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Vasárnap ismét jégkorongtornát rendeztek városunkban. 
A Soproni Jégtörők mellett kőszegi, ajkai és mosonmagyaróvári 
csapatok léptek jégre – zárt kapuk mögött. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

„Kinőtt” a parkolóház„Kinőtt” a parkolóház

Az ütemterveknek megfelelően halad  Az ütemterveknek megfelelően halad  
az Árpád utcai parkolóház kivitelezése az Árpád utcai parkolóház kivitelezése 

Pénteken este felkapcsolták az ünnepi fényeket, így igazi karácsonyi hangulat lengi be a belvárost 
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Sopron adventi fényei

Tűzifát csak legálisan!

U12-es jégkorongtorna

Süssünk Süssünk 
mézeskalácsot!mézeskalácsot!

A Soproni Gyógyköz-
pont szakrendelései, 
valamint a szervezett 
népegészségügyi szű-
rővizsgálatok a jelenlegi 
járványügyi helyzetben 
is az eddig megszokott 
rendben működnek – áll 
a kórház közleményé-
ben. A zsúfoltság elke-
rülése és a rövidebb vá-
rakozási idő érdekében 
a szakrendelések több-
sége előjegyzés alapján 
fogadja a betegeket. 
Időpontot a 99/514–
205 vagy az 514–206-
os számokon le-
het kérni. 
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Aki nem körültekintően vásárolja meg az idei fűtési szezonra a tűzi-
fáját, azt kellemetlen meglepetések érhetik. A TAEG Zrt. valamennyi 
tűzifának kivágott fa helyére új csemetét ültet. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A karácsony szinte elképzelhetetlen mézeska-
lács nélkül, ami díszként akár a fánkat is ékesít-
heti. A sütemény minősége legalább annyira a 
mázon, mint a tészta összeállításán múlik.

Kérjen 
időpontot!
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Számos előnye, 
ugyanakkor hátrá-
nya is lehet az inter-
netes vásárlásnak. Mit 
tegyünk, ha a termék 
sérülten érkezett meg, 
vagy mégsem tetszik? 
Ennek a témakörnek 
jártunk utána.

Napjainkban a webáruházból 
történő vásárlás egyre nagyobb 
teret hódít. Nemtől és kortól 
függetlenül mind több fogyasz-
tó dönt emellett, és rendel ter-
méket, vagy igényel szolgálta-
tást az internet segítségével. 
A számítógép előtt ülve meg-
rendelni a kiszemelt ajándékot 
valóban kényelmes, és sokszor 
még pénzt is spórolhatunk vele, 
de vajon ismerjük annak veszé-
lyeit, és fel vagyunk-e készülve 
azok elhárítására? 

A Fogyasztóvédelmi Egye-
sületek Országos Szövetsége 
felhívta a figyelmet: az első és 
legfontosabb, hogy az embe-
rek mindig tisztában legyenek 
azzal, kitől vásárolnak. Hang-
zatos webáruháznév mögött 
mindig kell lennie konkrét cég-
nek, pontos székhelycímmel, 
telefonszámmal, adószámmal. 
Ha ilyet nem találnak, akkor 

arról a weboldalról inkább ne 
vásároljanak!

Kiemelték, az internetes vá-
sárlás esetén speciális többlet-
jogok illetik meg a vásárlót, így 
ha meggondolta magát, nem 
tetszik neki a termék, akkor a 
kézhezvételtől számított 14 
napon belül indokolás nélkül 
elállhat a szerződéstől, akkor 
is, ha egyébként az áru hibát-
lan. Fontos hangsúlyozni, hogy 

az elállást írásban, igazolható 
módon szükséges a fogyasztó-
nak megtennie, illetve saját költ-
ségén kell a megrendelt árut a 
vállalkozásnak visszajuttatnia. 
Nemcsak a vételárat jogosultak 
visszakapni ebben az esetben, 
hanem a teljes kifizetett össze-
get beleértve az eredeti szállítási 
költséget is, ha volt ilyen.

Ha hibás a termék, akkor in-
ternetes vásárlás esetén is 

ugyanazok a szavatossági jogok 
illetik meg a fogyasztókat, mint-
ha üzletben vásároltak volna. En-
nek megfelelően kérhetik első-
sorban a javítást vagy cserét, 
másodsorban pedig vételár-le-
szállításra vagy a teljes vételár 
visszatérítésére jogosultak. Ezek 
a szabályok a karácsonyi időszak-
ban leárazott, akciós termékekre 
is vonatkoznak – ha a vásárlás-
kor a vevő nem tudott a hibáról.

Panoráma

Evangélikus advent
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hétfőtől az evangélikus templom egyik Bünker 
közi ablakának 24 ablakszemében a várako-
zás időszakára jellemző szavak jelennek meg. 
A járványügyi szabályozások átírták a gyüleke-
zet mindennapjait is.

Hiába tombol a koronavírus-jár-
vány, tartanak a korlátozó in-
tézkedések, advent mégiscsak 
beköszöntött. A várakozás idő-
szakában a Soproni Evangélikus 
Gyülekezet különleges akcióval 
készül – tudtuk meg Tóth Ká-
roly lelkésztől. Az evangélikus 
templom egyik, Bünker köz fe-
lőli ablakának 24 ablakszemé-
ben hétfőtől naponta egy-egy 
adventet jellemző szó jelenik 

meg. A gyülekezet ezeket a sza-
vakat két facebook-oldalán is 
közzéteszi, majd minden dél-
után hozzá kapcsolódó adven-
ti gondolatokat osztanak meg. 
A szavak alkotta „kép” kará-
csonyra áll össze. 

A járvány a közös lelki alkal-
makat is befolyásolja: a temp-
lomban vasárnaponként német 
istentisztelet 9 órakor, magyar 
istentisztelet 8 órakor és 10 

órakor kezdődik rövidített li-
turgiával, amelyből kimarad a 
gyülekezeti éneklés és az úrva-
csora. A csütörtöki német isten-
tiszteletet 17 órakor a templom-
ban tartják. Minden eseményen 
kötelező a maszk viselése, a 
kézfertőtlenítés és a távolság-
tartás. A többi közösségi prog-
ram elmarad.

November 12. óta az evan-
gélikus lelkészek minden nap 
kétperces friss lelki tartalmat 
készítenek és töltenek fel face-
book-oldalukra, YouTube-csa-
tornájukra és honlapukra. 
Ide kerül fel a minden vasár-
nap délelőtti online gyerek-
istentisztelet és a vasárnapi 
templomi igehirdetés video-
felvétele is.

MEGKÉRDEZTÜK  
A SOPRONIAKAT›

Vásárol  
az interneten?

Ha interneten veszünk valamit, akkor 14 napon belül elállhatunk a szerződés-
től, akkor is, ha hibátlan az áru FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

HUSZÁR JUDIT 

Az már talán a leg-
többeknek termé-
szetes, hogy a pénz-
tárcát biztonságos 
helyre kell rakni, 
igyekszünk megaka-
dályozni, hogy ellop-
ják. De nem csak a 
pénztárcánkban van 
pénz, sőt! Fontos, 
hogy a bankkártyán-
kat és annak adatait is 
megvédjük.

Egyre több olyan esetben in-
tézkednek a soproni rendőrök 
is, amikor valakinek a bankkár-
tyájáról emelnek le pénzt. Több 
módszer létezik, a „legegysze-
rűbb” a kártya ellopása, a pro-
fik pedig már kémprogramok-
kal szerzik meg az adatainkat. 

– Több dolgot is tehetünk, 
hogy megvédjük magunkat 
– kezdte Babelláné Lukács Kata-
lin, a Soproni Rendőrkapitányság 
őrnagya, kiemelt bűnmegelőzé-
si főelőadó. – Ha például min-
den egyes vásárlás után kapunk 
sms-t a tranzakcióról, akkor ha 
ellopják a kártyánkat és használ-
ják is, az rögtön kiderül. Mivel 
már 15 ezer forint alatt nem kell 
beütni a PIN-kódot, ezért hamar 
elég nagy összegtől tudnak meg-
szabadítani minket a tolvajok. 

Egyáltalán nem mindegy, hogy 
már az első vásárlás után intéz-
kedni kezdünk, vagy csak a tíze-
dik után vesszük észre, és állít-
tatjuk be a tiltást. 

Ha megtesszük a feljelentést 
a bankkártyánk ellopása miatt, 
és ezt bemutatjuk a banknak, 
akkor van arra lehetőség, hogy 
visszakapjuk a leemelt pénzt. 

De a bankkártyával nemcsak 
a boltban fizetünk, hanem egy-
re több online vásárlásnál is. Ha 
pedig valaki meglátta a kártyán-
kon lévő adatokat, esetleg egy 
adathalász programmal ellopta 
azokat, akkor kedvére rendelhet 
a mi számlánk terhére…

– Azt javaslom, hogy állíttas-
suk be a bankban a kártyánk-
ra a kettős biztonsági rend-
szert – folytatta az őrnagy. 
– Ha ezt megtesszük, akkor a 

tranzakcióhoz nem elég, ha 
megadják az adatokat, hanem 
kapni fogunk egy sms-t vagy e-
mailt, amely tartalmaz egy meg-
erősítő kódot, csak ennek meg-
adásával lesz sikeres a vásárlás. 
Aztán a nagyobb bankoknál lét-
re lehet hozni úgynevezett vir-
tuális számlát – ezen célszerű 
mindig csak akkora összeget tar-
tani, ami az adott vásárlásaink-
hoz kell, a többi pedig bizton-
ságban lesz a folyószámlán. 

A szakember szerint fontos, 
hogy mindenki járjon utána a 
saját bankjánál, hogy milyen 
biztonsági intézkedésekre van 
lehetősége. Ezek ugyan éves 
szinten pár ezer forint többlet-
kiadást jelenthetnek, de ez még 
mindig csak a töredéke annak a 
kárnak, amelyet tudnak nekünk 
okozni... 

Hogyan védjük meg  
a bankkártyánkat?

RENDŐRSÉGI SOROZAT

RÖVIDEN›

A szakember azt javasolja, hogy állíttassuk be a 
bankban a kártyánkra a kettős biztonsági rendszert 
FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Az idei évben is meghirdeti jótékonysági 
akcióját a Mikulásgyár, ám ezúttal nem egy 
helyszínen, hanem az ország 24 Auchan áru-
házában (köztük a soproniban) gyűjtik de-
cember elsejétől a felajánlásokat az ön-
kéntesek – közölte Zsolnai Endre, az akció 
főszervezője. A járványhelyzetre való tekin-
tettel a szervezők főként tartós élelmiszere-
ket, tisztálkodási és fertőtlenítőszereket vár-
nak december 20-ig. Használt adományokat, 
a járvány miatt biztonsági okokból, nem fo-
gadnak. Ezúttal is a Magyar Vöröskereszt ön-
kénteseinek a segítségével gyűjtik az ado-
mányokat, akik gondoskodnak arról is, hogy 
a legjobb helyre kerüljenek a felajánlások. 
Aki nem tudja személyesen elvinni az aján-
dékát a gyűjtőpontok valamelyikére, pos-
tán, ingyen is feladhatja azt, lezárt doboz-
ban, csak annyit kell ráírni a küldeményre, 
hogy „Mikulásgyár”.

Minden eddiginél nagyobb szükség van az 
összefogásra, ezért a Baptista Szeretetszolgá-
lat a jelenlegi pandémiás helyzetben is elindí-
totta karácsonyi adománygyűjtő kampányát, 
a 17. Országos Cipősdoboz Akciót. Ameny-
nyiben valaki személyes ajándékkal szeretne 
meglepni egy nehéz sorsú kisgyermeket, an-
nak idén sem kell mást tennie, mint keresnie 
egy cipősdobozt, majd megtölteni azt szép 
és hasznos dolgokkal (játékokkal, írószerekkel, 
higiéniai eszközökkel, édességgel, könyvvel). 
Az elkészült ajándékcsomagokat legkésőbb 
december 20-ig lehet eljuttatni a gyűjtőhe-
lyekre. Városunkban az adományokat a II. Rá-
kóczi Ferenc u. 41. szám alatt található a Bár-
ka Baptista Imaházba várják.

Karácsonyi jótékonyság

A webáruház mögött mindig kell lennie konkrét cégnek!

Biztonságos vásárlás
CZÁKLER KATALIN: 
Rendszeresen vásárolok 
magyar és külföldi olda-
lakról, eddig nem volt ne-
gatív tapasztalatom. Hasz-
nos, hogy nyomon tudom 
követni a csomagom út-
ját. Megtörtént, hogy a Kí-
nából rendelt termék nem 
érkezett meg az általuk 
vállalt időre, visszautalták a 
pénzt, majd a terméket egy 
hét múlva kihozta a futár.

LAJTAI ISTVÁN: 
Gyakran élek ezzel a lehe-
tőséggel, hazai és külföldi 
oldalakat is használok. Arra 
azonban figyelek, hogy jel-
lemzően csak kisebb érté-
kű, tartós fogyasztási cikke-
ket vásároljak, a komolyabb, 
jelentősebb termékeknél a 
személyes vásárlás élvezi az 
előnyt nálam. Sajnos a ha-
zai oldalaknál nagy hátrány, 
hogy magas a szállítási díj.

RASZIPOVITS FERENC: 
Jó dolog az internet, de 
módjával kell használni. 
Mert ugye, nem minden 
arany… Az akcióknak ren-
desen utána kell járni, il-
letve összehasonlítani más 
oldalak kínálataival. Ez így, 
karácsony tájékán különö-
sen aktuális. Jobban szere-
tem látni, amit veszek, így 
sokszor inkább személye-
sen bemegyek a boltba.

További információk

www.baptistasegely.hu 

Rajzpályázat
Mogyorósi Márk Jakab 
alkotását találta a leg-
jobbnak a zsűri a balfi 
rajzpályázaton. A Szom-
szédok Egymásért Moz-
galom (SzEM), Barcza 
Attila, Sopron és térsé-
ge országgyűlési képvi-
selője, valamint Péli Ni-
koletta önkormányzati 
képviselő, a Balf telepü-
lésrészi önkormányzat 
elnökének támogatásá-
val 6–14 éves korú gyer-
mekek részére hirdette 
meg a megmérettetést, 
amelynek eredmény-
hirdetését a napokban 
tartották. 
– Felmerült, hogy készít-
sük el az egyesület lo-
góját. A pályázat is ezzel 
volt kapcsolatos. Terve-
ink szerint a jövő év ele-
jén készülhet el a grafika, 
amelyet majd elhelye-
zünk a kisbalfi telepü-
lésrész közterein – tájé-
koztatta lapunkat Károlyi 
Balázs, a SzEM vezetője.

