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SKC: Oroszlányban javítana

Mintegy 80 programmal várták a Soproni Szakképzési Centrum iskolái az érdeklődőket múlt szerdán a szakmák délelőttjén. A megnyitót a Handler Nándor Technikumban tartották, 
ahol dr. Farkas Ciprián polgármester is üdvözölte a diákokat. Városunkban bőséges a szakképzési kínálat: a centrum négy iskolájában 37 különböző képzés érhető el. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

 A jó szakma a siker titka

Biztonságban az utakon

Jótékonysági licit

Folyamatosan nő a be-
tegek száma, tombol a 
koronavírus-járvány ne-
gyedik hulláma hazánk-
ban is. A szakemberek 
azt javasolják, hogy min-
denki vegye fel a koro-
navírus elleni vakcinát, 
ennek érdekében oltási 
akcióhetet is terveznek 
november 22. és novem-
ber 28. között. A Soproni 
Gyógyközpont Várisi úti 
oltópontja is részt vesz a 
kezdeményezésben. 
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Látványos, 3D zebrát festettek fel az Erzsébet utca és a Deák tér kereszteződésében 
– a cél egyértelmű: a balesetek megelőzése. Közben kerékpárosoknak szóló fi-
gyelmeztető táblát is kihelyeztek az Erzsébet-kertnél. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

15 fotós, 4 küldetés, 1 cél – ezt a mottót választották jó-
tékonysági licitjüknek a művészek, akik nehéz helyzetben 
lévő családoknak és soproni állatvédőknek is gyűjtenek.
FOTÓ: KRÁNITZ ROLAND

Oltási 
akcióhét
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 Lehár könyvbemutató
A Lehár 145 emlékév keretében mutatták be a városi könyvtárban a  
báró Lehár Antalnak emléket állító kötetet. A könyv egyik szerzője 
Hegedűs Elemér (j) nyugállományú honvéd alezredes. FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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Gyanúsan bukkannak fel a hirdetések az idővo-
nalán? A cégek egyre több eszközt bevetve ver-
sengenek a pénztárcánkért a közösségi médiá-
ban is – karácsony közeledtével ez a küzdelem 
fokozódik.

Csak nézelődnénk a közössé-
gi oldalakon, hogy megtudjuk, 
mi a helyzet ismerőseinkkel, 
de a sok színes hirdetés kö-
zött eltűnik a többi bejegyzés 
– sokak számára ismerős ez a 
helyzet az év ezen időszaká-
ban. – A karácsonyt a vállala-
tok a piaci verseny miatt kie-
melten kezelik, ezért ilyenkor 
agresszívebb kampányokkal 
próbálnak minket a közösségi 
oldalakon is vásárlásra biztat-
ni – szögezte le Nyikos Bende-
gúz, a Soproni Egyetem dok-
torandusza, a téma kutatója.

A közösségi médiában 
„természetes” és fizetett hir-
detések vannak. Előbbi úgy 
jut el hozzánk, hogy kedvel-
jük és követjük egy vállal-
kozás oldalát, így a felület 
felkínálja nekünk a cég fejle-
ményeit. Az utóbbit pedig az 
algoritmus küldi el több szem-
pont – például a böngészési 

előzményeink – elemzése 
nyomán. – A természetes 
reklámok hasznosak is lehet-
nek, segítségükkel láthatjuk 
és összehasonlíthatjuk a szá-
munkra fontos vállalkozások 
ajánlatait – folytatta a kutató. 
– Ennek a műfajnak a jellemző 
árnyoldala, hogy egy helyi hí-
resség visszaélvén a közösség 
bizalmával egy cég kérésére 
elfogultan mutatja be annak 
termékét a promóciós szán-
dék feltüntetése nélkül.

A vállalatoknak a közös-
ségi média egy folyamatosan 
bővülő kincsesbánya. Az érté-
kek, vagyis a felhasználók ér-
deklődési köreinek összegyűj-
tésére szolgál az algoritmus. 
Ez az adatkutató eszköztára 

révén eltéríthet minket az 
eredeti elhatározásunktól az 
ünnepi vásárlás hajrájában 
– és sokszor tudat alatt befo-
lyásolva minket megvetethet 
csábító cikkeket.

– Aggályos, hogy az algo-
ritmus akár a bizalmasabb 
keresési előzményeinkkel is 
visszaélhet – tette hozzá Nyi-
kos Bendegúz. – Az is gyakran 
beszédtémává válik a szakér-
tők körében, hogy olyan hir-
detések is megjelennek a fel-
használóknál, amelyekhez 
kapcsolódó tartalmakra rá 
sem kerestek a böngészőben. 
A közösségi oldalak alapjában 
véve biztonságosak, azonban 
ha gyanús hirdetések ugra-
nak fel, nézzük meg, hogy az 
alkalmazásaink mihez férnek 
hozzá a készülékünkön! Elő-
fordulhat például, hogy egy 
program rá tud csatlakozni 
a mikrofonunkra. Azt is fi-
gyeljük, hogy a privát beszél-
getésünkben említettekről 
jelennek-e meg reklámok az 
idővonalunkon. 

ELEK SZILVESZTER

Egyedülálló látvány tá-
rult a járókelők elé múlt 
csütörtökön a Deák té-
ren: kettő volt a 18-as 
honvédek emlékművé-
ből. Azonban csak rövid 
ideig – Domnánincs Mi-
lán lapunk kedvéért ál-
lította ki ideiglenesen 
új szerzeményét, a szo-
bor pályaművét.

– Egy ismerősöm felhívott, 
hogy eladó lett egy szobrász-
művész hagyatéka – idézte fel 
a gyűjtő. – Jókorát dobbant a 
szívem, amikor megtudtam, 
hogy a kollekcióban benne 
van az 1933. augusztus 6-án 
felavatott 18. M. Kir. Hon-
véd Gyalogezred hősi emlék-
mű pályaműve. Azt tudtam, 
hogy ez a régiség létezik, mi-
vel van róla egy korabeli fo-
tóm és egy hivatalos levelezé-
sem is. Azonban azt még csak 
nem is sejthettem, hogy hova 
kerülhetett a zivataros évtize-
dek alatt.

