben mégsem lépett pályára múlt hétvégén a Sopron KC, a Kaposvár elleni találkozót a vendégcsapat kérésére elhalasztották. A válogatott
mérkőzés miatt most szünet következik a bajnokságban,
így legközelebb csak decemberben lép parkettre Kostas
Flevarakis együttese. A Kecskemét elleni, soproni találkozó – a jelenlegi meccsnaptár szerint – december 5-én,
szombaton 18 órakor kezdődik.

Csányi Sándor szerint a magyar labdarúgás előrelépett
A futball itthon minden területen előrelépett, és kialakult egy
olyan stabil helyzet, amely jó alapot biztosít a további fejlődéshez – hangsúlyozta Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) elnöke. A sportvezető az M4 Sportnak adott
interjújában úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy négy év
múlva kijelenthető lesz, a magyar futballválogatott stabilan
ott van Európa élvonalában. Maximálisan elégedettek Marco

Rossi szövetségi kapitánnyal és a stábjával. Az MLSZ-elnök jelezte, az olasz szakembernek 2021 végéig érvényes a szerződése, de reméli, ennél is hosszabb távon tudnak majd együtt
dolgozni vele. Mint az európai szövetség (UEFA) alelnöke, a
sportvezető úgy vélte, az idei évről jövőre halasztott Eb történelmi lesz azért, mert a kontinens 12 nagyvárosában rendezik
meg, de ez egyben teher is az UEFA és a csapatok számára.

– Látva a tapasztalatokat, nem tartom valószínűnek, hogy az
ehhez hasonló rendezés gyakran megismétlődik – mondta
Csányi Sándor. Az MLSZ elnöke hozzátette: ha kényszerűségből helyszínmódosításra kerül sor, akkor a Puskás Arénával a három csoportmeccsen és az egy nyolcaddöntőn
túl további találkozók megrendezésére is jelentkezik majd
Magyarország.

2020. november 25.
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„A tapasztalt kosárlabdázóké lesz a főszerep, több feladat hárul majd rájuk”

Várják az Euroliga-meccseket
RÁZÓ LÁSZLÓ

Felfokozott várakozással
tekint az
Euroliga-mérkőzések
elé a Sopron Basket
szakmai stábja. Mindenki gőzerővel készül, hogy a lehető
legjobb eredményeket érje el a soproni csapat.
Mint arról a lapunkban többször is beszámoltunk („Buborékban az Euroliga”, Soproni Téma,
2020. szeptember 23.), november 29-től hét napon át Euroliga-csoportmérkőzéseket rendeznek városunkban. A Sopron
Basket a D-csoportban a Galatasaray, a Bourges és a Basket Landes ellen játszhat.
Gáspár Dávid vezetőedző
hangsúlyozta: igazi kihívásnak
tekintik a találkozókat, amelyeken azzal együtt is szeretnék kihasználni a hazai pálya előnyeit,
hogy nézők nem lehetnek jelen
az összecsapásokon.
– Nagyon bízom abban, hogy
meghatározó, rutinos játékosaink egészségügyi állapota megfelelő lesz, a terhelhetőségük javulni fog – nyilatkozta Gáspár
Dávid. – Ezen a szinten a tapasztalt kosárlabdázóké lesz a főszerep, több feladat hárul majd
rájuk, mint egy bajnoki találkozón, nem beszélve arról, hogy
hat nap alatt három mérkőzést
játszunk. Ebben a helyzetben a
taktikai felkészülésre rendkívül

– Nagyon bízom abban, hogy meghatározó, rutinos játékosaink
egészségügyi állapota megfelelő lesz – nyilatkozta lapunknak
Gáspár Dávid FOTÓ: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM
kevés idő jutott, ezért egy előkészítő munkát végeztünk annak érdekében, hogy minden
ellenfelünkkel szemben megfelelő taktikával lépjünk pályára.
Fegyverneky Zsófia is nagyon készül az Euroliga soproni mérkőzéseire. A rutinos játékos csapattársaihoz hasonlóan
túlesett a koronavírus-fertőzésen, elmondása szerint enyhe
tünetei voltak csak, viszont sok
vasat veszített. Emiatt most elsődleges feladata, hogy megfelelő erőállapotban kerüljön a
HUB (angolul csomópontot jelent – a szerk.) összecsapásaira.
– Komoly sorozatterhelés lesz
a soproni négyes csoportmérkőzés – mondta a Sopron Basket csapatkapitánya. – Az első
meccsünk után lesz egy pihenőnap, de utána két egymást