Érkeznek  
a vadludak 

A darvak nagy tömegei 
már továbbálltak a Fer-
tőről, viszont egyre több 
Szibériában költő vad-
lúd érkezik térségünk-
be – írta facebook-ol-
dalán a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park. A sok 
ezer nagy lilik között 
felbukkant már 1–1 kis 
lilik, vörösnyakú lúd és 
apácalúd is.
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Komplex felújítás
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Teljes szélességében és hosszában új aszfalt-
burkolatot kapott az Erdész utca, valamint a 
házak előtti járda is. Minderről a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatón számolt be múlt szerdán 
dr. Farkas Ciprián polgármester és Mágel Ágost, 
a körzet önkormányzati képviselője.

– Összeállítottunk egy másfél 
milliárd forintos útfelújítási cso-
magot – közölte dr. Farkas Cipri-
án. – Ennek keretében idén meg-
újult a Határőr utca, az Ibolya 
úti lakótelep belső úthálózata, 
a Winkler utca, a Király Jenő ut-
ca. A Virágvölgyi úton pedig je-
lenleg is zajlanak a munkálatok.

A polgármester hozzátette: 
télen az aszfaltozással egyelő-
re le kell állni. Tavasszal azon-
ban folytatják a munkát, mert 
még van olyan utca városunk-
ban, amit meg kell újítani. 
– A soproniakkal arra szerződ-
tünk, hogy minden erőnkkel és 
lehetőségünkkel azon leszünk, 

hogy a várost ahogyan csak tud-
juk, fejlesszük – hangsúlyozta a 
városvezető. 

Mágel Ágost arra kérte az erre 
közlekedőket, hogy tartsák be a 
szabályokat, és a sima útfelület 
senkit se biztasson gyorsabb ha-
ladásra. – Tavaly a tervezett ká-
tyúzást elhagytuk, mert ígéretet 
tettem rá, hogy az egész útsza-
kaszt egyben újítjuk fel. Szeren-
csére a programba még az idei 
ősz folyamán belefért az úttest 
és a járda aszfaltozása – mond-
ta Mágel Ágost. 

Megtudtuk, a 250 méter 
hosszú út felújításának költ-
sége bruttó harmincmillió 
forint volt.

Az Erdész utca lakói örültek a fejlesztésnek, most már sima úton autózhatnak 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Sokan gyönyörködnek a karácsonyfában is

Advent fényei 

Kérjen időpontot!
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Soproni Gyógyközpont szakrendelései, va-
lamint a szervezett, célzott népegészségügyi 
szűrővizsgálatok a jelenlegi járványügyi hely-
zetben is az eddig megszokott rendben mű-
ködnek – áll a kórház közleményében. 

A zsúfoltság elkerülése és a rövi-
debb várakozási idő érdekében a 
kórházi szakrendelések többsé-
ge előjegyzés alapján fogadja a 
betegeket. Telefonon a 99/514–
205 vagy 514–206-os számokon, 
illetve a kórház honlapján fel-
tüntetett elérhetőségeken lehet 
időpontot kérni. A népegészség-
ügyi szűrővizsgálatokra a behí-
vólevélben szereplő időpontok-
ban várják az érintetteket. 

Laboratóriumi vérvételre há-
ziorvosi beutalóval 8 és 13 óra 

között a 99/514–313 telefonszá-
mon vagy elektronikus úton, a 
www.sopronigyogykozpont.hu 
oldalon keresztül is lehet idő-
pontot foglalni. 

A személyes érintkezések 
csökkentése érdekében a szak-
rendeléseken lehetőséget biz-
tosítanak a telefonos orvosi 
konzultáció igénybevételére 
(például gyógyszerjavaslat, e-
recept felírása) is. 

A lakosságot arra kérik, hogy 
a szakrendelésekre pontosan 

érkezzenek, legfeljebb a kapott 
időpont előtt 10 perccel jelen-
jenek meg! 

Az egészségügyi dolgozók és 
a betegek védelme érdekében a 
Soproni Gyógyközpont előszű-
rési rendszert működtet. A szak-
rendelésekre érkezők a Győri úti 
bejáraton keresztül, testhőmér-
séklet-mérés, kézfertőtlenítés és 
előzetes regisztráció után lép-
hetnek be a kórház területére. 
A Soproni Gyógyközpont teljes 
területén kötelező az orrot és 
szájat eltakaró maszk haszná-
lata és a 1,5 méteres védőtávol-
ság betartása. 

A járványügyi feladatok el-
látásának megfelelően egyes 
szakrendelések helyszíne át-
meneti leg megváltozott 
– az új helyszíneket a táblázat-
ban látják. 

A szakrendelések neve: A szakrendelések új helyszíne:

Laboratóriumi vérvétel II. épület földszint

Urológiai szakrendelés I. épület földszint

Belgyógyászati és nefrológiai 
szakrendelés

V. épület földszint

Traumatológiai szakrendelés V. épület földszint

Aneszteziológiai szakrendelés II. épület földszint

Tüdőgyógyászati szakrendelés V. épület földszint

Bronchoscopia V. épület földszint

Balfi Gyógyfürdőkórház
szakrendelések működése, terá-
piás ellátás átmenetileg szünetel

Oltási előjegyzés
Várhatóan már ezen a héten elindul egy internetes és le-
vélben történő regisztrációs lehetőség, hogy aki kér majd 
koronavírus elleni oltást, az már most feliratkozhasson 
– közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken. Az ol-
tási terveket már kidolgozták, 13 ezer helyszínt jelöltek ki 
a tömeges oltásra. A tervek szerint az első körben érke-
ző vakcinákhoz a védekezésben résztvevők és a legin-
kább sérülékeny csoportokhoz tartozók jutnak majd hozzá.

Tömeges tesztelés
Az egészségügyi, szociális ágazat mellett az óvodai, isko-
lai dolgozók tesztelése is megkezdődött. A második kör 
ezen a héten indult. Müller Cecília országos tiszti főor-
vos elmondta: a szociális, illetve az egészségügyi intéz-
ményekben dolgozók a foglalkozás-egészségügyi orvos 
segítségével végeztethetik el az antigén alapú gyorsteszt-
hez szükséges mintavételt, az oktatási intézményekben 
pedig ehhez a feladathoz tesztelőcsapatokat biztosítottak.

Pintér Sándor a főigazgató
A veszélyhelyzet idején Pintér Sándor belügyminiszter irá-
nyítja az Országos Kórházi Főigazgatóságot. A főigazgató-
ság feladata az egészségügyi ellátórendszer működésének 
figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatát érintő stratégiai 
kormányzati döntések megalapozása.

Marad a határellenőrzés
Egészen 2021. február 1-ig fenntartja az ellenőrzést a 
schengeni belső határokon a magyar kormány, a rende-
let hatályának újabb hosszabbítása november 25-én este 
jelent meg a Magyar Közlönyben. Ez azt jelenti, hogy leg-
alább eddig zárva tartanak a kisebb határátkelők, és a be-
utazási szabályok is a mostani szigorú szinten maradnak.

Aktualitások  
a koronavírusról

RÖVIDEN

Lemondott  
Szájer József 

December 31-ével le-
mondott európai par-
lamenti mandátumá-
ról Szájer József. Az 
erről szóló döntéséről 
már tájékoztatta David 
Sassolit, a EP elnökét. 
– Döntésem egy hosz-
szabb ideje tartó gon-
dolkodás végére tesz 
pontot. A lemondás 
nincs összefüggésben 
az európai színtéren 
most zajló, minden ed-
diginél ádázabb küzde-
lem tartalmával. A mos-
tani vitában egyetértek 
a magyar kormány ál-
láspontjával, azt támo-
gatom – áll a soproni 
politikus közleményé-
ben. – Egy ideje a napi 
politikai küzdelemben 
való részvétel egyre na-
gyobb lelki megterhe-
lést jelent számomra, 
márpedig akik a küzdő-
téren vannak, azoknak 
harcrakész állapotban 
kell lenniük. Harminc 
éve szolgálom Magyar-
országot hivatásos po-
litikusként. Ennek túl-
nyomó részében az 
európai terepen dol-
goztam. Feladataimat 
igyekeztem lelkiismere-
tesen ellátni, a magyar 
emberek, a választóim 
érdekeit képviselni.
Az 59 éves Szájer Jó-
zsef a Fidesz alapító tag-
ja, 1990 és 2004 között 
volt a magyar ország-
gyűlés, majd négy ciklu-
son keresztül az Európai 
Parlament tagja. A jövő-
ben „a gyakorlati politi-
kusi tevékenység helyett 
a távlatosabb, szellemi 
területen” kívánja foly-
tatni a rendszerváltáskor 
megkezdett munkáját. 

›

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Meggyújtották az első gyertyát Sopron adven-
ti koszorúján vasárnap este a Várkerületen, de 
a Jereván-lakótelepen és Balfon is lángra lob-
bant az ünnepi fény.

Pénteken este felkapcsolták az 
ünnepi fényeket, így igazi kará-
csonyi hangulat lengi be a bel-
várost. A város karácsonyfáját 
sokan megcsodálták a hétvé-
gén, ahogy a betlehemet és a 
fényhintót is. Idén a múzeum-
negyed kialakítása miatt a Vár-
kerületen, a Mária-szobornál 
kapott helyett a város adventi 
koszorúja is. Az első gyertyát va-
sárnap este – a járványhelyzet 
miatt – szűk körben gyújtotta 

meg Barcza Attila, Sopron és tér-
sége országgyűlési képviselője 
és Szabó Bertalan soproni do-
monkos házfőnök. 

– Az idei advent más, mint 
a többi, hiszen nem lesz ze-
ne és forgatag, de próbáljuk 
meg ebben is meglátni a jót 
és az elcsendesedés lehetősé-
gét – hangsúlyozta a képvise-
lő. A gyertyagyújtáson több 
önkormányzati képviselő is 
megjelent. 

A Jereván-lakótelepen is 
meggyújtották az első gyer-
tyát az adventi koszorún. A te-
lepülésrészi önkormányzat tag-
jai: Tóth Éva, Csiszár Szabolcs és 
Magas Ádám fontosnak tartot-
ták, hogy idén se maradjon el a 
gyertyagyújtás, jelezve, hogy a 
közösség összetartozása a leg-
nehezebb időkben is fontos ér-
ték. Strummerné Nagy Ágnes 
református és Pelikán András 
evangélikus lelkész áldást mon-
dott a lakótelep minden lakó-
jára, a közösségre, az előttünk 
álló ünnepre. 

A Balfi József Attila Művelő-
dési Ház is teljes pompájában 
ragyog, itt is meggyújtották va-
sárnap az adventi koszorú első 
gyertyáját. 
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A buszokon és a vonatokon továbbra is kötelező a maszk viselése

Folyamatosan fertőtlenítenek

Biztonságos ünnepi fények

P. HORVÁTH 

LÁSZLÓ

A GYSEV 
és a Vo-
lánbusz a 

vasúti kocsik, valamint 
az autóbuszok mellett 
minden olyan tárgyat 
és eszközt folyamato-
san fertőtlenít, ame-
lyekkel az utasok kap-
csolatba kerülnek. 

Mint arról lapunkban koráb-
ban beszámoltunk (Magyar-
ország ismét szigorít, Sopro-
ni Téma, 2020. november 11.), 
november elejétől városunk-
ban a csúcsidőszakokban – a 
zsúfoltságot csökkentve plusz 
járműveket állított forgalom-
ba a Volánbusz Zrt. A társaság 
lapunknak küldött írásos tájé-
koztatójában kiemelte: a reggeli 
és délutáni frekventált időszak-
ban plusz két busz járja a sop-
roni utakat, folyamatosan figye-
lemmel kísérik a forgalmat, és 
amennyiben szükséges, továb-
bi változtatásokat vezetnek be. 
Az utasok bővebb információt a 
www.volanbusz.hu internetes 
oldalon érhetnek el. A társaság 
továbbra is fokozottan – minden 
éjjel és napközben – takarítja az 

autóbusz-állomásokat és a jár-
műveket is. Munkatársai  vírus-
ölő szerrel tisztítják a kapasz-
kodókat, fertőtlenítőszerrel 
mossák fel a padlót.  Az autó-
busz-vezetők kötelesek meg-
tagadni a felszállást, ha az utas 
nem tartja be a maszkviseléssel 
kapcsolatos előírásokat, és a kö-
telezettségnek egyszeri felszólí-
tásra sem tesz eleget. Akik nem 
viselnek maszkot, kizárhatók az 

utazásból, és nyolcezer forint 
pótdíj fizetésére kötelezhetők. 

A GYSEV Zrt.-nél is fokozottan 
figyelnek a koronavírus-járvány 

miatt hozott intézkedések be-
tartására. Rázó László, a GYSEV 
szóvivője lapunknak elmond-
ta: vasúttársaság a koronavírus 

megjelenése óta kiemelt figyel-
met fordít a vasúti járművek 
tisztítására. A személykocsi-
kat és motorvonatokat jelen-
leg is folyamatosan fertőtle-
nítik, vírusölő vegyszerekkel 
takarítanak. Emellett rendsze-
ren ózongenerátoros légtisztí-
tást is végeznek a járműveken. 
A nagyobb forgalmú állomáso-
kon, mint amilyen a soproni is, 
érintésmentes, szenzoros kéz-
fertőtlenítőket szereltek fel.

– Fontosnak tartjuk hangsú-
lyozni, hogy november 11-e óta 
már nemcsak a vonatok fedél-
zetén, hanem az állomások és 
a megállóhelyek teljes terüle-
tén is kötelező maszkot viselni 
– tette hozzá a szóvivő. – Azo-
kat, akik utazás közben nem 
tesznek eleget a szabályozás-
nak, a vasúttársaság jegyvizs-
gálói nyomatékosan felszólítják 
a száj és az orr takarását bizto-
sító maszk viselésére. Ha egy 
utas ennek ellenére sem hajlan-
dó a felvenni a maszkot, akkor 
kizárják az utazásból, azaz le-
szállítják a vonatról.

KÖVES ANDREA

Évről évre egyre nép-
szerűbbek a beltéri és 
a kültéri fényfüzérek, 
ám a szakember ar-
ra figyelmeztet: nem 
árt óvatosnak lenni a 
beszerzésnél.