Mint a gyűjtőtől megtud-
tuk, a szobrok elkészítteté-
sét felhívás előzte meg. Erre a 
művészek készítettek egy-egy 
pályaművet, úgymond ma-
kettet. A beérkező alkotáso-
kat a szoborbizottság bírálta 
el – ahogy 100 éve, úgy ma is 
ez a rendszer a mérvadó. 

– Érdekesség, hogy erre a 
felhívásra több pályamű ér-
kezett, még a Hűség-kapu 
szoborcsoportját megalkotó 
Kisfaludi Strobl Zsigmond is 
megmérettette magát – foly-
tatta Domnánics Milán. – Én 
elsősorban Siklódy Lőrinc és 
dr. Molnár Gyula megvalósult 
pályaművére koncentráltam. 
Ezt sem volt gyerekjáték meg-
szerezni, a kincs többszörös 

csere és heves alkudozás után 
térhetett csak haza, a leghűsé-
gesebb városba. 

Domnánics Milán lokál-
patrióta barátaival arra tö-
rekszik, hogy minél több helyi 
vonatkozású kincset haza-
hozzon a hagyatékból. Akár-
csak a korábban szerzett kuri-
ózumokat, ezeket is szeretnék 
majd minél több felületen be-
mutatni a soproniaknak.

Az algoritmus  internetes előzményeinkkel is visszaélhet

Irány az online kassza!Hazatért a pályamű

Domnánincs Milán a 18-as honvéd emlékműnél a szobor pálya-
művével. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

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

A Párizs környéki bé-
kéket – a közhiede-
lemmel ellentétben 
– minden addiginál 

jobban előkészítették. Egész 
stábok – közöttük etnográfu-
sokból, történészekből, geog-
ráfusokból, közgazdászokból 
álló csapatok – dolgoztak a vi-
tatott kérdéseken, így aztán 
a béke-előkészítők szekré-
nyeiben halomszámra álltak 
a szakértői anyagok. Ameri-
kai tanácsadók az osztrák–
magyar határtérség ügyével 
is foglalkoztak, és helyben 
is gyűjtötték a személyes ta-
pasztalatokat. „Minden re-
ményünk Istenben és Wil-
sonba n va n” 
– lelkendezett 
a magyar kor-
m á n y  e g y i k 
t a g j a ,  a m i -
kor Archibald 
C o o  l i d g e ,  a 
Harvard pro-
fesszora 1918 
d e c e m b e r é -
nek végén Budapestre érke-
zett, hogy felmérje a tere-
pet: érdemes-e foglalkozni 
az osztrák–magyar határ-
problémával. A szakértők 
véleménye persze csak any-
nyi súllyal esett latba, ameny-
nyi nem szorította ki onnan 

a nagyhatalmi szándékokat. 
A nyugat-magyar területek 
jelentősége pedig nem volt 
olyan nagy, hogy arról bár-
miféle jelentőségteljes dön-
tés született volna. Nem volt 
tehát lényegtelen, mit mon-
danak a tudósok. 

A térség nagyszámú né-
met nemzetiségű lakosa, 
Bécs élelemmel való ellátá-
sa mindenesetre nem Ma-
gyarország fele billentette a 
mérleg mutatóját. Jóllehet 
Coolidge és társai megszö-
vegezték a véleményüket, és 
el is juttatták megbízóik asz-
talára, a béketárgyalásokon 
sokáig fel sem merült, hogy 

magyar terüle-
teket adjanak 
Ausztr iá na k. 
Akik a dönté-
seket hozták, 
el voltak fog-
lalva ügyes-ba-
jos dolgaikkal, 
nem látták be, 
miért szaporí-

tanák gondjaik számát egy 
újabb akta megnyitásával. 
A hiba ott volt, hogy a csehek 
viszont szemet vetettek a te-
rületre, hogy azon át nyis-
sanak folyosót a délszláv ál-
lam – azaz a Adria kikötői 
– felé. Prága küldöttei szinte 

hipnotizálták a párizsi dön-
téshozókat, de ebben a kér-
désben nem jutottak ered-
ményre. Az antant országai 
minden igyekezetükkel meg-
próbálták elgáncsolni a cseh 
politikusok tervét, mely ha 
megvalósul, ki tudja, mekko-
ra szláv hatalom alakult vol-
na Közép-Európában, melyre 
az oroszok is könnyen sze-
met vethettek volna. A do-
log méregfogát azzal lehe-
tett kihúzni, hogy a területet 
Ausztriának adják. A cseh–
délszláv korridort úgy már 
nem lehetett volna az amúgy 

is súlyos csonkulás elé né-
ző Magyarország területé-
ből kiszorítani. A tárgyalá-
sok ráadásul abba az irányba 
mutattak, hogy a németek-
kel való egyesüléstől eltil-
tott, önállóságra ítélt és élet-
képtelenségét hangsúlyozó 
Ausztria életkedvét a nyuga-
ti magyar megyék átadásával 
javítsák. A Legfelsőbb Tanács 
mindezek nyomán május 
27–31. között magáévá tette 
a Német-Nyugat-Magyaror-
szág gondolatát. Július 11-én 
az angol, francia, amerikai 
és japán delegáció a terület 

átengedése mellett szava-
zott, az olaszok pedig ellene. 
Az átadásra kijelölt megyék 
véglegesnek szánt határait 
a július 20-án átadott doku-
mentumba foglalták bele. Az 
osztrák békedelegáció nép-
szavazást kért, igaz, a bizott-
sági javaslathoz képest jóval 
nagyobb területre. Ezt végül 
elvetették, és szeptember 10-
én Saint-Germain-en-Laye 
kastélyában a Bécs által kö-
vetelt terület nyugati felét 
hivatalosan is Ausztriának 
ítélték. A budapesti kormány 
tiltakozott Párizsban, de sok 

jóra nem számíthatott, hisz a 
létezését még el sem ismer-
ték. A magyar békedelegáció 
vonata csak négy hónappal 
az osztrák béke megkötése 
után „sziszegett és dohogott“ 
át a hegyeshalmi vasútállo-
máson (a búcsúztató beszé-
det Thurner Mihály soproni 
polgármester mondta), hogy 
megérkezzen a Gare de l’Est 
Ady által is megénekelt pá-
lyaudvarára. Addig a magya-
roknak nem sok esélyük volt 
a tárgyalásra. A sors és a bé-
kecsinálás logikája úgy hoz-
ta, hogy utána sem.