A SOPRON BASKET EUROLIGA-MÉRKŐZÉSEI (HELYSZÍN:
NOVOMATIC-ARÉNA):
December 1., kedd 18 óra: Bourges Basket – Sopron Basket
December 3., csütörtök 18 óra: Sopron Basket – Galatasaray
December 4., péntek, 16.30: Basket Landes – Sopron Basket

›

RÖVIDEN

Könyv a SMAFC-ról
A Soproni Egyetem tudományos kutatója, az egyetem
könyvtárának főigazgatója, dr. ifj. Sarkady Sándor munkájának köszönhetően új kiadvány jelent meg SMAFC sportegyesületről. Az adattár egy sajátos időszakot (1938–1948)
ölel fel, egyúttal több száz sportolónak és hallgatónak állít örök emléket. A munka a Soproni Egyetem Központi
Könyvtára és Levéltára dokumentumanyagára, valamint
a szerző saját kutatásaira épül. A 208 oldalas, terjedelmes
adattár többek között törzskönyvtöredékeket, főkönyveket, iktatott iratokat és periodikákat dolgoz fel. A fotókat
és közölt dokumentumokat a családtagok bocsátották a
szerző rendelkezésére.

Arany a cselgáncs Eb-n
Az 57 kilogrammos Karakas Hedvig aranyérmet nyert a
prágai cselgáncs Európa-bajnokság elmúlt csütörtöki nyitónapján. A BHSE olimpiai kvótás helyen álló versenyzője pályafutása második Eb-fináléjában a portugál Telma
Monteiróval találkozott, akitől kikapott a 2015-ös bakui
Eb-döntőben, és akit eddigi nyolc találkozójukon csak
egyszer tudott megverni. A kilencedik csata a hosszabbítással együtt több mint nyolc percig tartott – értékelt
akció nélkül –, ekkor az ellenfelet már harmadszor intették, ami a leléptetését jelentette.

Teniszezők rangsora
A női teniszezők világranglistájának legfrissebb rangsorában Babos Tímea egyesben egyet rontva a 115., párosban pedig változatlanul a negyedik. Az ugyancsak soproni
Jani Réka a 207. helyen áll. A férfiak mezőnyében a legjobb magyar, Fucsovics Márton az 55., Balázs Attila pedig a 92. helyen zárta az évet.

követő napon is pályára lépünk.
Ez a jelenlegi helyzetben még
komolyabb erőpróbát jelent,
hiszen sok időn keresztül nem
tudtunk edzeni, vagy hiányos
volt a csapat létszáma.
Fegyverneky Zsófia szerint az
esélyekről nehéz beszélni, hiszen csak a múlt héten tudtak
olyan tréningeken részt venni,
ahol négy a négy vagy esetleg öt
az öt ellen gyakoroltak. Elmondása szerint emiatt közelében
sincsenek a legjobb tudásuknak
a játékosok, így a HUB kezdetéig
minden napot arra kell felhasználni, hogy minél inkább formába lendüljenek.

Fegyverneky Zsófia szerint a legfontosabb, hogy az Euroligát
megelőzően minden nappal jobb formába lendüljön a csapat
FOTÓ: NÉMETH PÉTER

– Csak az első meccsen fog kiderülni, hogy ez a fajta felkészülés, formába hozás men�nyire sikerült – tette hozzá a
játékos. – Sajnálom, hogy szurkolóink nem lehetnek majd velünk, de bízom benne, hogy a
tévében sokan követik a mérkőzéseinket, szeretnénk ezeken
a meccseken is örömet okozni
nekik. A lebonyolítás buborékban, a külvilág teljes kizárásával
történik, a csapat több napra a
Hotel Sopronba költözik, olyan
lesz, mintha edzőtáborban lennénk. Ugyanakkor ezt a kis kellemetlenséget szívesen elviseljük, hiszen kosárlabdázhatunk,

ERŐSÍTÉS MAGAS POSZTON
A Sopron Basket felnőtt keretének játékosai átestek a koronavírus-fertőzésen, és vissza is térhettek a pályára. Egy kivétel van:
Határ Bernadett, aki a fertőzés után kialakult szövődmények
miatt még több hétig nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére. A center pótlására a klub megtalálta a megoldást: múlt héten jelentették be, hogy az Euroliga-mérkőzésekre szerződtették az amerikai Glory Johnsont, aki montenegrói útlevéllel is
rendelkezik. A kontraktus kizárólag a Sopronban lejátszott Euroliga-meccsekre szól.

mérkőzéseket játszhatunk az
Euroligában, ez pedig a jelenlegi helyzetben óriási dolognak számít.