Forma- és színvilágban egyaránt 
széles a választék a különböző 
fényfüzérekből, fényhálókból 
és fényfüggönyökből. Érde-
mes körültekintően választani 
a kínálatból. 

– Számos helyen szerezhet-
jük be a fényfüzéreket, izzóso-
rokat: piacokon, online módon, 
ám ajánlom, hogy elsősorban 
szakkereskedésekben vásárol-
junk, mert ott előírás, hogy 
csak bevizsgált, minőségi tanú-
sítvánnyal rendelkező terméke-
ket árusíthatnak – hangsúlyozta 
Kiss István, egy elektronikai bolt 
ügyvezetője. – Mindez egyrészt 
a balesetek, tűzesetek elkerülése 
érdekében nagyon fontos, más-
részt, ha véletlenül tűz kelet-
kezne a használat során, akkor 
a biztosító nem fizet, ha ezt a ta-
núsítványt az érintett nem tud-
ja bemutatni. Ráadásul, ha má-
soknak kárt okoz valaki, akkor 

a katasztrófavédelem meg is 
büntetheti. 

A szakember szerint ajánlott 
a sok-sok éve használt izzósoro-
kat, világító dekorációkat meg-
vizsgáltatni, vagy új, fogyasztó-
barát és szabványos termékekre 
cserélni. A legnagyobb figyel-
met a kültéri dekoráció felhe-
lyezése igényli.

– Télen gondolni kell a szélső-
séges időjárási körülményekre 

– tette hozzá Kiss István. – Csak 
olyan fényfüzért szabad fel-
szerelni, amely speciális külté-
ri minőségbiztosítási tanúsít-
vánnyal: IP 44-es védettséggel 
rendelkezik. Az áramütés, a 
melegedés és a zárlati áram el-
kerülése érdekében általában 
áramvédő relé használata is 
szükséges. 

Az adventi időszakban orszá-
gos szinten több tűzesethez kell 

kivonulniuk a tűzoltóknak – fi-
gyelmeztet a katasztrófavéde-
lem. A szakemberek azt javasol-
ják: ha az eszköz rendszeresen 
lecsapja a biztosítékot, ha a ká-
bel, az elosztó, a hosszabbító sé-
rült, esetleg deformálódott, ne 
használjuk! 

Arra is felhívják a figyelmet, 
hogy az elektromos eszközök 
vezetékei ne kerüljenek búto-
rok lábai alá.

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

másokon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy kö-
zösség szervezője vagy aktív tagja. Szóval bárki, akire felnéz-
nek olvasóink! Ha ismernek ilyen embert a környezetükben, 
írják meg nekünk, hogy ki ő, hogy érhetjük el, és hogy mi-
ért olvasnának róla örömmel a  Soproni Témában! Levelei-
ket a  szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre várjuk!

Hétköznapi hősöket keresünk!

HOL JÁRUNK?

A Szent György-templom 
beékelődik a Szent György 
utca házai közé, tornya eb-
ből az utcából nem is lát-
ható, csak a meglehető-
sen egyedi, a 18. század 
első éveiből származó ola-
szos homlokzata. Az 1882-
ben emelt templomtornyot 
a Várkerület felől nagyrészt 
eltakarta a Rondella előt-
ti ház- és üzletsor egészen 
1944. december 6-ig, amikor 
a szörnyű bombázás a föld-
del egyenlővé tette ezeket 
az épületeket. Maga a Szent 
György-templom is bom-
batalálatot kapott, a tetőze-
te is beszakadt, ugyanakkor 
a Várkerület felől előtűnt a 
dómtemplom impozáns 
tornya, azon pedig egy la-
tin felirat, melyet a jó sze-
műek el is tudnak olvasni: 
QUAE SURSUM SUNT QU-
AERITE, vagyis „Az odafent 

valókat keressétek”. Talán 
magyarázatra nem is szo-
rulnak Szent Pál apostolnak 
a kolosszeiekhez írt levelé-
nek szavai, különösen olyan 
vészterhes időszakban, mint 
amilyen volt 1944 decembe-
re, illetve manapság. 
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról 
mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, 
hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják ne-
künk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes 
megfejtést december 9-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 
Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema cím-
re, ajándékot sorsolunk ki.

NOVEMBER 18-I 
REJTVÉNYÜNK  
MEGFEJTÉSE:  
a Szent György-temp-
lom tornyán  
lévő felirat. 

Szerencsés megfej-
tőnk: Uram Éva.

A Szent György-templom  
tornyán lévő felirat

A vonatokat folyamatosan fertőtlenítik, vírusölő vegyszerekkel takarítanak 
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A szakkereskedésekben csak bevizsgált, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező 
fényfüzéreket árusíthatnak – nyilatkozta Kiss István FOTÓ: FILEP ISTVÁN

RÖVIDEN

Folytatódik 
a vízórák 
leolvasása

Folytatódik a korona-
vírus-járvány miatt el-
maradt áprilisi és máju-
si vízmérő-leolvasások 
pótlása. A Soproni Víz-
mű Zrt. lapunknak kül-
dött tájékoztatójában 
az szerepel, hogy eb-
ben a hónapban az Ál-
lomás utca, Arany Já-
nos utca  (december 
1–9.), Bartók Béla utca 
(december 2–10.), Mar-
tinovics Ignác utca, 
Tallián utca, valamint 
a Hajnóczy utca (de-
cember 3–11.) ingatla-
nait keresik fel a vízmű 
munkatársai.
A társaság arra kéri a la-
kosságot, hogy ameny-
nyiben nem tudják biz-
tosítani a leolvasást, 
akkor a kihelyezett ér-
tesítőkön található tele-
fonszámon diktálják be 
az óra állását. 
Ha a leolvasás siker-
telen, és nem érkezik 
közölt mérőállás sem, 
akkor a felhasználási 
helyre részszámlát ál-
lítanak ki.

›

BUSZJEGYET CSAK ELŐVÉTELBEN Sopronban is kötelező december 1-től a jegyelővétel 
a Volánbusz-állomáson. A koronavírus-járvány elleni védekezés hatékonyságának fokozása 
miatt bővítette a cég azoknak az autóbusz-állomásoknak a körét, ahol már nem lehet a so-
főrtől jegyet venni. A pénztári nyitva tartás időszakában így már Sopronban is csak a pálya-
udvaron lehet jegyet váltani. A Volánbusz arra kéri utasait, hogy tartsák be a közegészség-
ügyi előírásokat, részesítsék előnyben az elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőségeket.
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„Kinőtt” a parkolóház
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az ütemterveknek megfelelően halad az Árpád 
utcában épülő parkolóház kivitelezése. Jelen-
leg az alsó szint, illetve a tartófalak kialakítását 
végzik a szakemberek – minderről az elmúlt 
héten a helyszínen tartott bejáráson is megbi-
zonyosodott a városvezetés.

– A parkolóház alapkőletétele 
óta nem jártunk az Árpád ut-
cában, de most személyesen 
is meggyőződtünk arról, hogy 
nincs késedelem, minden a 
terveknek megfelelően halad 
– mondta dr. Farkas Ciprián 
polgármester az elmúlt héten 
a helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón. A városvezetői bejá-
ráson részt vett dr. Simon Ist-
ván, valamint Csiszár Szabolcs 
alpolgármester is.

A polgármester felidéz-
te: a kormány támogatásá-
nak köszönhetően 3,2 milliárd 

forintból épül meg a 235 férő-
helyes létesítmény. A parkoló-
házban a kerékpárok, motorke-
rékpárok tárolása is megoldott, 
emellett a földszinten, illetve a 
harmadik szinten elektromos 
autók töltésére is alkalmas csat-
lakozásokat is kiépítenek. Ezek 
száma a jövőben bővíthető lesz. 

Városképi szempontból is jelen-
tős létesítménnyel gyarapodik 
a város. A vírus visszaszorulása 
után pedig nagy hasznára válik 
majd a parkolóház a soproni-
aknak, illetve az ide érkező tu-
ristáknak. A lakosságtól kapott 
visszajelzések alapján ugyan-
is első helyen szerepel a városi 
közlekedési infrastruktúra fej-
lesztése, valamint a parkolóhe-
lyek bővítése. Ez utóbbira jelent 
megoldást a parkolóház.

Megtudtuk, a kivitelezés az 
ütemterv szerint halad, jelen-
leg tartható a jövő szeptembe-
ri határidő. Most az alsó szint, 
illetve a tartófalak kialakítá-
sán dolgoznak a szakemberek, 

aztán folyamatosan épülnek a 
felsőbb szintek.

Mint arról lapunkban beszá-
moltunk (Épül a jövő városa, 
Soproni Téma, 2020. szeptem-
ber 2.), az Árpád utcában ötszin-
tes parkolóház épül, amelyben 
összesen 235 autó, 26 motor, il-
letve kerékpárok tárolására biz-
tosítanak helyet. A földszinten 
akadálymentes parkolókat is ki-
alakítanak. A szintenként mint-
egy 2000 négyzetméteres alap-
területű épület mellett további 
4000 négyzetméteres nyílt te-
rület is megújul, így új közössé-
gi térrel is gazdagodik a város. 
A tetőn pedig – élő – zöldfelü-
letet alakítanak ki.

Felújították a Rejpál-ház pincéjét. Az épület évek óta német 
kulturális közösségi házként működik, de itt leltek otthonra 
a horvát nemzetiség tagjai, illetve a borlovagok is. 
– A Rejpál-ház többi helyiségét korábban már korszerűsítet-
tük, egyedül a pince maradt ki, de másfél évvel ezelőtt ráta-
láltunk egy pályázati lehetőségre – mondta lapunknak Krisch 
András projektmenedzser. – Az elnyert mintegy húszmillió fo-
rintból egy új közösségi helyiség jött létre, asztalokkal, padok-
kal, konyhai berendezéssel. A fejlesztés elsődleges haszonél-
vezői a soproni és környéki német nemzetiség tagjai, de bizton 
állíthatom, hogy a pince felújításának a rendezvényeinket 

rendszeresen vagy alkalomszerűen látogató soproniak és az 
ide érkező turisták is előnyét élvezhetik.
Krisch András hozzátette: a pince jellegéből adódóan egy-
értelmű volt számukra, hogy egy tradicionális soproni bor-
kimérés, Buschenschank mintájára alakítják át helyiséget. 
A bútorzat kialakításához két világháború közötti bútorokat 
vettek mintául. A pincében a falon elhelyezett képekkel és 
egyéb tárgyakkal mutatják be a soproni bortermelés hagyo-
mányait, amely szintén a németséghez kötődik. 
A pincét a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó in-
tézkedések feloldása után nyitják meg.

Buschenschank a Rejpál-házban

Sopronban több évszázados hagyo-
mány, hogy a város felkarolja, segí-
ti tehetséges fiataljait. Gondoljunk csak a napjainkig 
is a legnagyobb hatású polgármester, Lackner Kris-
tóf végrendeletére, amelyben jelentős összeget ha-
gyott soproni fiatalok külföldi tanulmányaira. Ez a jö-
vőt szolgáló polgári hagyomány napjainkban is él. Az 
önkormányzat Széchenyi István Tanulmányi Ösztön-
díja például azokat a soproni fiatalokat támogatja, akik 
felsőfokon folytatják tanulmányaikat. A város mindig 

is bővelkedett tehetsé-
ges, sokra hivatott fia-
talokban, akik vagy a 
tanulmányaikban ér-
tek el kimagasló ered-
ményeket, vagy az élet 
más területén – a mű-
vészetekben, a sport-
ban, szakmájukban, 
hivatásukban – hívták 
fel magukra a figyel-

met. Napjainkban már számos lehetőség áll a fia-
talok rendelkezésére, hogy megmutassák magukat. 
Tanulmányi és szakmai versenyek, különböző pályá-
zatok várják bizonyításra őket. Akik a sportban sze-
retnének kitűnni, azoknak is változatos lehetősége-
ket biztosít Sopron. Hogy mennyi tehetséges fiatal 
él városunkban, azt a Soproni Téma is láttatja, hi-
szen hétről hétre ismerhetnek meg olvasóink egy-
egy olyan fiatalt, aki valamivel kiérdemelte, hogy a 
város közössége is megismerje.
A tehetségek felismerése és gondozása azonban nem 
csak egy-egy település feladata. Talán kevesen tud-
ják, de létezik nemzeti tehetségprogram is. Jövő-
re 3,6 milliárd forint áll rendelkezésre az ösztöndíj-
programokra, különböző pályázatokra, költségekre. 
Ez teszi lehetővé például, hogy az arra érdemesek 
a világ legjobb egyetemein tanulhatnak. Készül egy 
átfogó tehetséggondozási cselekvési terv is, ez fog-
ja majd át a különböző tennivalókat, pályázatokat. 
A cél egyrészt a tehetséges fiatalok közvetlen tá-
mogatása, például a megfelelő tanulási környezet 
kialakítása, másrészt pedig a szervezetek, közössé-
gek támogatása, segítése, hiszen fontos, hogy idő-
ben felismerjék, hogy kiben, mi rejlik, és hogy segít-
sék kibontakozását.
Elcsépelt dolog, de a tehetségek nagyot lendíthetnek 
a világ sorsán, és persze az is igaz, hogy mindenki-
ben rejlik valamilyen különleges képesség. A tehet-
séggondozás végső soron azt szolgálja, hogy sen-
ki se vesszen el, aki valamiben kiemelkedő, s hogy 
aztán valóra is tudja váltani a reményeket. Ez mind-
annyiunk felelőssége, és mindannyiunk érdeke. Él-
jenek a fiatalok akár Szentesen, egy hortobágyi ta-
nyán, Budapesten vagy Sopronban.

„A tehetséggondozás 
végső soron azt szol-
gálja, hogy senki se 
vesszen el, aki vala-
miben kiemelkedő, s 
hogy aztán valóra 
is tudja váltani a 
reményeket.”

Horváth Ferenc jegyzete

Tehetséges 
fiatalok

A LAKÓK TÜRELMÉT KÉRIK A kivitelező az egyes munkafázisokat igyekszik úgy összeállíta-
ni, hogy azok legkevésbé zavarják a közelben lakókat, azonban az egyes szintek kialakításá-
nál elkerülhetetlen, hogy egy-egy éjszaka ne dolgozzanak. Ez pedig nagyobb zajjal jár majd. 
A konkrét időpontokat közzéteszik a sopron.hu oldalon, illetve a közterület-felügyelők kéz-
besítik az írásbeli értesítőket is. A lakosság türelmét és megértését kérik.