Az Apponyi Albert által vezetett magyar békedelegáció búcsúztatása a Keleti pályaudvaron 1920. január 5-én. 

3.

„MINDEN REMÉNYÜNK ISTENBEN ÉS WILSONBAN VAN”

– Sopron                A vég és a kezdet –

„... szeptember 10-én 
Saint-Germain-en-Laye 
kastélyában a Bécs 
által követelt terület 
nyugati felét hivata-
losan is Ausztriának 
ítélték.”
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A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI 18. HONVÉD GYALOGEZRED  
1917 augusztusában a Keleti-Kárpátokban fekvő Ojtozi-szoros-
ban a Monarchia két lovashadosztálya, valamint egy német és 
két magyar gyaloghadosztály, köztük a soproni magyar királyi 
18. honvéd gyalogezred vállvetve védte a hazát. Az emberfeletti 
helytállás közepette rengetegen búcsúztak el a földi léttől. A De-
ák téren felállított emlékmű a 18-as honvéd gyalogezred 17 464 
hősi halottjának állít emléket.

ELŐADÁS:  Nyikos Bendegúz A közösségi média hatása a fogyasz-
tói magatartásra címmel november 26-án, pénteken 17.30-kor tart 
előadást a soproni TIT-ben.

facebook.com/
sopronitema 
hivatalosRádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu

MÉDIAPARTNEREINK
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Áldozatos 
munkáért
November 12. a szociá-
lis munka napja – idén is 
köszöntötte munkatársait a 
Soproni Szociális Intézmény 
(SOSZI). Az elismeréseket Pé-
li Nikoletta, a SOSZI vezetője 
és Csiszár Szabolcs alpolgár-
mester adta át. A kitüntetet-
tek: Sopron és Környéke Csa-
lád- és Gyermekjóléti Ellátás 
Intézete: Ágoston Gizella 
családgondozó, Géczi Zsó-
fia családsegítő, Károlyi- 
Sebestyén Zsófia szak-
mai vezető, Pintér Jánosné 
gyermekfelügyelő, Tóthné 
Szakály Lilian óvodai–isko-
lai szociális segítő. Egyesí-
tett Bölcsődék: Ivánkovits 
Izabella kisgyermeknevelő, 
Hollósyné Frojda Éva sze-
mélyi és munkaügyi ügyin-
téző, titkárnő, Tuller Tibor 
gépjárművezető, karbantartó. 
Soproni polgármesteri hivatal: 
Baloghné Filipp Beáta in-
tézményi szakreferens.Szent 
Benedek Idősek Háza: Csürke- 
Csiszár Eszter gondozó, 
Káldy Szilvia gondozó. Fab-
ricius Endre Evangélikus Sze-
retetotthon: Fábián Eszter 
terápiás munkatárs, Gazdag-
né Koller Mónika, a gaz-
dasági csoport munkatársa. 
Soproni Szociális Intézmény: 
Hagymási Éva gondozó, 
Bartok Ildikó terápiás mun-
katárs, Nemes Tünde gaz-
dasági ügyintéző, Huberné 
Sándor Veronika gondozó, 
Szarka Éva takarító, Kovács 
Anikó ápoló, Fazekas Ani-
ta gondozó, Gyulai János-
né gondozó, Horváth Beáta 
szociális munkatárs, Erdősi 
Zsófia gondozó. Pedagógus 
Otthon: Szűcsné Ladányi 
Katalin vezető ápoló, Márk 
Nóra gazdasági ügyintéző.
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Mintegy 80 programmal várták a Sop-
roni Szakképzési Centrum iskolái az 
érdeklődőket múlt szerdán a szak-
mák délelőttjén. A megnyitót a Hand-

ler-technikumban tartották, ahol dr. Farkas Cip-
rián polgármester is üdvözölte a diákokat.
– Annyi kiváló szakma van, 
hogy nagyon nehéz közülük 
választani – mondta Gigler 
Bianka (jobb felső felvételün-
kön), aki pályaválasztás előtt 
álló diákként érkezett a Hand-
ler Nándor Technikumba a 
szakmák délelőttjére. – Sok 
közülük olyan új, hogy nem is 
ismerem azokat. Fontosnak 
tartottam, hogy eljöjjek erre 

a rendezvényre, mert így íze-
lítőt kaphatok.

Biankát a művészetek ér-
deklik elsősorban, vonzó szá-
mára a dekoratőri szakma, 
amelyről fontos ismerete-
ket gyűjthetett a programon. 
Azonban az alapos választás 
jegyében a többi állomást is 
megnézte – jócskán volt mi-
be belekóstolnia, ugyanis a 

Soproni Szakképzési Cent-
rum városunkban 4 iskolá-
ban, 5 helyszínen, összesen 
körülbelül 80 programmal 
várta az érdeklődőket. Ahogy 
azt a Soproni Téma előző szá-
mában is megírtuk (Irány a 
soproni szakképzés!, Sopro-
ni Téma, 2021. 11. 10.), Sopron-
ban a Handler- és a Fáy-iskolá-
ban, a Vasvillában, valamint a 
vendéglátóban összesen 37 fé-
le képzés érhető el.

A rendezvényt megnyitó 
beszédében dr. Farkas Cip-
rián, Sopron polgármestere 
is a következetes döntés fon-
tosságára hívta fel a nebulók 
és szüleik figyelmét. – Sok te-
hetséges fiatal van városunk-
ban, akik kiváló szakmákat 

tanulhatnak a soproni intéz-
ményekben. A választás so-
rán a szüleik, tanáraik, vala-
mint az ilyen rendezvények 
is rendkívül fontos segítséget 
tudnak nekik nyújtani – emel-
te ki a polgármester.