Győzelmekkel hangoltak
Múlt héten hosszabb szünet
után ismét pályára lépett a Sopron Basket női kosárlabdacsapata. Gáspár Dávid együttese egy
idegenbeli és két hazai mérkőzést vívott meg – mindhármat
sikerrel. Zalaegerszegen óriási
kosáresőt zúdítottak a hazaiakra a vendégjátékosok, a csapat
meg sem állt száznégy pontig.
A végeredmény: ZTE NKK – Sopron Basket: 47–104.

Múlt szerdán aztán hazai pályán is parkettre léphetett az
együttes. Az ELTE BEAC Újbuda elleni találkozó első negyedében a szokásosnál több pontot
engedett ellenfelének a soproni csapat, ezt követően aztán a
támadás mellett összeállt a védekezés is. Sopron Basket – ELTE
BEAC Újbuda: 86–55.
Szombaton aztán következett
a Diósgyőr elleni rangadó, ami
azonban csak a nevében volt
az: két negyed után gyakorlatilag eldőlt a találkozó, jelentős
soproni előny alakult ki. A végeredmény: Sopron Basket – Aluinvent DVTK: 82–62.

Glory Johnson

Egyre népszerűbb a futás
MUNKATÁRSUNKTÓL

A koronavírus-járvány
miatt beszűkültek a
szabadidős sportlehetőségek. Viszont
a futás töretlen népszerűségnek örvend,
ráadásul a soproni
parkerdőben idilli környezetben mozoghat mindenki.
– Én harminc éve futok, kis túlzással mondhatom, hogy kezdetben szinte egyedül voltam
az erdőben – kezdte Némethné
Csordós Rita, a Soproni Atlétikai Club közép- és hosszútávfutó csoport edzője. – Ma viszont
rengetegen futnak, kocognak,
ami nagyon pozitív, hiszen az
egyik legegészségesebb mozgásformáról beszélünk: erősíti
a vázizomrendszert, javítja a keringést, jó hatással van a csontsűrűségre, és kiváló a stresszoldó hatása is.

A szakember szerint pozitív, hogy egyre többen
futnak a soproni parkerdőben is. Kezdőknek a fokozatos terhelést javasolja. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
A szakember szerint nagyon
divatos lett a futás, ami köszönhető annak, hogy mára mindenki számára elérhetővé váltak a szükséges sporteszközök,

megfelelő futócipő, ruházat
vagy elektronikai kellékek. Növeli a futás népszerűségét az is,
hogy nincs időhöz, helyhez, esetleg teremhez, csapattársakhoz

kötve, mindenki akkor és ott
futhat, ahol és amikor szeretne.
A futóedző a kezdőknek a fokozatosságot javasolja.
– Aki most kezd el futni, annak azt ajánlom, hogy először
séta–kocogás vagy séta–futás
kombinációval induljon, és az
edzés idejét is folyamatosan kell
növelni, indulhatunk húsz percről, aztán lehet később növelni
harminc–negyven percre, vagy
többre. Fontos a pihenőnapok
megtartása, hogy megfelelően
regenerálódni tudjon a szervezet. Futni a hidegebb, őszi–téli
időszakban is lehet, azt szoktuk
mondani, hogy rossz idő nem
létezik, csak gyenge akarat. Rétegesen öltözködjünk, de túlöltözködni sem szabad. A lényeg,
hogy ha hidegebb van, legyen
nálunk egy vastag kabát, amit
futás után fel tudunk venni, így
megelőzzük a megfázást.
A szakember az erdei futást
azért is javasolja mindenkinek,
mert ilyenkor az oxigéndús, szabad levegőn lehetünk, ez pedig a
legjobb az őszi–téli időszakban.
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Galavics Dorina már rendezvényszervezőként is dolgozik

Hazánk egyik legszebbje
MADARÁSZ RÉKA

A soproniak számára hatalmas büszkeség, hogy
megyénket idén a 19 éves Galavics Dorina képviseli a 30. Miss Hungary döntőjén. A handleros diák
mindent megtesz azért, hogy a rangos eseményen a lehető legjobb formájában tündököljön.