Otthonteremtési program
MUNKATÁRSUNKTÓL

Január 1-jén indul Magyarország legnagyobb 
otthonteremtési programja – jelentette be 
Novák Katalin. A családokért felelős miniszter 
úgy fogalmazott: az a cél, hogy mindenkinek 
biztos fedél legyen a feje felett.

Az otthonfelújítási támoga-
tás olyan segítség, amellyel a 
már meglévő otthonukat tud-
ják szépíteni, bővíteni, korsze-
rűsíteni azok, akik legalább egy 
gyermeket nevelnek. A mun-
ka- és anyagköltség fele, de 
maximum hárommillió fo-
rint támogatás igényelhető. 
A gyermek már a várandósság 

12. hetétől számít, és egészen 25 
éves korig kérhető rá a támo-
gatás. A programban részt ve-
hetnek házaspárok, élettársak 
és azok is, akik egyedül nevelik 
a gyermeküket. Ha a gyermek 
megváltozott munkaképessé-
gű, akár fogyatékkal él, vagy 
gyodra jogosítja a szüleit, ak-
kor nem számít az életkor. 

Az igénylés feltétele legalább 
egyéves, folyamatos társada-
lombiztosítási jogviszony. Ez le-
het egy felsőoktatási jogviszony 
vagy munkaviszony, amit maxi-
mum 30 napra szakítottak meg 
az elmúlt egy évben. Ha együtt 
igénylik a szülők a támogatást, 
akkor elég, ha egyikük megfelel 
ennek a kitételnek. Feltétel to-
vábbá a köztartozás-mentesség.

Minden család egyszer vehe-
ti igénybe az otthonfelújítási 
támogatást. Ha eladják a lakást, 
nem kell visszafizetniük, de 
többször már nem igényelhető. 
A támogatást a 2021. január 1-jét 
követően elindult felújítások-
nál lehet kérni 2022. december 

31-ig. Anyagköltségre és munka-
díjra egyaránt fordítható az ösz-
szeg. Az összegyűlt számlát az 
Államkincstárhoz kell benyúj-
tani, amely a kifizetett költséget 
utólag fizeti vissza. A támogatás 
sokfajta fejlesztésre igényelhető, 
például konyha, fürdőszoba fel-
újításra, közműbekötésre, fűtési 
rendszer korszerűsítésére, cseré-
re, új kazán/ bojler beszerzésére, 
külső-belső szigetelésre, tetőcse-
rére, tetőfelújításra, napelemes 
rendszer kiépítésére, festés–má-
zolásra, asztalos munkákra. 

További részletek a novem-
ber 25-én megjelent Magyar 
Közlönyben (MK 20 259) –  
www.magyarkozlony.hu. 

Jelenleg az Árpád utcai parkolóház alsó szintjén és a tartófalak kialakításán dolgoznak FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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KÖVES ANDREA

Aki nem 
körülte-
kintően 
szerzi be 

az idei fűtési szezonra 
a tűzifáját, azt kelle-
metlen meglepetések 
érhetik. Egyre több 
internetes vagy újság-
hirdetésben kínálják a 
télire való tűzifát a ke-
reskedők, a megbíz-
ható források között 
találjuk az állami er-
dőgazdaságokat is. 

– Nálunk csak legális, illetve 
fenntartható gazdálkodásból 
származó tűzifát lehet vásá-
rolni. Valamennyi kivágott fa 
helyére új csemetét ültetünk 
– mondta Bánáti László, a Ta-
nulmányi Erdőgazdaság (TAEG) 
Zrt. közjóléti vezérigazgató-he-
lyettese. – Aki a téli hónapok-
ban vásárol tűzifát, már a leg-
jobb, ha a következő szezonra 
szerzi be, hiszen ahhoz, hogy el-
érjük a fa megfelelő nedvesség-
tartalmát, és hatékony legyen a 
fűtőértéke, 8–10 hónapos szá-
radás szükséges. A faanyagot 
fedett, de jól szellőző helyen 
kell tárolni. 

Évről évre feltűnnek olyan 
hirdetések, ahol csalók állnak 
a háttérben, akik a piaci árnál 

kedvezőbb feltételekkel kínál-
ják a tüzelőnek valót. Általában 
a megrendelt faanyag leszállítá-
sakor derül csak ki, hogy nem a 
korábban megbeszélt mennyi-
ség vagy minőség került a ve-
vőhöz. Nem mindegy, hogy az 
elszámolás köbméterben vagy 
súlyban történik: az erdőgazda-
ság az első változatot alkalmaz-
za, ezt otthon a vevők könnyen 
ellenőrizhetik, míg a második 

verzióban egy előre benedve-
sített fa esetén pórul járhat 
a vásárló. 

A legkiválóbb tűzifák alap-
anyagai a kemény lombos fafa-
jok, azaz a tölgy, a cser, a bükk, 
a gyertyán és az akác. A szakem-
ber arra figyelmeztet: ha nem 
tüzelésre alkalmas fát haszná-
lunk fűtésre, az több szempont-
ból is nagyon káros.

– Az erdőből kitermelt tűzi-
fa az egyik legősibb és „legtisz-
tább” szilárd tüzelőanyag – tette 
hozzá Németh Gábor, a Soproni 
Egyetem docense. – Sokszor ta-
pasztalható, hogy a lakosságnál 
keletkező faalapú hulladékok 
környezetkímélő felhasználá-
sának egyik gátja az informá-
ció hiánya. A különböző kezelt 
– festett, ragasztott – faanya-
gok égetése, közte a forgácslap 

is, nagyon magas környezeti ter-
helést jelent, és káros a környe-
zetben élők egészségére. Fontos 
kiemelni, hogy más veszélyes 
anyagok, például a gumi égetése 
során mutagén és rákkeltő anya-
gok is keletkeznek. A különböző 
hulladékok égetése a felső légúti 
krónikus betegségek melegágya 
is lehet, így lényeges, hogy a la-
kosság ezeket a háztartási tüze-
lőberendezésben ne égesse el. 

Télen a növényeknek lelassul az anyagcseréjük

Öntözzünk mértékkel!
MADARÁSZ RÉKA

A hidegebb évsza-
kokban a növénye-
ink másfajta gondos-
kodást igényelnek, 
mint nyáron. A nap-
sütéses órák számá-
nak csökkenése miatt 
a tél számukra a „túl-
élés” időszaka, ami-
ben érdemes támo-
gatnunk őket.

A lakásban való lét a kinti nö-
vényeink számára a valódi élő-
helyükhöz képest rendkívül 
fényszegény, ugyanakkor a fű-
tött szoba melegéhez sincsenek 
hozzászokva. Ilyenkor lelassul 
az anyagcseréjük, nem fejlőd-
nek, ha esetleg hoznak új hajtá-
sokat, azok szinte biztosan vilá-
goszöld, megnyúlt, életképtelen 
szövetek. A legjobbat akkor tesz-
szük velük, ha alkalmazkodunk 
a lelassult életciklusukhoz.

– Ha megoldható, minél vi-
lágosabb helyre, csoportokban 
helyezzük el a növényeinket, 
ugyanis az egyik párologtatá-
sa jót tesz a másiknak – tud-
tuk meg Zügn Judit virágkötő-
től. – A legkedvezőbb számukra 
egy 5–10 fokos fényes helyiség. 
Ha nem rendelkezünk folyosó-
val vagy télikerttel, és a radiátor 
közelébe kerülnek, tegyünk alá-
juk alátétet! Töltsük fel kavics-
csal, agyaggranulátummal vagy 
homokkal, és öntsünk rá vizet! 

Ügyeljünk arra, hogy a víz ne ér-
je a növény gyökerét, hiszen a 
művelet célja nem az öntözés, 
hanem a párologtatás.

A növényeket télen ritkáb-
ban öntözzük, és egyáltalán ne 
tápoldatozzuk! A kaktuszok és 
a pozsgások rendkívül fényigé-
nyesek, viszont télen nem sza-
bad őket meglocsolni. A telelte-
tés tulajdonképpen folyamatos 
játék: az elegendő, de nem túl 
nagy mennyiségű öntözővíz el-
találása érdekében. 

– A legrosszabb megoldás a 
túlöntözés – folytatta a szak-
ember. – A gyökérzet rothadá-
sát a pangó víz okozza, ilyenkor 

természetesen érdemes az ön-
tözést mérsékelni, a növényt pe-
dig áthelyezni egy világosabb 
helyre. A levelek barnulása leg-
többször ugyancsak a túlöntö-
zés következtében megjelenő 
gombásodásnak köszönhető, 
amit gombaölőszeres öntöző-
vízzel lehet orvosolni. Azoknál 
a növényeknél, amelyeket nyá-
ron a szabadban tartanak, gya-
kori probléma, hogy miután be-
viszik őket a lakásba, moly- vagy 
pajzstetű jelenik meg rajtuk. Ha-
tékony megoldást jelenthetnek 
a cserépbe dugható, rovarölő 
szereket tartalmazó vegysze-
res rudacskák.

Zöld Sopron

Visszatér az üvegvisszavál-
tás, a palackok és a fém-
dobozok fontos másod-
nyersanyagok lehetnek 
– áll egy múlt héten be-
nyújtott törvényjavaslatban. 
Az előterjesztésben a be-
tétdíj helyett „visszaváltási 
díj” szerepel, melyet köte-
lezően kellene fizetnie az 
adott termék forgalmazó-
jának, hogy ezzel is ösz-
tönözze a palackok visz-
szaváltását. 
A kormány februárban hir-
dette meg a klíma- és ter-
mészetvédelmi akciótervet, 
amelynek egyik fő eleme 
az illegális hulladéklerakás 
felszámolása, az üveg- és 
műanyag palackok, fém-
dobozok visszaváltásának 
biztosítása. A szigorítás (ha 
elfogadják a törvényjavas-
latot) 2023. július elsején 
lép életbe. 
Egy közvélemény-kutatás 
szerint a magyar lakosság 
85 százaléka támogatja, 
hogy visszaválthatók legye-
nek a PET-palackok, példá-
ul betétdíj bevezetésével. 
A PET-palackok és az alu-
míniumdobozok körülbe-
lül kétharmada végzi most 
lerakóban vagy a termé-
szetben, de az üvegpalac-
kok újrahasznosítási aránya 
is alacsony. Magyarorszá-
gon évente több mint egy-
milliárd PET-palack kerül 
a szemétbe.

A TAEG Zrt. valamennyi tűzifának kivágott fa helyére új csemetét ültet FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A szakember azt javasolja, hogy minél világosabb 
helyre, csoportokban helyezzük el a növényeinket  
FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Nem mindegy, hogy az elszámolás köbméterben vagy súlyban történik

Időben szerezzük be a tűzifát!
Vissza- 
váltható  
palackok



www.sopronitema.hu2020. december 2. 7

1964
A Nóra 
előadására készülnek
Régen hallatták hangjukat 
a soproni vasas színjátszók. 
Időközben felfrissítették, új 
tagokkal bővítették az együt-
test, és most újra a közönség 
elé lépnek. Nem kisebb művet, 
mint Ibsen: Nóra című színmű-
vét mutatják be. A darabot az 
együttes vezetője, Korán Jenő 
rendezi. Rajta kívül Kovácsffy 
Zsuzsa, Nagy Irén, Magyar 
György, Mészáros Tibor, Nagy 
Emőke és Németh József alakít-
ják a főszerepeket. A bemuta-
tó előadás december 6-án es-
te 7 órakor lesz a soproni Petőfi 
Színházban. (Kisalföld)

Jól rajtolt a SMAFC
Soproni MAFC – GANZ MÁVAG 
83:76. Magyar Népköztársasági 
Kupa döntői során első mér-
kőzésüket Budapesten, a 
Sportcsarnokban játszották 
a Soproni MAFC kosarasai. Az 
egyetemisták a következő ösz-
szeállításban kezdtek: Orbay, 
G. Nagy, Kelemen, Tvordy, 
Bakonyi. Hatalmas iramban 
indult a mérkőzés. A MÁVAG 
kezdett jobban, de az erdészek 
rákapcsoltak, és a félidő végéig 

magukhoz ragadták a vezetést. 
Fordulás után Kelemen vezérle-
tével a soproni csapat végig biz-
tosan vezetett és megérdemel-
ten győzött. A SMAFC legjobb 
kosárdobói: Kelemen 22, Tvordy 
21 és Orbay 19. (Kisalföld)

Sörcímkegyűjtők
Sopronban működik az ország 
egyetlen sörcímkegyűjtő szak-
köre. Tagjai: Szilágyi Ferenc, 
Varga Mihály, Szeverényi Béla 
és Palack István tizenötezer sör-
címkét gyűjtöttek össze a világ 
minden tájáról. A szakkör tag-
jai már a hivatalos nemzetközi 
névjegyzékben is szerepelnek a 
sörcímkegyűjtők nürnbergi vi-
lágszövetsége meghívása alap-
ján. (Hétfői Hírek)

1944
Hungaristák fegyveres 
összecsapása Sopronban
Mialatt a magyar érzelmű mun-
kásság életének kockáztatásával 
igyekszik megrövidíteni a ma-
gyar területen folyó harcokat, 
a nyilas tábor legfőbb gondja 
a zsákmány mikénti elosztása. 
Nem kell túlságos képzelőerő ah-
hoz, hogy a hungaristák épüle-
tes marakodásaiból képet alkos-
sunk. Szálasi kénytelen volt bi-

zalmas rendeletben szabályozni 
hívei kapzsiságának megfékezé-
sét. Értesülések szerint legutóbb 
Sopronban került sor fegyveres 
összecsapásra a hungaristák 
közt a rablott holmik felosztása 
miatt. (Néplap)

Társulat menekült 
színészekből?
Állandó színház megvalósításá-
ról tárgyal Kiss Ferenc Sopron 
városával. Szalay Károly társu-
lata ugyanis egy hónap múlva 
Győrbe utazik, s ebben az eset-
ben menekült színészekből ala-
kult kamaraegyüttes játszana 
tovább Sopronban, ahol óri-
ási keletje van a színháznak. 
(Magyarság)

Hozzátartozóját keresi
Nyíregyházáról  keresem 
Bomhér János, Zrínyi u. 3. 
sz. alatti textilkereskedőt. 
Értesítsen hollétéről, sebesül-
ten Sopronban vagyok. Gulyás 
József honvéd főtörzsőrmester, 
Sopronbánfalva, Gesztenyés 
körút 131. (Magyarság)

1924
Emlékműavatás
A limanoviai csata tízedik év-
fordulóján, csütörtökön, decem-

ber 11-én avatják fel Sopronban 
a Deák téren a világháborúban 
elesett 9-es Nádasdy-huszárok 
Kisfaludi Strobl Zsigmond 
tervezte emlékművét, ame-
lyet Sopron vármegyének és a 
Nádasdy-huszároknak gyűj-
téséből emeltek. Az emlékmű 
kövét Esterházy herceg aján-
dékozta szentmargitbányai 
bányájából. Az ünnepély orszá-
gos keretek között fog lezajla-
ni, mert a rendezőség meghívta 
mindazokat, akik valamikor a 
Nádasdy-huszároknál szolgál-
tak, úgyszintén meghívta a hősi 
halált halt huszárok hozzátar-
tozóit is. Részvételüket megígér-
ték többek között gróf Bissingen 
Nándor volt ezredparancsnok, 
a Limanovánál elesett Muhr 
Ottmár ezredes özvegye, to-
vábbá Kozma Miklós szolgá-
laton kívüli huszárőrnagy és 
még számosan. Az ünnepség 
csendes misével kezdődik, ame-
lyet Folba dominikánus páter 
mond a domonkosok templo-
mában. Az emlékmű létesítését 
Gévay-Wolff Lajos alispán kez-
deményezte, mert a Nádasdy-
huszárok zöme Sopron várme-
gyéből került ki. (8 Órai Újság)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Internetes oldal készül az események bemutatására

Az aranyvonat emléke
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Folyamatosan dol-
gozza fel a brenn-
bergbányai arany-
vonattal, a második 
világháború végén 
történt események-
kel kapcsolatos új in-
formációkat Tárkányi 
Sándor. Kortanúkkal 
készített interjúkat, és 
több magánlevelezés 
is előkerült.