– A jó szakma kiválasztása 
nagyon nehéz, a döntés ala-
pos utánajárást igényel – hív-
ta fel a figyelmet Kuntár Csa-
ba, a Soproni Szakképzési 
Centrum főigazgatója. – Ezen 

a programon a diákok beme-
hetnek a tanműhelyekbe, és 
kipróbálhatják a gyakorlatban 
is a kiszemelt szakmákat, elő-
adásokat hallgathatnak meg 
azokkal kapcsolatban.

A 2022/23-as évben induló 
szakképzésekre február 15-ig 
lehet jelentkezni. Addig is az 
iskolák, valamint a szakkép-
zési centrum honlapján min-
den információt megtalálnak 
az érdeklődők a képzésekről. 

Február 15-ig lehet jelentkezni  a szeptemberben induló képzésekre

A jó szakma a siker titka

BEMUTATKOZTAK A RENDŐRÖK:  Mit csinál egy bűnügyi tech-
nikus? Mi az a testpáncél, és mikor használják? Milyen egy előál-
lító iroda? – A hivatásos szervezet munkájával kapcsolatos kérdé-
seikre kaptak választ a pályaválasztás előtt álló gyermekek múlt 
szerdán a Soproni Rendőrkapitányság pályaorientációs napján. 
A rendezvényen mintegy 200 diák vett részt.

Sopronban négy iskolában, öt helyszínen ismerhették meg testközelből a különböző szakmákat az érdeklődő fiatalok. FOTÓK: FILEP ISTVÁN ÉS ELEK SZILVESZTER

KÖVES ANDREA

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

HOVA TOVÁBB ALAPÍTVÁNY
Hova tovább? Melyik gyere-
kes családban ne hangozna 
el ez a felvetés? Ám egészen 
másként cseng ez a kér-
dés a soproni Hova Tovább 
Alapítvány által felkarolt 
családokban.

15 éve alakult meg az ala-
pítvány, amely a fogyatékkal 
élő kamaszok és ifjú felnőt-
tek, illetve szüleik támoga-
tását tűzte ki céljául. Egy-
re bővebbek a lehetőségeik: 
a mozgásterápiától kezd-
ve a kézművességen át a 

zeneterápiáig széles a foglal-
kozások tárháza. Önkénte-
seik, támogatóik száma is nő, 
így számos tartalmas prog-
ramon tudnak részt venni a 
családok és a fiatalok. A Ho-
va Tovább Alapítvány báljai 
jelentik az év csúcspontját, 
ahol a fiatalok és családjaik a 
sok-sok támogatóval együtt 
kapcsolódnak ki a jótékony-
ság jegyében.

– Szeretnénk más civil 
szervezetekkel szorosabban 

együttműködni, illetve nem-
csak az ellátottjaink fej-
lesztését végezni, hanem 
az érintett családokat még 
hatékonyabban segíteni 
– emelte ki Haász Sándor, az 
alapítvány elnöke. –  A fiata-
lok szülei igazi példaképek, 
szükségük van arra a vissza-
jelzésre, hogy nagyon fontos, 
amit csinálnak. Lényeges 
célkitűzésünk egy gondozó-
ház kialakítása, amely mind 
a szülőknek, mind az érintett 

fiataloknak biztos jövőt je-
lentene. Nyilván mindehhez 
jelentős anyagi forrásokat 
kell mozgósítani, de bízunk 
abban, hogy az összefogás, 
a közös gondolkodás majd 
eredményre vezet ezzel kap-
csolatban is.

CUKORCSIGA ALAPÍTVÁNY
A Cukorcsiga Alapítvány 7 
évvel ezelőtt azért jött létre, 
hogy a soproni és a környé-
ken élő diabéteszes gyerekek 

és szüleik számára kórházon 
kívüli találkozási lehetősége-
ket nyújtson.

– A 2000-es évek ele-
je óta nagyon gyorsan nő 
a hat év alatti diabéteszes 
gyermekek száma – mesélte 
dr. Gelencsér Éva gyermek 
diabetológus, a Cukorcsiga 
Alapítvány elnöke. – Nagyon 
fontosnak tartom, hogy a di-
abéteszes gyerekek egész-
séges társaikhoz hasonlóan 
minél kevesebb megkötéssel, 

szabadon élhessék az életü-
ket. Ebben is segítséget nyújt 
alapítványunk. 

Bár a járványügyi helyzet 
megnehezítette az elmúlt 
másfél évben a találkozá-
sokat, ám előtte sok-sok kö-
zös programon vettek részt 
az érintett gyerekek és szü-
leik. Ezeken lehetőség nyílt 
a tapasztalatok cseréjére is, 
amelyre a szülőknek nagy 
szükségük van. A progra-
mok közül kiemelkedik egy 
országosan is egyedülálló 
kezdeményezés, egy három 
hónapos úszásoktatás, ame-
lyet Hegykőn tartottak. Ré-
giónkban szép hagyomány, 
hogy a nagycsoportos óvo-
dásokat és a kisiskolásokat 
uszodába viszik, ám nem 
egyszerű a helyzet a diabéte-
szes gyerekeknél, akiket ért-
hető módon a szülők különö-
sen féltenek. Ezért találta ki 
az alapítvány elnöke a vízi ér-
zékenyítést, ahol a cukorbe-
teg, elsősorban óvodás korú 
gyerekek diabéteszben nem 
érintett társaikkal együtt ta-
nulhatnak úszni. 

Rendszeresen tartanak fejlesztő foglalkozásokat a fiatalok-
nak a Hova Tovább Alapítvány önkéntesei.