Galavics Dorina bekerült a Miss
Hungary harmincfős döntőjébe
– erről lapunkban is beszámoltunk (Soproni lány a legszebbek között, Soproni Téma, 2020.
november 11.). Dorina 14 éves
kora óta modellkedik, a Miss
Hungary egyik fotósa és egyben szervezője figyelt fel a képeire az Instagramon, és hívta
el a castingra.
– A bemutatkozás után magas sarkúban és utcai ruhában,
majd fürdőruhában kellett vonulnom – mesélte a kedves lány.
– Igyekszem úrrá lenni azon,
hogy sok ember előtt még mindig zavarban vagyok. A válogatáson viszont annyira családias
légkör vett körül, hogy hamar
feloldódtam. Hihetetlen örömmel töltött el, hogy bekerültem
az egyhetes felkészítő táborba,
ahol öt napon keresztül reggeltől estig fotóztak.
A nívós versenyt idén a Gödöllői Királyi Kastélyban rendezik, így Dorina gyermekkori
álma vált valóra, amikor – Sisi rekonstruált ruháit magára
öltve – egy napig királynőnek

érezheti magát. Ha a vírushelyzet lehetővé teszi, december 12én derül ki, hogy a harminc döntős közül idén kit választ a zsűri
Magyarország szépének.
– Először az egyik támogató állatszőrméiben, majd elegánsabb utcai ruhában mutatkozunk be – folytatta Dorina.
– Ezután ránk szabott egész fürdőruhában, majd estélyi ruhában vonulunk fel. Az eredményhirdetés is rendkívül idegfeszítő
lesz: minden egyes zsűritag átnyújt egy-egy rózsát annak, aki
a leginkább elnyerte a tetszését.
Az elnök többiektől eltérő rózsája két szavazatot ér.
Ami a jövőbeli terveit illeti, Dorina elmondta, egy ideje már rendezvényszervezőként dolgozik. Ez a terület illik
jövős-menős természetéhez,
úgyhogy szívesen helyezkedne
el esküvő- vagy utazásszervezőként. Egy kozmetikus barátnőjével közös szalon létrehozásában is gondolkodnak. A lovaglás
pedig – ahogy 15 éve mindig
– továbbra is életének fontos
része marad.

2020. november 25.

A HÉT MOTTÓJA:
„Bekötött szemmel
kelünk át a jelenen.
(...) Csak később,
amikor a kötést
levesszük, és
szemügyre vesszük
a múltat, csak akkor
eszmélünk rá, mit
éltünk át valójában,
és akkor értjük
meg a történtek
jelentését.”
Milan Kundera
(cseh–francia író, drámaíró,
költő, esszéista)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Milan Kundera:
A lét elviselhetetlen könnyűsége

A soproni Galavics Dorina 14 éves kora óta modellkedik, a Miss Hungary egyik szervezője figyelt fel rá
és hívta el a verseny válogatójára

›

RÖVIDEN

Újabb lakóját
várja a vándorbölcső
A Vándorbölcső Mozgalom Sopronban 2017
májusában indult. A bölcső azóta kilenc család otthonában fordult
meg, akiknél 3–4 hónapig ringatott kisbabát. Jelenlegi lakója,
Viola hamarosan kinövi, így decemberben új
családba költözhet.
Olyan családok jelentkezését várják, akikhez
2021 elején érkezik újszülött. Érdeklődni a
nadu dvarita@gmail.com e-mail-címen
lehet. Információk a
mozgalomról, képek a
bölcső eddigi útjáról a
„Vándorbölcső Sopronban” facebook-oldalon
találhatók.

Kutatók éjszakája
2020-ban a kutatók éjszakáját a kanapén ülve,
közösen élvezheti a család, a programok november 27–28-án online lesznek elérhetők.
Az érdeklődők több
mint 90 partner kínálatából választhatnak.
A Soproni TIT pénteken
17 órától Okos városok
címmel szervez előadást, 18 órától a Tájkarakter és városfejlődés témában hallhatnak
érdekességeket, szombaton reggel 9-tól pedig
Az „aranyvonat” Brennbergbányán 2 címmel
kezdődik program.
kutatokejszakaja.hu

›

Kütyük csak mértékkel

Kundera regényének főhőse egy jó nevű sebész,
Tomáš nagy szoknyabolond, naponta váltogatja
szeretőit. S egy szép nap e
Don Juan-i figura mögött
felsejlik egy másik legendás férfialak, Trisztán; hősünk beleszeret egy kisvárosi pincérnőbe, Terezába,
és feleségül veszi. Tomáš
alakja mögé Kundera a
„prágai tavasz” eseményeit, majd 1968 drámáját, az
orosz inváziót, az első napok euforisztikus gyűlöletét,
végül a „normalizáció” éveinek megaláztatásait rajzolja fel háttérnek.