1944. december 27-én érkezett 
meg Brennbergbányára a zsidó 
vagyontárgyakat szállító, úgyne-
vezett aranyvonat. A szerelvény 
1945. március 30-ig állomáso-
zott itt, és ezen a napon indult 
– Ágfalván keresztül – Ausztria 
felé. Az indulás előtt született a 
döntés, hogy két vagont ki kell 
üríteni, ugyanis azokban em-
bereket fognak majd átszállíta-
ni a határon. Így a rakományt 
lepakolták a vonatról, a helyi-
ek pedig széthordták az értéke-
ket. Tárkányi Sándor építész–
helytörténész évek óta kutatja 
a témát. Korábban „Az elfele-
dett aranyvonat” címmel kiál-
lítást, előadást szervezett, illetve 
egy könyv megírásnak is hoz-
záfogott (Az elfeledett arany-
vonat, Soproni Téma, 2019. 
március 20.).

– Az elmúlt hónapokban több 
kortanúval is sikerült visszaem-
lékező interjút készítenem, fel-
vettünk többórányi videofilmet, 
illetve több magánlevelezés-
hez is hozzájutottam – mond-
ta lapunknak Tárkányi Sándor. 
– A felgyűlt kutatási anyagot fo-
lyamatosan rendezem és dol-
gozom fel. Ebben a munkában 

nem a már meglévő levéltári 
forrásokra, egyéb kutatási anya-
gokra koncentrálok, hanem ar-
ra, hogy még több új informá-
ciót tudhassunk meg. Minderről 
legutóbb, az elmúlt szombaton 
a soproni TIT szervezésben tar-
tottam online előadást. 

Megtudtuk, a tervek szerint 
legkésőbb december végéig 

elkészül a www.elfeledetta-
ranyvonat.hu című interne-
tes oldal. Itt külön kategóriák-
ba rendszerezve ismertetik az 
akkori eseményeket, de fotók, 
videók is helyet kapnak. A ko-
rabeli Brennbergbánya épülete-
it, lakosait is bemutatják majd. 
A honlap magyar mellett német 
és angol nyelven is elérhető lesz.

Harmincéves 
Sopron címere 
PLUZSIK TAMÁS

Idén har-
minc-
éves Sop-
ron város 
rendszer-
váltást kö-
vető új cí-
mere, melynek 
elfogadását he-
ves vita előzte meg. 

Kállay István egyetemi tanár és 
Holl Imre, az MTA Régészeti In-
tézet főmunkatársa az 1340. évi 
címert javasolta, aminek erede-
ti körirata ez volt: Sigillum Civi-
tatis Suproniensis, azaz Sopron 
szabad királyi város pecsétje. Dr. 
Gömöri János régész javaslatára 
a „Sigillum” szó helyére a „Fide-
lissima” került, így a körirat ez 
lett: Sopron Civitas Fidelissima.   

– Kovács-Gombos Gábor fes-
tőművész kérésemre egy címer-
pajzsra felfestette a középkori 
címer–pecsét művészi változa-
tát, melyet aztán kiállítottunk 
a városháza előcsarnokában 
– emlékezett vissza dr. Gömöri 
János. – Itt bemutattuk az 
1622-ben II. Ferdinánd által 

„áttervezett”, 
úg y n eve z e t t 
barokk címert 
is ,  melynek 
pajzsán si-
sa kdí szk ént 
a német–ró-
mai császár-

ság kétfejű sa-
sa látható.
Az 1998. decem-

ber 7-én megtartott 
tanácsülésen a Hazafi-

as Népfront javaslatára az 
is felmerült, hogy 1800 aláírás 

összegyűjtésével népszavazást 
rendeznek címerügyben. Dr. 
Horváth Zoltán főlevéltáros ki-
tartóan harcolt az 1340-ből való 
címerkép mellett. 

A megyei napilap hasábjain 
esetenként éles pengeváltással 
tovább folytatódott a címervi-
ta, a maguk érveivel dr. Környei 
Attila múzeumigazgató és 
dr. Hiller István, az egyetemi 
könyvtár igazgatója is „beszállt 
a ringbe”. Végül a megalakult új 
önkormányzat döntött 1990-
ben: az 1340-ben adományo-
zott címerpecsét mellett vok-
solt, a „korszerűsítés” csupán a 
dr. Gömöri János által javasolt 
körirat módosításában jutott 
kifejezésre.

Kultúra, művészetek

395 évvel ezelőtt, 1625. december 8-án Pázmány Pé-
ter esztergomi érsek Sopronban, a ferences templom-
ban (Kecske-templom) Magyarország királyává koronázta 
III. Ferdinánd királyt (ekkor Pozsonyban pestisjárvány volt).

205 évvel ezelőtt, 1815. november 23-án született Sop-
ronban Karner Lipót katonatiszt, az 1848–49-es honvéd-
sereg századosa. 1850 januárjában besorozták a császári 
17. gyalogezredbe. 1878-ban őrnagyi címet kapott. Sop-
ronban hunyt el 1880. április 28-án.

155 évvel ezelőtt, 1865. november 18-án született Sop-
ronban Stampf Gyula jogász, a beregszászi, miskolci, majd 
a soproni törvényszék elnöke. Szülővárosában hunyt el 
1937. február 26-án.

75 évvel ezelőtt, 1945. november 23-án hunyt el Sop-
ronban Krippel Móric erdőmérnök, egyetemi tanár. 1908-
ban került a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főis-
kolára, az Erdőhasználattani Tanszéket 1938-ig vezette, 
1926-tól már nyugdíjasként. A főiskola rektora volt 1914–
1916 között. Kátlócon (ma: Kátlovce, Szlovákia) született 
1867. szeptember 5-én.

40 évvel ezelőtt, 1980. december 4-én hunyt el Bu-
dapesten Nagypál Judit építész, a soproni műemlék-re-
konstrukciók résztvevője. Budapesten született, 1924. feb-
ruár 18-án.

30 évvel ezelőtt, 1990. december 1-jével Sopront me-
gyei jogú várossá nyilvánították.

30 évvel ezelőtt, 1990. december 2-án hunyt el Buda-
pesten Gráf Ferenc orvos, hematológus, egyetemi tanár, 
az orvostudományok doktora. Sopronbánfalván született, 
1914. április 26-án.

A Széchenyi István Városi Könyvtár oldalán (www.szivk.hu) 
megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

Ez történt…

Bemutatták A szving meg a tangó című előadást a 9. Sissi 
Őszi Tánchéten. A nagyszabású fesztivál házigazdája a Kö-
zép-Európa Táncszínház volt. A Sopron Balett és a St. Pölte-

ni-i Europabalett nagy sikerű produkciójának felvételét pénte-
ken vetítették. A darabban hat nemzet (magyar, orosz, olasz, 
brazil, dél-afrikai, mexikói) táncosai léptek színpadra. 

Online A szving meg a tangó

Tárkányi Sándor és egy, az aranyvonatról származó porcelántárgy – a nőala-
kot ábrázoló szobrocska Szigethi Sándor felajánlásának köszönhetően látható 
az Elfeledett soproniak című kiállításon FOTÓK: SOPRONI TÉMA-ARCHÍVUM 

A CÍMERRŐL A hegyes talpú, vörös címerpajzson két ezüst-
színű körsáv között fut körbe a felül szintén ezüstszínű mál-
tai kereszttel elválasztott felirat: „SOPRON CIVITAS FIDELIS-
SIMA”. A köriraton belül öt csúcsíves ablakkal és öt orommal 
ellátott várfal jelenik meg, amelyből három torony emelke-
dik ki. A pajzs felső sarkaiban balról aranyszínű koronás női 
fej, jobbról aranyszínű szakállas férfifej van, a háttérben ke-
reszttel, mindkét fejet dicsfény övezi. A pajzsban aranyszínű 
olajág. Sopron város címerében a háromtornyos várfal meg-
jeleníti a falakkal védett, erődítmény jellegű várost. Az olaj-
ág a békességet jelképezi. A címer grafikai változatát Geren-
csér Tamás készítette.
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Csapó Károly: Diego fantasztikusan bánt a labdával

Játszott Maradona ellen

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A soproni textiles és a magyar válogatott egy-
kori játékosa, Csapó Károly 1981-ben focizott 
Diego Maradona ellen. Máig jól emlékszik fan-
tasztikus játékára, ahogy arra is, hogy a legen-
dás labdarúgót a ’82-es világbajnokságon két 
magyar védő sem tudta „megfogni”.

Múlt héten szerdán, a magyar 
labdarúgás napján, a londoni 
6–3 évfordulóján hatvanéves 
korában elhunyt Diego Mara-
dona. A világbajnok argentin 
labdarúgó halálát szívroham 
okozta. A néhai világklasszist 
az elnöki palotában, a híres Ca-
sa Rosadában ravatalozták fel, 
fából készült koporsóját pedig 
argentin zászlóval és egy 10-es 
válogatott mezzel takarták le. 
Temetése pénteken volt. A Boca 
Juniors, a Barcelona és a Napoli 
legendája 1986-ban világbajnoki 

címre vezette az argentin válo-
gatottat, 1997-ben vonult vissza, 
edzőnek állt, de azóta egészségi 
problémákkal küszködött.

Csapó Károly, a soproni texti-
les egykori labdarúgója is szép 
emlékeket őriz Diego Marado-
nával kapcsolatban. – Az 1982-es 
világbajnokságra készülve, 1981-
ben a válogatottal Argentínában 
voltunk többhetes edzőtábor-
ban – mesélte Csapó Károly. – Az 
egyik edzőmérkőzésen jóma-
gam is játszottam a világklasz-
szis ellen. Fantasztikusan bánt a 

labdával, cselezett, és rendkívü-
li technikával lőtt a kapura. Az 
1982-es spanyolországi világbaj-
nokságon részt vevő magyar vá-
logatott csapat tagja voltam, az 
Argentína elleni meccset azon-
ban a lelátóról követtem végig. 
Az volt a taktikánk, hogy két vé-
dő fogja majd, de ők is kevesek 
voltak ellene. Maradona vezény-
letével meg is nyerték a mérkő-
zést 4–1-re. 

– Az 1986-os világbajnokságra 
mindenki jól emlékszik – foly-
tatta Csapó Károly. – Marado-
na élete két legemlékezetesebb 
gólját Anglia ellen lőtte. Az 51 
percben ikonikus kezezős góljá-
val szerzett vezetést, majd négy 
perccel később a kezdőkörből in-
dulva futotta és cselezte szét a 
komplett angol csapatot. Utób-
bit később a futballtörténelem 
legszebb találatának is megvá-
lasztották. Már akkor látszott, 

hogy a szegénységből kitörve 
szeretne klasszis labdarúgó len-
ni. Vágya volt, hogy szeressék az 
emberek. Sajnálom, hogy a pá-
lyafutását befejezve nem min-
dig alakult jól az élete.

Az őszi szezon 
utolsó meccse
TÖREKI AMAND 

Újabb győzelmével megőrizte előkelő helyét 
az NB III. nyugati csoportjának tabelláján az SC 
Sopron. A futballisták már az őszi szezon utol-
só mérkőzésére készülnek. 

Weitner Ádámék az előző héten 
a Pápai Perutz FC ellen léptek 
pályára. A Pápán rendezett mér-
kőzés a tipikus egygólos rang-
adókat idézte, amelyen a talá-
latot végül a soproni Keresztes 
Krisztián szerezte meg – fejes-
sel. – Fiatal csapatom megér-
demelt győzelmet aratott a jó 
erőkből álló Pápa otthonában 
– nyilatkozta a mérkőzés után 
Weitner Ádám. 

Ezen héten viszont már újabb 
kihívás elé néznek a piros-fehé-
rek, hiszen az őszi szezon utolsó 
mérkőzésére készülnek. A félév-
zárón a THSE-Szabadkikötő el-
len lép pályára az SC Sopron. 
A második fordulóban már ta-
lálkozott egymással a két együt-
tes, akkor még Horváth Csaba 
irányításával a budapestiek 3–1-
es győzelmet arattak. Azóta je-
lentősen változtak az erőviszo-
nyok, hiszen míg a Szabadkikötő 
együttese a 20 lejátszott mérkő-
zésén 4 győzelmet, 4 döntetlent 
és 12 vereséget szerezett, így 16 

ponttal a 18. helyen áll, addig a 
soproniak újabb győzelmükkel 
az előkelő hatodik pozíciót fog-
lalják el. 

A soproni játékosok nagy mo-
tiváltsággal és intenzitással foly-
tatják az edzéseket, hiszen győ-
zelemmel szeretnék zárni az 
őszi szezont.