A diabéteszes gyerekek is élménydús programokon vehetnek 
részt – sikeres volt a cukorcsigás úszásoktatás.
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ELEK SZILVESZTER

Régi rejtélyt poroltak 
le a Maderspach Kom-
mandó tagjai, akik 
Macskakő elfeledett 
rablóvárának felkuta-
tására vállalkoztak a 
közelmúltban. A csapat 
ritka térképek segítsé-
gével érdekes nyomok-
ra bukkant.
Erdő mélyén megbújó romok 
maradtak csupán a várból, 
amelynek lakói a 15. század-
ban sokáig rettegésben tar-
tották Sopront. – A határsáv 
megszűnése után sem ku-
tatták az erődítmény helyét, 
ezért fogtunk bele az akciónk-
ba – emelte ki ifj. Kertész Fe-
renc túravezető, a Maders-
pach Kommandó tagja.

A vár kutatását az nehezí-
ti, hogy egymástól távol van-
nak a helyéről árulkodó nyo-
mok. A csapat tagjai az eddigi 
tanulmányok elolvasása mel-
lett átböngésztek olyan térké-
peket is, amelyek nemrég még 
szinte fellelhetetlenek voltak, 
azonban mára elérhetőek let-
tek az interneten. – Így talál-
tunk egy titokzatos várhelyet, 
egy Macskakő nevű forrást, 
két mészégetőt, és következ-
tetéseket vonhatunk le a régi 
dűlőnevekből is.

A csoport mintegy 20 ki-
lométeres expedíció során 
személyesen is felkereste a 
földabroszokon találtakat és 
azokat a nyomokat is, amelye-
ket a nép a várhoz köt. – Szinte 
megközelíthetetlen helyekre 

is bementünk. Megnéztük a 
Zsivány-barlangnál található 
mészégetőt, ugyanis az utol-
só bakonyi betyár, Oroszlán 
Pali történetét megörökítő 
Takáts Kálmán leginkább ezt 
tartotta a rablóvár romjainak. 
Az elméletet azonban kutatá-
sok és térképek cáfolják. Szin-
tén a Szárhalmi-erdőben, az 
egykori Szent Antal-szobor-
nál, a rengeteg mélyén talál-
tunk egy feneketlennek tű-
nő kutat, amely lehetett akár 
a váré is. A forrásokban leírt 
jellegzetes szikla nyomait is 
kerestük. Előfordulhat, hogy 
kőfejtő felett magasodott a 

vár. Ilyenből több mint egy 
tucat található a Ruszt–Ráko-
si-dombhát magaslatain. Egy 
közülük pont a Macskakő dű-
lő felett, a Boglár-hegyen rej-
tőzik az erdőben, illetve a 

Mithras-szentély feletti ren-
getegben is találtunk bolyga-
tott területeket.

A keresés állomásait a Ma-
derspach Kommandó túrán is 
bemutatta az érdeklődőknek.

Az erődítmény lakói  sokáig rettegésben tartották Sopront

A rablóvár nyomában

AHOGY HÁZI JENŐ TÖRTÉNÉSZ LEÍRTA,  nincs még egy olyan 
vár hazánkban, amely rövid fennállása során annyira hírhedté vált 
volna, mint Macskakő vára. Az erődítmény története összekapcso-
lódik Sopron 1441-es elzálogosításával. Ekkor Erzsébet királynő 
IV. Frigyes német király rendelkezésére bocsátotta városunkat, aki 
Ebersdorfer Zsigmondot nevezte ki városkapitánynak. Ő visszaélt 
hatalmával, és Benedek győri püspök halála után lefoglalta annak 
birtokát, Fertőrákost. Ennek biztosítására építtette fel Macskakő 
várát. Az erődítmény pár év alatt rablóvárrá züllött. Mátyás király 
idejében a husziták bástyájává vált, végül 1464-ben rombolták le.

Ifj. Kertész Ferenc túravezető (j) szívesen megmutatja a turistáknak, hogy hol lehetett Macska-
kő vára. FOTÓ: FILEP ISTVÁN 

Széchenyi – történelmi dráma
November 17., szerda 13 óra, Soproni Petőfi Színház 
További időpontok: november 17., szerda 19 óra, november 
18., csütörtök 15 és 18 óra, november 20., szombat 19 óra, no-
vember 21., vasárnap 15 óra és 19 óra, Soproni Petőfi Színház 

„Valami fáj, ami nincs”
November 17. 15 óra, Széchenyi István Városi 
Könyvtár
Korabeli dokumentumok a népszavazás időszakából.
A tárlat megtekinthető: 2022. január 8-ig. 

Széchenyi Casinó
November 17. 17 óra, Széchenyi-gimnázium
Pásztoroktól tanul az ökológus – Molnár Zsolt, az MTA dokto-
ra, Pro Natura díjas etnoökológus előadása.

Beszédes titkok, eltitkolt történetek
November 17. 17 óra, városi könyvtár
Pécsváradi Ágnes könyvének bemutatója

Pisztráng
November 17. 19 óra, Liszt-központ
Közreműködik Albert Sassmann mellett a Wespa Kvartett.

A bor dicsérete
November 17. 20 óra, Búgócsiga Akusztik Garden
Zenés irodalmi összeállítás

A Virágos Sopronért 
November 18., csütörtök 18 óra, Pedagógusok Sopro-
ni Művelődési Háza

Krúbi – Ösztönturné
November 19., péntek 19 óra, Hangár Music Garden

Jazz & Bor – Bolyki Tamás Quartet
November 19. 19 óra, Liszt-központ

Bohemian Betyars
November 20., szombat 19 óra, Hangár Music Garden 

HayDm Street koncert 
November 20. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden

Belvárosi séta
November 21., vasárnap 10 óra, Tourinform iroda 
Regisztráció: www.visitsopron.com

Gyorstalpaló 100
November 21. 15 óra, Liszt-központ

Közönségtalálkozó Eperjes Károllyal
November 21. 18 óra, Elit mozi 

Dr. Almási Kitti – A te döntésed!
November 22., hétfő 19 óra, GYIK Rendezvényház 

Loop Doctors koncert 
November 24., szerda 21 óra, Búgócsiga Akusz-
tik Garden

EZ LESZ…  – programajánló

Koronavírus: november 22-től oltási akcióhét
Folyamatosan nő a betegek, a kórházban ápoltak 
száma, tombol a koronavírus-járvány negyedik 
hulláma hazánkban is. A szakemberek azt javasol-
ják, hogy mindenki vegye fel a koronavírus elleni 
vakcinát, ennek érdekében oltási akcióhetet is ter-
veznek november 22. és november 28. között. Az 
oltási akcióhéten 101 megyei és városi kórház, köz-
tük a Soproni Gyógyközpont Várisi úti oltópontján 
lehet majd kérni a vakcinát reggel 7 és este 7 kö-
zött. Az oltatlanok kivételesen előzetes regisztrá-
ció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben 
azonban a regisztrációjukat a helyszínen végzik el, 
oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, 

akik már korábban regisztráltak az interneten, to-
vábbra is az időpontfoglalót javasolják. 