Zöld
iránytű
A telefon előtt töltött idő lehetőleg ne legyen több napi egy
óránál! FOTÓILLUSZTRÁCIÓ
MADARÁSZ RÉKA

Korábban a tévé előtt töltöttek rengeteg időt
a gyerekek, ma már az okoseszközök vették át
ennek a szerepét. Mit tehetnek a szülők és a
pedagógusok, hogy ne nyelje el a fiatalabb generáció tagjait az online világ?
Rendkívül veszélyes, hogy manapság az információk hihetetlen mennyiségben, szűrés
nélkül árasztanak el bennünket. A harc a fiatalok figyelméért – és ezzel együtt a bevételért – folyik, miközben a szülők
és a szakemberek próbálják
megvédeni őket a média káros
befolyásától.
– Ha érintőképernyős eszközön közösségimédia-alkalmazásokat futtatunk, az ugyanolyan hatást vált ki, mint ha

játékgépeznénk – tudtuk meg
Dénes Gergő iskolapszichológus-gyakornoktól. – Annyi a
különbség, hogy itt folyamatosan nyerünk: újabb és újabb
információt.
A szakember fontosnak tartja, hogy a gyermekeink számára
kereteket adjunk, ne pedig korlátokat. Vagyis nem azt kell elkerülni, hogy a kezükbe vegyenek valamilyen eszközt, hanem
meg kell tanítani őket ezek helyes használatára.

Dénes Gergő, a Hunyadi-iskola
pszichológusa FOTÓ: NÉMETH PÉTER

– Másfél–két éves kor között
az eszközhasználatot lehetőleg
csak a távoli rokonokkal való
kapcsolattartásra korlátozzuk
– folytatta a Hunyadi-iskola
pszichológusa. – Két- és ötéves
kor közötti gyerek a kütyüt
már maga is kezelheti, azonban keressünk neki korban és
tartalomban megfelelő alkalmazásokat, képességfejlesztő
játékokat. A tablet/ telefon előtt
töltött idő lehetőleg ne legyen
több napi egy óránál. A közös
játék élményét nyújtja számára, ha közben vele vagyunk, de
ez nem helyettesíti a való világban szerzett tapasztalatokat. Mi
magunk mutassunk példát az
eszközkezelésre!
Amíg lehet, „buta” telefonnal küldjük a gyereket iskolába, az kevésbé okoz függőséget.

Ilyenkor már meg lehet tanítani az eszközön végezhető bonyolultabb dolgokra is: fényképezésre, videózásra. A telefon
használatára vonatkozó szabályokat alkossuk meg közösen!
Kövessük, hogy a gyermekünk
milyen tevékenységet folytat a
közösségi oldalakon, de tudjon
erről, semmiképp ne kémkedjünk utána!
– A legtöbb gyerek ma már
jobban ért az eszközökhöz, mint
mi. Ne féljünk segítséget kérni
tőlük! – tette hozzá a szakember. – Így emberibbek leszünk a
számukra, úgy érzik, valamiben
kompetensebbek nálunk, nő az
önbizalmuk, kialakul bennük a
felelősségérzet. Ha pedig felelős cselekvőként látják magukat,
az eszközt is érettebben tudják
majd használni.

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

A középiskolás korosztály
számára hiánypótló, ökoés pénzügyi tudatosságot
fejlesztő mobilalkalmazást készített a Pénziránytű Alapítvány. A Zöldiránytű alkalmazással a fiatalok
a hétköznapi döntéseiket
és hosszabb távú céljaikat
érintő kérdésekben kaphatnak pénzügyi és környezettudatosságukat fejlesztő tippeket, gyakorlatias
útmutatást.
Az elsősorban a középiskolás korosztályt célzó alkalmazás a diákok napi rutinjából kiindulva, először
a mindennapi higiéniához, öltözködéshez, közlekedéshez, étkezéshez, a
barátokkal való kommunikációhoz nyújt pénztárca-, egyben környezetkímélő ötleteket.
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SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK

A legbátrabból a leghűségesebb városba

COVID UTÁN

A COVID után (sajnos még
nem tartunk ott) semmi sem
lesz már igazán olyan, mint a
COVID előtt. Ez a betegség
a korábbi (szerintem csalóka) magabiztosságunkat vette el. Megtanít arra, hogy
az életben vannak látszólag kiszámíthatatlan helyzetek, amik elkerülésére jó
előre és sokat kell tenni, nap
mint nap, és még ha mindent megteszünk, akkor sem
garantált az eredmény.
Ez a mondat nagyon misztikusnak, zavarosnak tűnhet. Hogyan lehet, hogy
mindent megteszek, de az
eredmény mégsem garan-

›

tált? Úgy, hogy ilyen az élet.
Soha nem 100 százalékosan
kiszámítható.
Csak becsapja magát, aki
arra számít, hogy ha pénze van, azon majd mindent
megvesz. Sajnos ennek felismeréséhez néha a személyes tragédiákon keresztül vezet az út.
Nem elég akkor lépni, amikor már nyakunkon a baj.
Sokat és szisztematikusan
kell/ kellene tennünk azért,
hogy javuljanak az esélyeink
egy-egy kritikus helyzet bekövetkezte esetén.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
NOVEMBER 25. – DECEMBER 1.

November 25.,
szerda

Arany Kígyó gyógyszertár
Magyar u. 6.

99/311–32

November 26.,
csütörtök

BENU Állomás gyógyszertár
Mátyás király u. 23.

99/312–437

november 27.,
péntek

Erzsébet gyógyszertár
Győri u. 15.

99/311–254

November 28.,
szombat

Ezüst Kehely gyógyszertár
Kodály tér 12.

99/505–078

November 29.,
vasárnap

Hajnal gyógyszertár
Malompatak u. 10.

99/506–544

November 30.,
hétfő

Ikvahíd gyógyszertár
Híd u. 21.

99/314–084

December 1.,
kedd

Király gyógyszertár
Várkerület 114.

99/508–242

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

KERESZTREJTVÉNY

Mindig Sopron az otthona
PLUZSIK TAMÁS

„Sopron, te
lelkünk éltető láng!
Hű őr az
ősi végeken” – hangzanak Sarkady Sándor sorai a város himnuszában. Vallják ezt
azok, akik már nemzedékek óta itt élnek, és
azok is, akik elszakadtak Soprontól.
Laczy István kisgyerekként került Salgótarjánból Sopronba,
itt, a Kempelen Farkas Híradásipari Technikumban érettségizett. Kiváló sportemberként teniszezett, síelt, kosárlabdázott.
Diplomát a Kandó Kálmán Villamosipari Főiskolán szerzett,
majd évtizedekig a Videotonban dolgozott. Ázsiában éppúgy
megfordult, mint Afrikában, hat
évig Pozsonyban vezette a Videoton vevőszolgálatát. Egy délkoreai céghez kapcsolódó vállalkozástól ment nyugdíjba, és jött
végleg haza, Sopronba.
– Apám felmenői kunok voltak, Kiskunlacháza környékén
éltek, innen eredeztethető a
családnevünk is – kezdte Laczy
István. – Laczy Antal nagyapám

Laczy István FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
innen került Budapestre, ahol
aztán tevőlegesen részt vett a
Hangya Szövetkezet szervezésében. Nagyanyámék – az Erdőhegyi família – Szatmár vármegyei nagybirtokosok voltak.
A családi legendárium szerint
Erdőhegyi Anna nagyanyámnak az egyik neves felmenője az a Pankotai Jósa volt, „akit
egész Magyarország Józsa Gyuri
név alatt ismert”, írja Jókai Mór
az Egy magyar nábob című regénye utószavában, „akiből én
a magyar nábobot megköltöttem”. Édesapám is Szatmárban,

Vámosatyán született, majd Budapesten éltek, mint ahogy a fővárosban végezte el az iskoláit
is. Rezidens orvosként a testvérével együtt Balassagyarmatra
került, itt, egy vakbélműtét kapcsán ismerkedett meg az édesanyámmal, aki Ipolynyéken (Vinica, Szlovákia) lakott.
– A bécsi döntést követően
édesapám a visszacsatolt területen volt körzeti orvos, sokszor
nehéz körülmények között dolgozott, volt, amikor ökrösszekérrel járta a falvakat – folytatta Laczy István. – A háború alatt

behívták katonának, majd Linzben orosz hadifogságba esett,
miközben bennünket az édesanyámmal és a nővéremmel kiutasítottak Szlovákiából. Apám
a kiszabadulása után Salgótarjánban kapott bányaorvosi állást, majd 1949-ben helyezték
Sopronba, az akkor megalakult
OTI-ba, ahol később felülvizsgáló
főorvos lett. Ő volt „a Laczy doktor”, aki jellegzetes Vespa, majd
később Simson Schwalbe robogójával járta Sopron utcáit. Úgy
gondolom, nemcsak tisztelte, hanem szerette is az egész város.
– Elmondhatom magamról,
hogy Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima, a legbátrabb
városban születtem és jöttem
a Civitas Fidelissima városába,
melyet mindig is otthonomnak
tekintettem.