– Nem gondolunk még a téli 
pihenőre, hiszen mindenkinek 
a hétvégi mérkőzés lebeg a sze-
me előtt – nyilatkozta az SC Sop-
ron belső védője, Jakab Gábor. 
– Minden mérkőzést egy dön-
tőként fogunk fel, nem lesz ez 
másként ezúttal sem. Szeret-
nénk győzelemmel búcsúz-
tatni az őszi szezont. Nagyon 
sajnáljuk, hogy a szurkolóink 
nem lehetnek ott velünk a sta-
dionban, de azért is küzdünk, 
hogy győzelemnek örüljenek 
az otthonaikban.

Az SC Sopron – THSE-Szabad-
kikötő mérkőzést december 
6-án 13.30-kor rendezik a váro-
si stadionban.

SFAC, SVSE:  
tavaszra várva
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A megyei labdarúgó-bajnokságokban szerep-
lő SFAC és SVSE számára befejeződött az őszi 
szezon. Mindkét soproni egyesületnél biza-
kodva várják a tavaszi folytatást.

A SFAC a 2020/2021-es megyei 
első osztályú bajnokság őszi sze-
zonját a kilencedik helyen zárta. 
Katona Sándor legénységének 
mérlege: 17 pont, öt győzelem, 
kettő döntetlen és hét vereség.

– Három jó csatárunk van, a 
támadásnál eredményesek va-
gyunk, de a védekezésen van 
még mit javítani – mondta la-
punknak Ábrahám Tibor, a 
SFAC elnöke. – Tavaszra a ter-
veink szerint új játékosokat is 
igazolunk. A megyei osztályok-
nál egyedülálló módon a spor-
tolóink felkészülését Czákler Zi-
ta mentális szakember is segíti. 
A munkájára azért van szükség, 
mert a mérkőzéseken egy ide-
ig jól tartja magát a csapat, az-
tán hirtelen összeomlik. Abda, 
Kapuvár, Nyúl ellen több góllal 
is vezettünk, a végén – sajnos 
– elveszítettük a mérkőzést. Az 
SC Sopronnal együttműködve 
a bajnokság elején képzett lab-
darúgók érkeztek az egyesület-
hez. Az önkormányzat támo-
gatásának köszönhetően az 
anyagi feltételek is biztosítot-
tak, hogy az egyre gyarapodó 

szurkolók jó meccseket láthas-
sanak az Angeron.

A megyei másodosztály 
nyugati csoportjában szereplő 
SVSE–GYSEV a tabella negyedik 
helyén áll. Hét győzelem mellett 
kettő döntetlen és három vere-
ség a mérlegük.

– Csak pozitívan tudok nyilat-
kozni a srácokról – fogalmazott 
Mozsolits Jenő edző. – A szezon 
nehezen indult, de aztán jöttek 
az eredmények. A vége már ki-
fejezetten jól sikerült: zsinór-
ban öt meccset nyertünk. Pölcz 
Róbert ügyvezetővel úgy dön-
töttünk, hogy a mostani hely-
zetben az amatőr labdarúgók 
egészsége a legfontosabb. Edzé-
seket nem tartunk, a játékosok 
egyénileg készülnek. A folyta-
tást nézve nagyratörő terveink 
vannak. Az SC Sopron több fiatal 
játékosa is „lekerült hozzánk”, és 
jól beépült a csapatba. Tavasszal 
a rangadóinkat itthon játsszuk. 
Ősszel pedig a hazai pályán csak 
egyetlen pontot vesztettünk, 
így nem titkolt célunk, hogy a 
bajnokság végére odaérjünk a 
feljutó helyre.

Sport

Várják a havat a sífutók
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bíznak a kedvező té-
li időjárásban a sífu-
tók. A soproni parker-
dőben három pályát 
is kialakítottak, így 
már „csak” a hóra van 
szükség, hogy elin-
duljon a szezon. 

Kubinszky András, a Fáber Sí-
futó, Botsport és Természetjáró 
Közhasznú Egyesület elnöke el-
mondta: 13 éve szervezik a sop-
roni parkerdőben a sífutást, és 
mindössze egyszer fordult elő 
– a 2019/20-as téli szezonban 
– hogy nem hullott sportolás-
ra alkalmas hó.

– Általában minden évben 
van néhány hét, amikor kime-
hetnek a pályákra a sífutók, 
2018-ban például még március 
elején is volt kellő mennyiségű 
hó – mondta Kubinszky András. 
– Remélem, idén nekünk kedvez 
majd az időjárás. Ahhoz, hogy 
használni tudjuk a sífutó léce-
ket, minimum 8–10 centimé-
ter hó szükséges. Azonban az az 
igazi, ha 20 centiméter téli csa-
padék esik, ez esetben ugyanis 
már a gépi nyomfektető eszkö-
zünket is tudjuk használni, így 

tökéletes pálya várja a sífutás 
kedvelőit.

A soproni parkerdőben 3 sí-
futó pályát is kialakítottak. Ezek 
körpályák, amelyek mindegyi-
ke 4 kilométer hosszú. A pályák-
hoz felvezető utak szintén négy 
kilométeresek, egyik a kőfejtő 
parkolójától indul, tehát busz-
szal is elérhető, a másikra pedig 
a kalandparknál lévő parkoló-
nál lehet csatlakozni. Így tehát 

összesen 20 kilométer sífutópá-
lya várja az érdeklődőket, ame-
lyekről két helyszínen térképet 
is kihelyeztek.

– Nemcsak Sopron környé-
kén népszerűek a pályáink, az 
ország más tájairól is jönnek 
hozzánk, hiszen kevés Magyar-
országon a jó minőségű sífutó 
pálya – tette hozzá Kubinszky 
András. – Mindenkinek tudom 
ajánlani ezt a mozgásformát: a 

sífutó léc keskeny és könnyű, a 
kötés pedig hátul engedi a sarok 
felemelését. Mindenki maga vá-
laszthatja, milyen sebességgel 
szeretne haladni. A sífutó bot 
hosszabb, ennek segítségével 
lökjük magunkat. Mondanom 
sem kell, milyen gyönyörű a ha-
vas, téli erdő.

Az egyesület a kezdő sífutók 
számára egy rövidebb gyakorló-
pályát is kialakított.

Diego Maradona nagy mérkőzése volt a ’86-os mexikói világbajnokságon az angolok elleni

A sífutókat három, összesen 20 kilométer hosszúságú pálya várja a soproni 
parkerdőben, de egy rövidebb gyakorlópályát is kialakítottak

Csapó Károly

BABOS TÍMEA IS JELÖLT

A női tenisztornákat szervező WTA idén is jelölte Az év 
párosa-díjra Babos Tímeát és a francia Kristina Mladeno-
vicot, akik tavaly elnyerték az elismerést. Babosék legna-
gyobb riválisa ezúttal a világranglistát az élen záró Bar-
bora Strycova és Hszieh Szu-vej.

›
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Két korosztályban is külföldi szakember segí-
ti a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia 
fiataljainak fejlődését. Az U16-osoknál a szerb 
Misa Popadic, az U18-as együttesnél pedig a 
spanyol Carlos Vallejo vezeti az edzéseket. 

Horváth József, az akadémia 
szakmai igazgatója elmondta: 
két oka is van annak, hogy kül-
földi edzőkkel dolgoznak: egy-
részt sajnos az utóbbi 20–25 
évben kevés minőségi trénert 
képeztek Magyarországon, így 
nincs elegendő szakember a 

hazai utánpótlásban. Másrészt 
pedig ma már rengeteg helyen 
zajlik magas színvonalú után-
pótlás-nevelés, ennek pedig 
alapvető feltétele a megfelelő 
edzők jelenléte.

– Két olyan országból, Szer-
biából és Spanyolországból 

érkeztek hozzánk a trénerek, 
amelyek kosárlabda-kultúrája 
magasabban jegyzett a magyar-
nál – mondta Horváth József. 
– Misa Popadic a szigorúbb, fe-
gyelmezett, pontosságot igény-
lő szerb iskolát képviseli, ami 
optimális az U16-osoknál. Car-
los Vallejo pedig a kreativitást, 
a játékosságot, a jó értelemben 
vett lazaságot erősíti az idősebb 
korosztályban.

A szakmai igazgató hozzátet-
te: mindkét trénerrel egyetér-
tettek a szakmai elképzelések 
átbeszélésekor. A legfontosabb, 
hogy a felnőtt csapatokba ké-
pezzenek minőségi játékosokat, 
emellett pedig csak másodlagos 
az eredményesség.

– Természetesen örülünk an-
nak, ha győznek a srácok, sőt, 
mind az U16-os, mind pedig 
az U18-as együttesünket az or-
szágos nyolcasdöntőbe várjuk 
– tette hozzá a szakmai igazga-
tó. – Ezeken az összecsapásokon 
ugyanis a legjobb csapatokkal 
találkoznak, ami segíti a szak-
mai fejlődésüket. 

Misa Popadic rutinos tréner-
nek számít, hiszen dolgozott 
Szerbia mellett Franciaország-
ban, Líbiában és Kínában is. Car-
los Vallejo az Alicante akadémiá-
járól érkezett Sopronba, jelenleg 
online végzi a legmagasabb 
szintű spanyol edzői képzést. 

RÁZÓ LÁSZLÓ

A korona-
vírus-jár-
vány még 
az utol-

só pillanatban is átírta 
az Euroliga-csoport-
meccsek menetrend-
jét. Az eredeti tervek 
szerint négy csapat 
mérkőzött volna meg 
a soproni „buborék-
ban”, végül csak há-
rom lép parkettre. 

Mint arról a lapunkban több-
ször is beszámoltunk („Buborék-
ban az Euroliga”, Soproni Téma, 
2020. szeptember 23.), novem-
ber 29-től hét napon át Euro-
liga csoportmérkőzéseket ren-
deznek városunkban. A Sopron 
Basket a D-csoportban a Galata-
saray, a Bourges és a Basket Lan-
des ellen játszhat. Vagyis játsz-
hatott volna... 

Nem jött a Galatasaray
Négy együttes közül végül csak 
három jött: a török sztárcsa-
pat, a Galatasaray együttesé-
nél az utazás előtti Covid-tesz-
telés több játékosnál is pozitív 
eredményt hozott. A Nemzet-
közi Kosárlabda Szövetség ezek 
után arról döntött, hogy a Ga-
lata nem utazhat Sopronba, a 
buborékrendszerben megren-
dezett csoportmérkőzésekre. 
Mindettől függetlenül a másik 

három csapat részvételével 
megrendezik a találkozókat, a 
török együttes elleni meccsek 
pótlásáról pedig később dönt a 
nemzetközi szövetség.

Jeca: „Nagyon várjuk  
a meccseket”
Az Euroliga-mérkőzések előtt Je-
lena „Jeca” Brooks arról beszélt 
a Soproni Témának, hogy na-
gyon várják az összecsapáso-
kat. – Végre pályára léphetünk a 
legmagasabb szinten is, nagyon 

vártunk már erre a pillanatra 
– nyilatkozta a sportoló. – Ne-
héz perióduson vagyunk túl, a 
járvány miatt kevés játékos volt 
ott az edzéseken, nem tudtunk 
minőségi edzésmunkát végezni. 
Nem gondolom, hogy százszá-
zalékos állapotban van a csapat, 
de megpróbáljuk a saját játé-
kunkat játszani, meglátjuk, ez 
mennyire lesz elég. Én jó formá-
ban érzem magam, remélem, jól 
megy majd a játék. Ami kicsit 
nehéz lesz: a buborékrendszer 

miatt nem találkozhatok fér-
jemmel és kisfiammal, de ők is 
itt lesznek Sopronban és druk-
kolnak nekünk.

Egy volt, egy lesz...
Lapzártánk után, kedden este 
játszotta le első mérkőzését a 
Sopron Basket a francia Bour-
ges Basket ellen. A Galatasaray 
csapatával csütörtökön este 
csaptak volna össze, a harma-
dik mérkőzés, a szintén francia 
Basket Landes ellen pénteken 

16.30-kor kezdődik. A meccse-
ket az M4 Sport élőben közvetíti, 
de az eredményekről jövő heti 
lapunkban mi is beszámolunk. 

A hetedik 
helyen a Sopron 
A hetedik helyen áll a Sopron 
Basket a női Euroliga erősor-
rendjében, amelyet a Nemzet-
közi Kosárlabda Szövetség (FI-
BA) állított fel. A wbasket.hu 
idézte Paul Nielsen FIBA-szak-
írót, aki a világszervezet honlap-
ján tette közzé tanulmányát. E 
szerint a hetedik helyen jegyzett 
magyar bajnok az idei szezon-
ban ismét „hullámokat kelthet”, 
bár a Final Four elérése – ahogy 
sikerült 2018-ban és 2019-ben 
– nagy feladatnak látszik. A FI-
BA erősorrendjében az orosz Je-
katyerinburg, a cseh USK Praha 
és a török Fenerbahce került az 
első három helyre. Ugyanezen 
a ranglistán a Galatasaray a 6., 
a Bourges a 11., a Basket Landes 
pedig a 13. helyen áll.

Jól sikerült a főpróba 
Az Euroliga-csoportmeccsek 
előtti főpróbát az MTK elleni 
bajnoki jelentette a Sopron Bas-
ket számára. A fővárosi csapat 
ellen Tina Krajisnik 21,  Czukor 
Dalma pedig 16 pontig jutott. 
A kérdés nem a győzelem volt, 
hanem annak mértéke, illetve 
az, hogy végül átlépi-e a száz 
pontot a hazai csapat. Fegyver-
nekyék végül csak egy kosár 
híján, de maradtak száz egység 
alatt, a végeredmény: Sopron 
Basket – TFSE-MTK: 98–67.

Nem jött a Galatasaray, mert több játékos koronavírustesztje pozitív lett

Euroliga-meccsek Sopronban

A Soproni Sportiskola 
külföldi kosáredzői 

Sport

LELÁTÓ

Kosárlabda
December 4., 
péntek 16.30 óra, 
Novomatic-aréna
Basket Landes 
– Sopron Basket

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

Labdarúgás
December 6., 
vasárnap 13.30 óra, 
városi stadion
SC Sopron 
– THSE-Szabadkikötő

›

Thompson: Szeretnénk kellemes meglepetést okozni

Kiszámíthatatlan szezon
RÁZÓ LÁSZLÓ

Több mutatóban is előkelő helyen szerepel a 
férfi kosárlabda-bajnokság egyéni ranglistáin 
Bernard Thompson. Az SKC játékosa a legjobb 
labdaszerző, és a hatodik legtöbb pontot dob-
ta – ennek kapcsán beszélgettünk. 