Müller Cecília az MTI-nek elmondta: a tapasz-
talatok szerint a koronavírus elleni második ol-
tás beadását követően mintegy fél évvel az el-
lenanyagszint csökkenni kezd a szervezetben. 
Ezt a harmadik oltás szinte teljesen kompenzál-
ja. Ezért az országos tiszti főorvos mindenkit ar-
ra biztatott, hogy vegye fel a harmadik vakcinát is. 

Az Európai Gyógyszerügynökség akár már az 
idén jóváhagyhatja az 5–11 éves korosztály beol-
tását a Pfizer/ Biontech vakcinákkal. Gulyás Ger-
gely azt mondta, amint megérkeznek a magyar 

vagy uniós engedélyek, elkezdhetik a gyerekek 
oltását is. 

Mint arról lapunkban is beszámoltunk (Szigorí-
tások a vírus miatt, Soproni Téma, 2021. november 
3.), a súlyos járványhelyzet miatt a kormány novem-
ber 1-jétől korlátozásokat vezetett be: a cégek jo-
got kaptak arra, hogy a munkavégzés feltételeként 
előírják a védőoltást az alkalmazottaknak. A közös-
ségi közlekedési eszközökön november 1-jétől kö-
telező a maszkviselés. Az egészségügyi intézmé-
nyekben látogatási tilalmat vezettek be, a szociális 
intézményekben az intézményvezetők dönthetnek 
erről. Sopronban a kórházban már október 26-án 

életbe léptek a korlátozások, a Soproni Szociális In-
tézmény idős otthonaiban november 15-től a belé-
péshez érvényes védettségi igazolvány szükséges. 
Ennek hiányában lehetőség lesz gyorsteszt elvégzé-
sére, amelynek költsége a SOSZI-t terheli. A maszk 
használata az idős otthonokban, a kormányablakok-
ban és a kórházi szakrendeléseken is kötelező. 

A központi orvosi ügyelet minden beteget el-
lát a továbbiakban is, azonban a hideg időjárás és 
a járványhelyzet miatt azt kérik, hogy mielőtt el-
indul valaki a rendelőkbe, jelezze az érkezését te-
lefonon. Így elkerülhető az, hogy a betegek eset-
leg megfertőzzék egymást.

Lackner Kristóf síremléke
Lackner Kristóf (1571–1631), 
Sopron legendás polgármeste-
re 1631. december 29-én halt 
meg, temetését a város nagy 
pompával az új év kezdetén, ja-
nuár 4-én rendezte meg az ab-
ban az időben az evangélikusok 
által használt Szent György-
templomban. Itt a zenekart és 
az énekkart a híres orgonista 
és zeneszerző, Rauch András 
(1592–1656) vezényelte. Lack-
ner Kristóf holttestét a templom 
sírboltjába, vörös márvány sír-

emlékét pedig az oltár mellett 
helyezték el. 1674-ben, a kato-
likus eredetű templomok visz-
szavételekor a jezsuita rendhez 
került a Szent György-templom, 
vélhetőleg ekkor eltüntették az 
összes protestáns síremléket, 
így Lackner Kristófét is. A cson-
ka vörös márványlap 1909-ben 
a Szent György-templom szom-
szédságában lévő egykori Fritz 
Ede-féle ház pékműhelyéből 
került elő, ahol küszöbül szol-
gált. „Minden emberi nagyság 

forgandóságára mutat az a szo-
morú lehetőség, hogy Sopron 
első nagy polgármesterének és 
kiváló nagy jóttevőjének drága 
pénzen készült síremlékét né-
hány emberöltő múlva az ajtó-
küszöbön pékinasok taposták 
naponta.” – mondotta dr. Payr 
Sándor, a soproni evangélikus 
teológiai professzora a Lackner 
Kristóf halálának 300. évfordu-
lóján rendezett emlékünnepen.
Fotó és szöveg: 
Pluzsik Tamás

LÁTTA MÁR?  – soproni épületek, szobrok, műemlékek

Újabb adócsökkentés  
és teljes 13. havi nyugdíj 
Kifizetik a teljes 13. havi nyugdíjat – jelentette ki Orbán Viktor mi-
niszterelnök a Fidesz 29., tisztújító kongresszusán tartott beszé-
dében vasárnap. Közben a gazdasági kabinet 750 milliárd forint-
nyi adócsökkentésről döntött. Január elsejétől 2,5 százalékponttal 
csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, megszűnik a 1,5 
százalékos szakképzési hozzájárulás, 10 százalékra csökken a kis-
vállalati adó kulcsa, és meghosszabbítják a kis- és középvállalko-
zások kedvezményét is a helyi iparűzési adóban, így jövőre is ma-
ximum 1 százalék adót fognak fizetni – ismertette Varga Mihály 
pénzügyminiszter. Forrás: MTI

A síremlék jelenleg a Lenck-
villa kertjében található. 
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sopronitemahivatalos

„A lényegi változás 2010-
től érzékelhető. A kor-
mány azóta is kiemelten 
támogatja a fiatalokat, s 
nem csupán szavakkal.”