C S A L Á D I H ÁT T É R :
1941-ben született
B a l a s s ag y a r m a t o n .
Édesapja közel négy
évtizedig a Soproni
Rendelőintézet felülvizsgáló főorvosa volt,
édesanyja pedig a háztartást vezette. Felesége
a Semmelweis Egyetem
Közegészségtani
Intézetének volt a tudományos munkatársa.

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel!
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket?

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!
szerkesztoseg@sopronitema.hu

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 2-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 11-i rejtvényünk megfejtése: „A délután tudja, amit a reggel sohasem sejtett volna”. Szerencsés megfejtőnk:
Ferencz Gizella, Sopron, Újteleki utca.
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Hoffer Péter tizenöt éve dolgozik Rúzsa Magdival

Már a jövőt tervezi

2020. november 25.

Soproni humorsarok

KÓCZÁN
BÁLINT

Elismert
dobos, saját iskolájában a jövő tehetségeivel foglalkozik
– Hoffer Péter nevét
jól ismerik a soproniak. A jelenről és a jövő terveiről is beszélgettünk a népszerű
zenésszel.
– Lassan itt az év vége… Hogyan alakult számodra ez az
esztendő?
– A koronavírus-járvány miatt nekünk, zenészeknek sajnos sok szabadidő jutott. Ezt a
körülményekhez képest sikerült hasznosan töltenem, hiszen Rúzsa Magdi mellett más
zenei munkáim is vannak, a
Hoffersuli, a stúdió és a hangszerbolt is ad elég feladatot a
hétköznapokban.
– Rúzsa Magdi az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb
magyar előadó évek óta, zenekarának 15 éve állandó dobosa vagy. Mi újság ezen a
fronton?
– Szerencsére február végén
még sikerült megrendezni a
dupla Budapest Aréna koncertet. Nagyon szerette a közönség, felejthetetlen élményekkel

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista alkotásai hétről hétre.
Hoffer Péter reméli, hogy jövő tavasztól már újra indulhatnak a koncertek
gazdagodott az egész csapat. Azóta viszont sajnos mindössze
nyolc koncertünk volt, köztük
a Raktárkoncert is. Ez egyfajta
mentőöv a művészeknek.
– A dobiskola milyen
évet zár?
– Szerencsére a fiatalok folyamatosan jelentkeznek a suliba,
ez mindenképpen biztató a jövőre nézve. Az ő zenélés utáni vágyukat a kialakult helyzet
nem törte meg. A megfelelő óvintézkedések betartása mellett
az iskola üzemel.
– Összességében a pandémia mennyire befolyásolta a
pályádat, mit remélsz a következő időszaktól?

– Nem gondolom, hogy tudja
befolyásolni, mivel reményeim
szerint jövő év tavaszától már
újra indulhatnak a koncertek. Ez
egy átmeneti időszak, amely sokaknak nehéz.
– Milyen egyéb tervek,
projektek motoszkálnak a
fejedben?
– Terveink szerint jövőre ismét megrendezhetjük a Sopron

Zenél, valamint a JamBerg fesztiválokat. Már készülünk ötletekkel, és reményeink szerint
tavasztól a felkészülés is indulhat. Emellett tervben van egy
sokszereplős zenei anyag megjelentetése. Mindannyian abban bízunk, hogy véget ér ez
a pandémiás időszak, és minden visszatér a megszokott
kerékvágásba.

HOFFER PÉTER ÉS A DOB
A soproni Hoffer Péter hazánk egyik meghatározó dobosa.
Zenéhez kötődő kapcsolata már gyerekkorában kialakult,
négyévesen kapta első dobfelszerelését édesapjától. Számos formációban (Moby Dick, Hungarica) találkozhatunk a
nevével, dolgozott együtt Demjén Ferenccel és Hobóval is.