– Hogy érzed magad Sopron-
ban, minek köszönhető, hogy 
ismét az SKC-hoz szerződtél?

– Kiválóan érzem magam a 
városban, a csapatunk is kezd 
egész jól összeállni. Visszatéré-
semben nagy szerepe volt an-
nak, hogy nagyon jó a kapcsolat 
köztem és Flevarakis vezető-
edző között. A tavalyi, cson-
ka szezonban elvégzett közös 
munka remek volt, ilyen rövid 
idő alatt is sikerült megtalál-
nunk az összhangot. Azono-
sak voltak a céljaink és elkép-
zeléseink, és úgy gondolom, 
hogy jobb olyan csapatnál ját-
szani, ahol ismerem az edzőt, 
mert tudom, mire számíthatok. 
Egyébként is, ebben a szörnyű 
járványhelyzetben magam is 
úgy éreztem, hogy olyan he-
lyen kell lennem, amit isme-
rek, és ahol otthonosan élhe-
tek – Sopron pedig ilyen hely 
lett számomra. 

– Mennyire nehezíti meg a 
csapatok dolgát a pandémia?

– Néha nagyon nehéz. El sem 
tudom képzelni, hogy valaha 
is lesz még egy szezon, ami az 
ideihez hasonló. A soron követ-
kező mérkőzések időpontjai és 

helyszínei kiszámíthatatlanok, 
nagyon nehéz a csapatoknak rit-
must fogniuk. De ezek a dolgok 
sajnos nem rajtam, rajtunk múl-
nak. Remélem, az összes csapat, 
játékos a lehető legnagyobb biz-
tonságban és egészségben tud-
ja átvészelni ezt az időszakot, és 
mielőbb visszaállhat a normá-
lishoz közeli állapot a bajnok-
ság lebonyolításában. 

– Hogy értékeled a saját tel-
jesítményed, milyen ered-
ményt vársz a csapattól?

– Úgy gondolom, hogy egye-
lőre jól megy a játék, de azt is 
tudom, hogy még sokkal több 
van bennem. Köszönet a csa-
patnak, hogy bíznak bennem 
és támogatnak. Ezek a srácok 
egytől egyig rendkívül kemény 
munkát végeznek minden nap. 
Nagy önbizalmat ad, hogy tu-
dom, ott vannak mellettem, és 
mindenben számíthatok rájuk. 
Én hiszek benne, hogy jó esé-
lyünk van a szezon végén kel-
lemes meglepetést is okozni. 
Lehet, hogy furcsán hangzik, 
de teljesen csak az első helye-
zéssel lennék elégedett. Amíg 
egészségesek tudunk maradni, 
mindig van esély a győzelmek-
re. Folytatni kell minden nap a 
kemény munkát, javítani a já-
tékunkat addig, míg oda nem 
érünk – akár az első helyre. 

Lesz foci Eb 
Budapesten

– Nem gondolom, hogy százszázalékos állapotban van a csapat, de megpró-
báljuk a saját játékunkat játszani – nyilatkozta Jelena „Jeca” Brooks (j2)

Bernard Thompson kiválóan szerepel, a játékos az-
zal lenne tökéletesen elégedett, ha az SKC meg-
nyerné a bajnokságot FOTÓ: WÖLFINGER BÉLA

A szerb Misa Popadic (b) a sportiskola U16-os csa-
patánál edző, az U18-asok tréningjeit a spanyol 
Carlos Vallejo vezeti

A koronavírus-járvány miatt 
korábban felmerült, hogy 
mégsem 12 ország rendezi 
meg az Eb-t, hanem egyet-
len helyszínen, méghozzá 
Oroszországban játszanak 
majd a csapatok. A legfris-
sebb hírek szerint azon-
ban az UEFA nem mond 
le az „összeurópai” rende-
zésről, és az eredeti tervek 
szerint 12 országban, köz-
tük Magyarországon, a Pus-
kás Arénában rendezik meg 
a kontinenstornát. 
A magyar fociválogatott így 
hazai pályán kezdheti meg 
Eb-szereplését, június 15-
én Portugália, majd június 
19-én Franciaország ellen 
lép pályára. Marco Ros-
si csapata Németországgal 
június 23-án Münchenben 
találkozik majd.
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A HÉT MOTTÓJA:

„Túl későn jön rá az 
ember, a legdön-
tőbb különbség a 
boldogság és az 

öröm közt mégis-
csak az, hogy a bol-

dogság szilárd, az 
öröm pedig csepp-

folyós.”

Jerome David Salinger 

(amerikai prózaíró)

KÖNYVAJÁNLÓ›

A gyermek és a családok boldogulása az első

Bölcsődebővítés
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Új épületegyüttes-
sel, benne 28 férő-
hellyel bővül a Száz-
szorszép Bölcsőde. 
A munkák már elkez-
dődtek – jelentette be 
az elmúlt csütörtökön 
dr. Farkas Ciprián pol-
gármester az építke-
zés helyszínén.

– A kormányzat politikájához 
hasonlóan a soproni önkor-
mányzat számára is a gyermek 
és a családok boldogulása az el-
ső, ennek elengedhetetlen ele-
me, hogy a gyermekeink jó és 
korszerű körülmények között 
nevelkedhessenek – mondta 
dr. Farkas Ciprián polgármes-
ter Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester jelenlétében. – Magyar-
országon folyamatosan nő a 
gyermekvállalási kedv, ezért 
is fontos, hogy a korszerűsí-
tések mellett új férőhelyekkel 
bővüljenek a soproni bölcső-
dék és óvodák. A Százszorszép 
Bölcsődében most egy új, kü-
lönálló szárny épül. Az 1981-
ben átadott létesítmény épü-
letenergetikai felújítása három 
évvel ezelőtt valósult meg, en-
nek köszönhetően csökkent az 

üzemeltetési költség, így is hoz-
zájárulva a környezetvédelmi 
adottságok javulásához. 

A mintegy 314 millió fo-
rintból megvalósuló fejlesz-
tés eredményeképpen a Száz-
szorszép Bölcsőde hamarosan 
egy új épületegyüttessel bővül. 
Az új létesítmény a két gyer-
mekcsoport fogadására alkal-
mas csoportszobákat és a ki-
szolgáló, gazdasági funkciókat 

foglalja magában. Az új szárny 
összesen huszonnyolc új gyer-
mek fogadására lesz alkalmas, 
a tervek szerint jövő szeptem-
berre készül el. A kivitelezés 
során új építészeti elemként 
szolgál majd az épület hom-
lokzataihoz kapcsolódó fedett–
nyitott, átmeneti teret alkotó, 
színes, játékos terasz és előte-
tőrendszer, mely egybefogja az 
épületrészeket.

A polgármester a sajtótájé-
koztató keretében jelentette be, 
hogy újabb öt évre Kocsis Zsu-
zsannát nevezték ki az Egyesí-
tett Bölcsődék vezetőjének.

– A Százszorszép Bölcsődében 
jelenleg három gondozási egy-
ségben 78 három évnél fiatalabb 
gyermeket gondozunk – tette 
hozzá Kocsis Zsuzsanna. – Örü-
lünk, hogy a bővítés után újabb 
gyermekeket fogadhatunk. 

Soproni fiatalok

Az idei tanévben bevezet-
ték a digitális kultúra nevű 
tantárgyat, s ezzel a koráb-
binál jóval nagyobb hang-
súlyt kaptak a programo-
zási ismeretek. A diákok és 
tanáraik hatékony együtt-
működését segíti a SuliPY, 
amit a Líceum igazgatóhe-
lyettese, Szabó-Bakos Gá-
bor dolgozott ki.
Az új oktatási felület ingyen, 
regisztráció nélkül használ-
ható okos telefonon, lap-
topon, asztali gépeken is. 
– Minden egyes lecke négy 
részből áll: videó, példák, 
feladatok megoldással, il-
letve anélkül és extra tar-
talmak. Alkalmas önálló 
tanulásra a diákok számá-
ra, használható tantermen 
kívüli oktatásban, segíti a 
tehetséggondozást, illet-
ve a felzárkóztatást – so-
rolta Szabó-Bakos Gábor. 
– A felület megkönnyítheti 
a szaktanárok munkáját, ha 
még nem tanította a Python 
nyelvet, tartalma illeszkedik 
a tananyaghoz. 
Az új platform jelentős se-
gítség lenne a tanárok szá-
mára is. A líceum pedagó-
gusa felajánlotta a „köznek” 
a fejlesztését, reméli, hogy 
hamarosan bekerül a köz-
ponti ajánlatok sorába.
Az új oktatási felület a 
sulipy.hu oldalon érhető el. 

SuliPY 
Sopronból

Bővül a Százszorszép Bölcsőde – a munkák már megkezdődtek, a tervek sze-
rint jövő szeptemberre készül el a két új csoportszoba  FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ajándékot hoz a MikulásParrag Liliána évek óta vezet „gondolatfüzetet”

Ígéretes fiatal írójelölt P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Már több száz éve december 6-án érke-
zik. Napjainkban leginkább rénszarvasszánon 
Lappföldről – a népi hagyomány szerint vi-
szont a mennyben lakik. Utánajártunk Mikulás 
izgalmas történetének. 

A hagyomány szerint Miklós a 3. 
században született a kis-ázsiai 
Patarában gazdag kereskedőcsa-
ládban. Az emberek tiszteletét 
és szeretetét jótékonykodásával 
vívta ki, tettei miatt már életé-
ben szentnek tartották. 

– Az egyik ismert történet 
szerint egy szegény embernek 
három lánya volt, akiket megfe-
lelő hozomány hiányában nem 
tudott férjhez adni – mesélte 
Csiszár Attila, a Soproni Mú-
zeum néprajzos–muzeológu-
sa. – Miklós püspök elhatároz-
ta, hogy segít rajtuk. Az éj leple 
alatt egy-egy arannyal telt zacs-
kót tett a szegény ember abla-
kába. Szent Miklós legendája 
kapcsán terjedt el a 19. század-
ban elsőként a németországi 
városokban az a szokás, hogy 
Mikulás napjának előestéjén 
az ablakokba helyezett, kitisz-
tított csizmákba szaloncukrot 

vagy kisebb édességekből és 
déligyümölcsökből álló cso-
magot tesznek.

Megtudtuk, Sopron térségé-
ben egykor december 6-án a le-
gények láncokkal járták az utcá-
kat, és nagy lármát csaptak. El is 
nevezték őket láncos Miklósok-
nak. Magyarországon éppen vi-
dékünkről, a Sopron vármegyei 
Csepregről ismeretes ennek az 
első írásos említése. Egy 1785-
ből való tanácsi határozat meg-
tiltja, hogy a „láncos Miklósok” a 
gyermekeket ijesztgessék.

– A mai gyerekeket megláto-
gató, megajándékozó Szent Mik-
lós (Mikulás) már nem a menny-
ben lakik, hanem a Lappföldről 
elindulva járja körbe a világot 
rénszarvasok húzta szánján. 
A neve sem Mikulás már, ha-
nem – a finn eredeti alapján 
– sok helyütt Joulupukki – zár-
ta Csiszár Attila.

Mézeskalácsra való szí-
nes nyomat a 20. század 
első feléből.  
FOTÓ: SOPRONI MÚZEUM
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A Macskakő Gyer-
mekmúzeum Csalá-
di legendárium című 
pályázatán különdíj-
jal jutalmazták Par-
rag Liliána „Amazo-
nok földjén” című 
elbeszélését. A ber-
zsenyis diáklánynak 
nem ez az első irodal-
mi sikere. 

Lili háromszor indult az Így írok 
én... elnevezésű irodalmi pályá-
zaton, kétszer ért el második he-
lyezést, harmadszor pedig két 
kategóriában is ő lett a győztes. 
Mivel életkora miatt már nem 
nevezhetett a 10–14 éveseknek 
meghirdetett pályázatra, kapva 
kapott a Macskakő által felkínált 
lehetőségen. Tavalyi történeté-
vel – amelynek a „Családom a 
történelemben (Dédanyám me-
séje)” címet adta – megnyerte 
a kiírást.

– Apai dédnagyapám mesél-
te el édesanyámnak azokat a kö-
rülményeket, amelyek egyetlen 
lánytestvére, Margitka elveszí-
téséhez vezettek – tudtuk meg 
Lilitől. – Idén a családom anyai 
ágán kutakodtam. A másik déd-
nagymamám tragikusan véget 
ért szerelmének történetét ve-
tettem papírra, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy a be-
fejezés egy következő írásom 
témája legyen.

A fiatal lány hosszas utá-
najárás eredményeképpen az 
események történelmi hátte-
rét is részletesen bemutatja. El-
mondta, évek óta vezet „gon-
dolatfüzetet”, amelyben azokat 
az ötleteit jegyzi fel, amelyeket 
érdemesnek talál a későbbi fel-
használásra. Lili azért jelentke-
zett gimnáziumba, mert konk-
rét terve még nincs a jövőjére 
vonatkozóan. Az irodalmon 
kívül a pszichológia is érdek-
li: foglalkoztatja, hogyan ké-
pesek az emberek az őket ért 
traumákat, gyermekkori sérel-
meket feldolgozni. 

– A pszichológiai témájú 
könyveken kívül szívesen ol-
vasok versesköteteket is – foly-
tatta az érett gondolkodású ifjú 
hölgy. – Az egyik kedvenc köl-
tőm József Attila. Megragad az 
az érzékenység, amellyel a vi-
lágot szemlélte, gondolatai-
ban, soraiban sokszor magam-
ra ismerek.

Lili számára a valódi kikapcso-
lódást a lovaglás jelenti. Amikor 
felül a lóra, elönti a szabadság 
érzése, megszabadul a min-
dennapi gondoktól, át tudja 
élni a pillanatot a maga teljes 
valóságában.

Városunkban már hagyomány, hogy az új év 
elején japán nyelvtanfolyam indul a Soproni 
Széchenyi István Gimnáziumban. Az oktató, 
Mimu Towaki már meg is érkezett Sopron-
ba – őt köszöntötte a városházán dr. Farkas 
Ciprián polgármester és Csiszár Szabolcs 

alpolgármester. Újdonság, hogy most nem 
személyesen, hanem a járványügyi helyzet 
miatt online keretek között szervezik meg 
a különleges tanfolyamot. Az előző japán 
nyelvtanár, Sayumi Horikawa ősszel hagy-
ta el városunkat. 