JEGYZET

Ezek a fiatalok
HORVÁTH FERENC   
főszerkesztő

Kimondani, leírni is milyen nehéz, 54 éve jelent 
meg az Illés együttes Ezek a fiatalok című albu-
ma (az azonos elnevezésű film zenéje). Ez mér-
földkő volt a magyar könnyűzenei életben. A le-
mez dalain – Gyémánt és arany, Sárgarózsa, 
Szőke Anni balladája, Láss, ne csak nézz, hogy 

csak néhányat idéz-
zek emlékezetükbe 
– generációk nőttek 
fel, ikonikussá vál-
tak. Az akkori fiata-
lok ma már nagyszü-
lők, s velük is nagyot 
fordult a világ. A mai 

fiatalok pedig talán el sem tudják képzelni, hogy 
milyen lehetett a 60-as, 70-es években élni. Meg-
változott a világ – szerencsére. Annak ellenére 
írom ezt, hogy akkor is jó volt fiatalnak lenni, 
élveztük az életet, Csiszár Jenő diszkóit a „Lo-
kóban” (a már nem létező Lokomotív Szállodá-
ban), vártuk azokat a szép nyári napokat, ami-
kor stoppal a Balaton felé vehettük az irányt. 
Igaz, Nyugat-Berlint csak a kelet-berlini tv-to-
ronyból bámulhattuk meg, s örültünk, ha elju-
tottunk valamelyik szocialista országba.

A rendszerváltás euforikus élményét a két-
ségkívül nehéz gazdasági helyzeten túl az ak-
kori kormányerők amatörizmusa is nagyon 
megtépázta. A gazdasági rendszerváltás nem 
történt meg, s ennek tragikus következményei 
lettek. Az egymást követő kormányok kiárusí-
tották az országot, cégek százai szűntek meg, 
magasba szökött a munkanélküliség. Ezeket az 
éveket a nyugdíjasok és a fiatalok szenvedték 
meg igazán. Ez a folyamat egy kis megszakítás-
sal (1998–2002, az első Orbán kormány) gyakor-
latilag 2010-ig tartott. Hosszú, nagyon hosszú 
idő. A fiatalok helyzete akkor sem javult, ami-
kor a kétezres évek első évtizedében (2002-től 
2010-ig) a baloldal adta a kormányokat. Sőt! 
Tény: ebben a periódusban a fiatalok munka-
nélkülisége meghaladta 27,9 százalékot. Gyur-
csány Ferenc „gyógyírként” azt ajánlotta, hogy 
menjenek külföldre. „El lehet menni Magyaror-
szágról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szé-
pen! Tessék! Lehet menni!” Sokakba beleégett 
ez a néhány mondat.

A lényegi változás 2010-től érzékelhető. 
A kormány azóta is kiemelten támogatja a fi-
atalokat, s nem csupán szavakkal. Ugyancsak 
tény: folyamatosan bővíti azokat a támoga-
tásokat, amelyek a fiatalok továbbtanulását, 
családalapítását, otthonteremtését, nyelvta-
nulását és elhelyezkedését segítik. A 15–29 éves 
korosztályban 2010 és 2020 között 60 százalék-
kal csökkent a munkanélküliek száma. A jövő 
évtől pedig teljes személyijövedelemadó-men-
tességet kapnak a 25 év alatti fiatalok.

Nyugodtan írhatom le, soha, semmilyen kor-
ban nem kaptak ennyi és ilyen szintű támoga-
tást a fiatalok és a családok, s biztosak lehetünk 
benne, hogy a folyamat még nem zárult le. Ma 
már egyetlen fiatalnak sem kell megtagadnia az 
álmát, sőt, a következő években olyan terveket 
is megvalósíthatnak, amelyekről 2010 előtt nem 
is álmodhattak.

Gyakori városunkban is, hogy a kerékpárosok leszállás nélkül haladnak át a gyalogátkelőhelyeken 
– hangzott el csütörtökön, amikor a Soproni Rendőrkapitányság a Sopron Holding Zrt.-vel együtt-
működve balesetmegelőzési jelzőtáblát helyezett ki a Mártírok út – Kossuth Lajos utca gyalogát-
kelőhelynél. A tábla arra hívja fel a közlekedők figyelmét, hogy a zebrán csak a járművét toló kerék-
párosnak van elsőbbsége. Városunkban még további 4 ilyen táblát helyeznek majd ki. Az Erzsébet 
utca és a Deák tér kereszteződésébe pedig látványos, 3D zebrát festettek fel szintén a rendőrség 
kezdeményezésére – a munkákat itt is az önkormányzat finanszírozta. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

BIZTONSÁGBAN AZ UTAKON

HUSZÁR JUDIT

Több mint 1,9 millió ember összesen 
600 milliárd forintot kap jövő febru-
árban – a kormány korábban bejelen-
tette, hogy a gyermeket nevelő csa-

ládok visszakapják az idén befizetett személyi 
jövedelemadót. A soproni érintetteket is megkér-
deztük, hogy mit szólnak a támogatáshoz. 

Pontosan kinek jár? Hogyan 
lehet visszaigényelni? Mi-
kor kapom meg? – számtalan 
kérdés, amely napjainkban 
felmerül. A gyermeket neve-
lő családokat nem véletlenül 
foglalkoztatja a jövő februári 
személyijövedelemadó-visz-
szatérítés. 

– Sokat beszélünk erről, 
már pontosan ki is számol-
tam, hogy mennyi pénzt ka-
punk vissza – mondta lapunk-
nak Fehér Erika. A soproni 
nőnek egy gyermeke van, na-
gyon örült, amikor meghal-
lotta, hogy jelentős támoga-
tást kap jövőre. Már azt is 
eldöntötte, hogy mire költi a 
pénzt. – 1993-as évjáratú az 
autóm, már régóta tervezem 
a cseréjét, februárban majd 

az szja-visszatérítés segítsé-
gével végre meg tudom ezt 
tenni – folytatta Edina. 

Gergáczné Csiszár Anikó 
viszont még nem számolta ki, 
hogy mennyi pénzt kap visz-
sza, azt mondja, meglepetés 
lesz. Két kislányt nevel pár-
jával, áprilisra várják a har-
madik gyermek érkezését. 
– Nem panaszkodhatunk, je-
lentős támogatásokat vehet-
nek igénybe most a családok, 
a három gyermek után járó 
adókedvezményt már mi is 
megkapjuk. 