Freddie kitárulkozik legújabb dalával
Freddie felkavaró tartalommal jelentkezett, legújabb dalában nem rejti véka alá véleményét. Az „Ezt akartad” Patocska Olivér és Barabás Dávid keze alatt született meg, akikkel
nemrégiben Freddie közös szerzői projektet indított. – Igyek-

A Tankcsapda
a legismertebb

szünk rámutatni arra, hogy hiába erőszakolnak ránk valamit
– legyen az magatartás vagy alapvető értékrend –, ha azzal
nem vagyunk képesek azonosulni, biztosan távol maradunk
az önmegvalósítástól.

Közvéleménykutatást tartott a DUE Médiahálózat 14
és 24 év közötti fiatalok körében. A szervezet a megkérdezettek zenei ízlésére volt kíváncsi, egészen
pontosan arra, hogy milyen magyar zenei produkciókat ismernek és kedvelnek. A közel 500 ember
válaszából az derült ki, hogy a Tankcsapda a legismertebb, a Bagossy Brothers Company a legkedveltebb zenekar Magyarországon a fiatalok körében.

sarok

Ragyogó ünnepi dekoráció
MADARÁSZ RÉKA

Vasárnap az advent – az előkészület, a várakozás időszakának – első napja. Az ünnepre
való ráhangolódásunkat elősegíthetjük azzal,
ha nemcsak a lelkünket, hanem a lakásunkat
is díszbe öltöztetjük.
A dekoráció megtervezésénél nagyon fontos szempont,
hogy ne egy-egy év divathullámához próbáljunk meg
igazodni, hanem használjuk
az otthonunkban található
anyagokat, vagy merítsünk
ihletet a természetből. A díszítésbe bevonhatjuk a gyerekeinket is.
– Egy festékspray-vel teljesen újjá varázsolhatjuk a régi
tárgyainkat: a színes, kopott
figurákat fújjuk homogénre! Így amellett, hogy pénzt
takarítunk meg, nem gyártunk felesleges hulladékot
– ajánlotta Rovó Anett építőművész. – Ezt az elvet
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alkalmazhatjuk a csomagolás során is, hiszen a csomagolóanyag szinte mindig
néhány perc után a kukában végzi. Natúr kartonokkal és kendermadzaggal
csomagoljunk, amikre egy
ragasztópöttyel fenyőágat és
szárított gyümölcsöket rögzíthetünk. Ezzel a módszerrel nemcsak egyedi, rusztikus
csomagolást készíthetünk,
hanem még a környezetünkért is teszünk.
Az olyan időtálló anyagok,
mint a hobbibeton vagy a
tömörfa is remek alternatív
alapanyagok lehetnek, ha
több évre tervezünk például

adventikoszorú-alapot vagy
gyertyatartót, és szeretnénk
valami extrém, egyedi megoldást az otthonunkba.
– A természet téli színeit – a
fehéret, a haragoszöldet, a
natúr árnyalatokat – ötvözhetjük a klasszikus ünnepi ezüsttel/ arannyal, vörössel. Ettől természetesen el is
térhetünk – folytatta Anett.
– Igazodjunk a lakásunk színeihez, és bátran használjunk
mély pasztelleket is! Lehetőleg két–három színnél többet ne alkalmazzunk, inkább
gazdálkodjunk egy szín több
tónusából! Érdemes játszani
a matt és selyem- vagy magas fényű, csillogó felületek
viszonyával is.
Ne porfogó, nehezen tárolható dekorációkban gondolkodjunk! A szakember azt
javasolja, hogy készítsünk
könnyen tárolható, összehajtható, több évig felhasználható, mutatós darabokat!

ÖTLET: Szárított citrom- vagy narancskarikákból, termésekből
és illatos karácsonyi
fűszerekből (ánizs, fahéj, szegfűszeg) készíthetünk potpourrit
– ami amellett, hogy
illatos, egy egyszerű
üvegvázában vagy tányéron gyönyörűen
mutat FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Alapító főszerkesztő: Horváth Ferenc | Szerkesztőségvezető: Huszár Judit | Szerkesztő: Horváth László | Szerkesztőség: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1.; 99/517-534; szerkesztoseg@sopronitema.hu;
www.sopronitema.hu | ISSN: 2063-2339 | Kiadó: Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1.; 99/517-500; Felelős kiadó: Pataki András ügyvezető igazgató | Nyomtatás: Mediaworks
Hungary Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A; Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató | Terjesztés: Savaria Post Kft. 27.170 példányban; sopron@savariapost.hu; Terjesztési reklamáció: +3620/368-2027