Mimu Towaki az új japántanár

Parrag Liliána írásaiban a pontos történelmi 
háttérnek is utánajár

J. D. Salinger
Holden Caulfield 17 éves 
amerikai gimnazista, akit 
éppen a negyedik iskolá-
ból rúgtak ki. Holden első 
személyben mondja el a ki-
csapása utáni három napjá-
nak történetét, melyet New 
Yorkban éjszakai mulató-
helyeken, kétes hírű szál-
lodában, s az utcán tölt el. 
Az egyetlen élőlény, akivel 
őszintén beszélhet, s aki ta-
lán meg is érti valamennyi-
re, titokban felkeresett tíz-
éves kishúga.
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Az alma nem esik messze a fájá-
tól, tartja a mondás, melynek igaz-
ságáért nem kell messzire men-
ni Sopronban sem. Puskás Árpád a 

soproni asztalitenisz újjáélesztője és króniká-
sa, a Soproni Asztalitenisz Szövetség tisztelet-
beli elnöke, Csaba fia pedig korosztályában a 
sportág egyik kiemelkedő tehetsége volt. 

– Budapesten születtem, a sport 
iránti szeretetem a kelenföldi 
grundokon a focival kezdődött 
– mesélte a Millennium 2000 
és a Sopronért Emlékérem-
mel kitüntetett Puskás Árpád. 
– A budai Mátyás király Gimná-
ziumban kiváló tanáraim vol-
tak, érdekességként megemlí-
tem, hogy az a Benedek István 
volt a tornatanárom, aki ké-
sőbb Bill Clintonnak lett a sze-
mélyi edzője, de mondhatnám 
Kolozs Ferenc nevét is, aki ké-
sőbb a Testnevelési Főiskolán 
tanított, és a kézilabda-váloga-
tott edzője volt. A Csóka utcai 
BSZKRT-házban (Budapest Szé-
kesfővárosi Közlekedési Rész-
vénytársaság) laktunk. Volt ott 
egy kultúrterem, ahol lehetett 
sakkozni, biliárdozni és ping-
pongozni. Engem legjobban a 
pingpong érdekelt, előbb a Bu-
dapesti Előre igazolt le, majd 
az Elida SC-ben a háromszoros 
világbajnok Kóczián Józsefnek 

voltam a tanítványa. Főiskolás 
koromban a közgazdasági fő-
iskola NB II-es csapatában ját-
szottam. Immáron hatvan éve 
annak, hogy egy csodaszép sop-
roni lány, Bodnár Miett elcsa-
varta a fejem, soproni lettem, 
és az akkori városi tanács mű-
velődési osztályának gazdasági 
vezetőjeként megismerkedtem 
a sportiskola igazgatójával, Hor-
váth Vince tanár úrral. Bár ta-
lán a szívéhez a kosárlabda állt 
a legközelebb, de lelkesen tá-
mogatta az asztalitenisz szak-
osztály megalakulását, ahol 
1964-től 1978-ig voltam veze-
tőedző. Néhány név az első 
évfolyamból: Conrád Márta, 
Drescher Andrea, Szendrői Ju-
dit, Császár József, Horváth Fe-
renc, Joó József, Kozák Gábor, 
Tuskó Gábor, majd a későbbi, 
sok-sok országos sikert is elérő 
„nagy csapat”: Horváth Balázs, 
Kiss Gábor, Szűts Péter és az én 
Csaba fiam.

– Valójában én már beleszü-
lettem a pingpongba, hisz ami-
kor apu edzést tartott a papréti 
tornacsarnokban, rendszerint 
mentem vele – folytatta Puskás 
Csaba, akinek eredeti végzett-
sége ugyan biológia–testneve-
lés szakos tanár, de évtizedek 
óta vendéglátós szakember-
ként dolgozik. – Előbb csak 
„pötyögtünk”, majd elkezdőd-
tek a komolyabb edzések Do-
minek Pista bácsival, illetve 

Domnánics Karcsival. Nagyon 
jó volt a hangulat, edzés után 
foci, illetve télen korcsolyázás, 
majd azzal, hogy egymást fa-
vorizáltuk, jöttek a komolyabb 
eredmények. Az országos ifjúsá-
gi bajnokság döntőjében attól a 
Kriston Zsolttól kaptam ki, aki 
később Jónyerékkal csapatban 
világbajnoki ezüstérmes lett. 
Őrzöm az ütőimet, de már csak 
nézője vagyok egykori kedvenc 
sportágamnak. 

LÁBTECHNIKUS

Vannak az egészségügyi el-
látásnak olyan specialistái, 
akikkel túl ritkán találkozik 
az emberfia, pedig… Néha 
még a megnevezésük is… 
kicsavarodik. 
Régi „kedvencem” a „kosz-
tosnővér”. A helyes megne-
vezés: dietetikus. A dietetikus 
étkezési, étrendi specialista. 
Nem egyszerűen „tanács-
adó”, mert manapság ta-
nácsadós papírost egy hét-
végi „okítással” is be lehet 
szerezni pecsétes színes pa-
píron, hanem ténylegesen 
az egyénre szabott étrendi 

tervezés „művésze”. Minden 
olyan betegségben (renge-
teg ilyen van!), ahol az ét-
rend a kezelés kulcsa, szük-
ség van/ lenne dietetikusra. 
Új kedvencem a „lábtechni-
kus”. A helyes megnevezés: 
podiáter. A cukorbetegek 
lábspecialistája. Hozzá tarto-
zik minden – a vizsgálattól a 
gyógypedikűrig –, ami a cu-
korbeteg lábának védelmé-
hez szükséges. Minden cu-
korbetegnek szüksége van/ 
lenne podiáterre. 

Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

DECEMBER 2–8.

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)  
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

›

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

Szerkesszük közösen a Soproni Témát!  
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket december 9-ig várjuk a Soproni Téma, 
9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneu-
rópai piknikkel foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes –  a járványhelyzet elmúltával – a Pro 
Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

November 18-i rejtvényünk megfejtése: „Csak nyugalomban lelsz a csodák végtelenjére”. Szerencsés megfejtőnk: 
dr. Losonczi Ferenc, Sopron, Lejtő utca.

KERESZT-
REJTVÉNY

December 2.,  
szerda 

Korona gyógyszertár  
Várkerület 73. 

99/505–865

December 3.,  
csütörtök 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

December 4.,  
péntek 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

December 5.,  
szombat 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

December 6.,  
vasárnap 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

December 7.,  
hétfő 

Sepia gyógyszertár  
Ipar krt. 30., Tesco 

99/702–012

December 8.,  
kedd 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Alma és fája

A pingpong is összeköt

Puskás Csaba és Puskás Árpád FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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BÁLINT

Igazi vi-
lágsztárral 
dolgozha-

tott együtt Szemerey 
Bence. A soproni szü-
letésű operatőr David 
Guetta Morten Save 
My Life című dalá-
hoz forgatott kisfilmet 
egy komplett stábbal. 
A Líceum egykori di-
ákját eddigi pályájáról 
is faggattuk.

– Hogy kerültél kapcsolat-
ba David Guetta menedzs-
mentjével?

– Simon Balázs rendezőnek 
köszönhetem a projektet, ő ke-
resett meg a Guetta menedzs-
mentjétől érkezett lehetőséggel. 
A Save My Life meghallgatása 
után úgy ítéltük meg Balázzsal, 
hogy mindenképp szeretnénk 
élni a lehetőséggel.

– A klip forgatását milyen 
munkálatok előzték meg?

– Egy nagyon komoly előké-
szítési szakasszal kezdődik, ami 
bizonyos szempontból fonto-
sabb, mint a forgatás. Ekkor szü-
letik meg a pontos koncepció 

és annak a technikai kivitelezé-
si terve. Minden részletet pon-
tosan átbeszélünk, és eldöntjük 
az alapvető vizuális irányt. Jön 
a casting és a helyszínkeresés, 
közben egyeztetünk a látvány-
tervezővel és a ruhatervezővel. 
Ezután a teljes forgatókönyv ki-
dolgozása a feladat: hány nap 
alatt lehet leforgatni, hány fős 
stáb szükséges hozzá, mekko-
ra apparátust kell mozgósítani. 

Mindeközben folyamatos mee-
tingeken veszünk részt.

– Mekkora kihívást jelen-
tett számodra a sztárral kö-
zös munka?

– A legfontosabb kérdés az 
volt, miként szálljunk verseny-
be vizuálisan az EDM (electronic 
dance music) zenék klipjeinek 
eléggé karakteres képi világával. 
Úgy döntöttünk, mi inkább fil-
met szeretnénk forgatni és nem 

klipet, így a vizualitást is ilyen 
irányba igyekeztem terelni.

– Mennyire volt elégedett 
David Guetta és a stáb?

– A visszajelzések alapján a dj 
és csapata is abszolút meg volt 
elégedve a munkával.

– A pályádról mit kell tudni?
– Tíz éve, amikor elkezdtem 

fotózni, akkor a fesztivál-fényké-
pezés érdekelt a legjobban. Ezt 
a szenvedélyemet máig űzöm. 
Több évig voltam a Sziget-feszti-
válok (többek között a VOLT) hi-
vatalos fotósa, majd később más 
magyar fesztiváloké is. 2014-ben 
úgy hozta az élet, hogy filmfor-
gatásokon is részt vettem mint 
jelenetfotós. Dolgoztam példá-
ul Mundruczó Kornél és Reisz 
Gábor filmjeiben. Ekkor terelő-
dött az érdeklődésem a mozgó-
kép felé. 2016-ban felvételiztem 
a Moholy-Nagy Művészeti Egye-
temre, ahol végül mint média-
designer szereztem diplomát. 
Van egy filmgyártó cégem, az 
Odesa Films, amivel reklámfil-
meket, klipeket készítünk. 

– Sopronba milyen sűrűn 
tudsz hazalátogatni?

– Általában sajnos csak ün-
nepekkor, mert szinte állan-
dóan forgatok. Nagyon szere-
tem Sopront! A város hiányát 
azzal próbálom kompenzálni, 
hogy Budára költöztem. Az él-
mény hasonló.

Szénási Ferenc (Széna) soproni karikaturista al-
kotásai hétről hétre.

Soproni humorsarok 

MADARÁSZ RÉKA

A karácsony szin-
te elképzelhetetlen 
mézeskalács nélkül, 
ami díszként akár a 
fánkat is ékesítheti. 
A sütemény minősé-
ge legalább annyira a 
mázon, mint a tészta 
összeállításán múlik.

Ignácz Gabriella gyermek-
ként az édesanyjától látta, 
hogy évről évre egyre cso-
dálatosabb mézeskalácso-
kat süt. Idővel ő is részt vett 
az alkotásban, végül pedig 
közösen kísérletezték ki azt 
a receptet, ami a legjobban 
bevált nekik. A mutatós, pu-
ha és omlós tésztának hamar 
híre ment, és egyre többen 
kértek tőlük.
– Először is el kell döntenünk, 
hogy kekszet vagy puszedlit 
akarunk-e készíteni. A keksz 
előnye, hogy többfélekép-
pen lehet díszíteni, vagy-
is sokkal mutatósabb lesz 
a süteményünk – osztotta 
meg velünk a tapasztalatait 
Gabi, aki időközben kitanul-
ta a cukrász mesterséget is. 
– Mézes tésztát kétfélekép-
pen lehet összeállítani: hide-
gen és melegen. A hideg el-
járás során egyszerűen csak 
összegyúrjuk az alapanyago-
kat. Én a másikat alkalmazom: 

állandó keverés mellett ösz-
szeolvasztom a vajat, a mézet 
és a barnacukrot. Megvárom, 
amíg kihűl, majd hozzáadom 
a tojást és a száraz anyago-
kat: a lisztet, a sütőport és a 
fűszereket.
A meggyúrt tésztát fedjük le 
fóliával, és minimum egy éj-
szakán át hűtőben vagy hi-
deg kamrában pihentessük! 
Ezután lehet nyújtani, szag-
gatni, sütni és díszíteni. Sokan 
– tévesen – úgy gondolják, 
hogy a mézeskalácsot to-
jáshabbal díszítjük, de Ga-
bi a finom máz (glazúr) elő-
állításának titkaiba is beavat 
bennünket.
– A tojásfehérjét porcu-
korral jó sűrűre kikeverem, 

habzsákba töltöm, és ez-
zel írom a meg a kekszeket 
– tette hozzá a cukrász, aki 
művészi szintre fejlesztette 
a mézeskalács-készítést: az 
egyik karácsonyra egy kör-
hintával lepte meg a környe-
zetét. – Minél keskenyebb a 
habzsák csöve, annál véko-
nyabb vonalakat lehet ve-
le húzni, vagyis annál szebb 
lesz a díszítés. Mielőtt a cu-
kormáz megszárad, meg le-
het hinteni színes szórócu-
korral, esetleg gyönggyel, 
dióval vagy szárított gyü-
mölccsel. A glazúr is tetszés 
szerint színezhető ételfesték-
kel, így a süteményekre bár-
mit kreálhatunk, ami az ün-
nep hangulatához illik.

Süssünk mézeskalácsot!

– Minél keskenyebb a habzsák csöve, annál vé-
konyabb vonalakat lehet vele húzni – mondta 
Ignácz Gabriella FOTÓ: FILEP ISTVÁN

sarok
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David Guettának készített klipet Szemerey Bence

Nemzetközi karrier

David Guetta az egyik legnépszerűbb dj – elége-
dett volt a soproni operatőr munkájával

RÖVIDEN

Whitney Houston előtt tiszteleg La Lana
– Kiskorom óta rajongója vagyok Whitney-nek. Mindig 
a példaképem volt, és soha nem gondoltam, hogy egy-
szer majd az egyik legnagyobb slágerét dolgozhatom fel 
– mesélte La Lana a How Will I Know kapcsán. Az ikoni-
kus szerzemény remekül áll az énekesnőnek: Guy Arthur 
zseniálisan csempészett a retró alapba modern beateket.  

Újdonság a lemezlovastól
A soproni Rádió1-en gyakran hallható Nigel Stately, vagy-
is Délczeg Géza egy hihetetlenül pulzáló klubhimnusszal 
jelentkezett, ez a Nothing To Lose című dal. A lemezlo-
vas újdonságának varázsát fokozza, hogy egy elképesz-
tően látványos klipet is készítettek hozzá.
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