Mint ismert, jövő február-
ban minden gyermekes szülő 
visszakapja az idén befizetett 
személyi jövedelemadóját az 
átlagbér adószintjéig – tehát 
fejenként maximum 800 ezer 

forintot. A visszatérítés azok-
nak jár, akik idén legalább egy 
napig jogosultak voltak a csa-
ládi pótlékra, illetve a családi 
adókedvezményre. A váran-
dós nők a várandóság 91. nap-
jától jogosultak a kedvezmény-
re, ahogy házastársaik is. 

A családi pótlékra egyedül-
állóként jogosult szülőnek is 
jár az adó-visszatérítés, illet-
ve azok az elvált szülők, akik 
közös gyermekeiket felváltva 
gondozzák, és emiatt 50–50 
százalékban kapják a családi 
pótlékot, mindketten (teljes 
összegben) jogosultak rá.

Az adó-visszatérítés nem-
csak a „hagyományos módon” 
foglalkoztatottaknak jár, a 
kisadózók a tételes adó 25 
százalékát, az ekhósok az ek-
ho szja-részét kapják vissza. 
A NAV február 15-ig automa-
tikusan visszautalja a pénzt, 
azoknak viszont, akik csalá-
di kedvezményre jogosultak, 
de nem ők kapják a családi 
pótlékot, ki kell tölteniük egy 
nyomtatványt. 

NYILATKOZAT ÉS CSALÓK: 
A NAV honlapján közzétették 
az úgynevezett VISSZADO-

nyilatkozatot, ezt december 
31-ig kell kitölteniük azoknak, 
akik jogosultak a családi ked-
vezményre, de nem ők kapják 
a családi pótlékot. E mellett a 
várandós nőknek és a házas-
társaiknak, a rokkantsági já-
radékban részesülő szülők-
nek, a kisadózó szülőknek, ha 
nem kapnak családi pótlékot, 
kell nyilatkozniuk. A hivata-
los iratot online az szjavissza.
hu oldalon is el lehet külde-
ni, vagy postán, illetve sze-
mélyesen is leadható. Akinek 
kell, és nem nyilatkozik de-
cember 31-ig, az az adó-visz-
szatérítést nem kaphatja meg 
2022. február 15-én. Nekik új-
ra kell majd igényelni az ösz-
szeget 2022. május 20-ig. Fon-
tos: újra felbukkantak a csaló 
e-mailek, amelyekben adat-
halászok próbálják kicsalni 
a címzettek bizalmas adatait 
a NAV nevében. Ezekre senki 
ne válaszoljon! Ahogy azt már 
több tájékoztatóban is hang-
súlyozták, az szja-visszaté-
rítéshez szükséges adatokat 
(bankszámlaszám vagy pos-
tai cím) kizárólag a VISSZA-
DO nevű nyilatkozatban vár-
ja a hatóság.

Automatikusan visszautalja  a támogatást a NAV februárban

Fókuszban a családok

Gergáczné Csiszár Anikó is örül a februári szja-visszatérítésnek. 
FOTÓK: FILEP ISTVÁN

Fehér Erika 28 éves autóját szeretné újabbra cserélni a támo-
gatás segítségével.

Benzin: 
480 forint
Befagyasztja a kormány az 
üzemanyag árakat – novem-
ber 15-től a 95-ös benzinért és 
a gázolajért sem lehet literen-
ként 480 forintnál többet kér-
ni. Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter a 
kormányinfón azt mondta: ug-
rásszerűen nőtt a benzin ára 
az elmúlt egy évben, ami az 
egész gazdaságra és az árak-
ra is hatással van, ezért dön-
töttek az árrögzítés mellett. 
A kormány döntéséből az kö-
vetkezik, hogy ennél olcsób-
ban adhatják az üzemanya-
got a kereskedők, drágábban 
viszont nem. A rögzített ár 
egyelőre február 15-ig érvé-
nyes, azt a kutat, amelyik át-
lépi, be is zárhatják a minisz-
ter szerint. Az árbefagyasztás 
nem vonatkozik a prémium-
termékekre és a más oktán-
számú üzemanyagokra. 

Terjesztési reklamáció: 
+3620/368-2027

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

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
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Sárga, zöld, barna – színpompás köntöst öltöttek 
az elmúlt hetekben a fák, most pedig megszaba-
dulnak az őszi ruhától. A Sopron Holding szakem-
berei már gyűjtik a lehullott lombot. 

A Sopron Holding Zrt. zöld-
terület-gazdálkodási divízi-
ója az őszi–téli időszakban a 
város közterületein, parkok-
ban, játszótereken, zöldfelü-
leteken meghatározott ütem-
terv szerint végzi a lehullott 
lomb eltakarítását, szezonon-
ként 4–5 hónapon keresztül, 
szinte folyamatosan. Az időjá-
rási viszonyok és a különböző 

lombos növények miatt 1,5–2 
hónapig is eltarthat a lomb-
hullás, ezért egy-egy terü-
letre többször is vissza kell 
térniük. A cég tájékoztatása 
szerint a munkatársaik kézi 
erővel, valamint három önjá-
ró géppel, lombfújókkal és egy 
mobil lombszívóval végzik a 
feladatokat. Ütemezés szerint 
takarítják a város kezelésébe 

tartozó közutakat is, egy nagy 
és egy kisebb seprőgéppel 
tisztítják meg a lehullott leve-
lektől az utcákat. Az utcasep-
rők a belváros állandó körze-
teit takarítják.

Érdekes adat, hogy éves 
szinten mintegy 400 köb-
méter avart gyűjtenek ösz-
sze, amelyet komposztálás-
ra a zöldhulladék-udvarba 
szállítanak.

Az érvényes rendeletek 
szerint a saját ingatlan előtti 
járdaszakaszokról a lehullott 
lombot a lakóknak, illetve a tu-
lajdonosoknak kell összegyűj-
teni. Az STKH házhoz menő 
zöldhulladék-gyűjtést szervez 

minden évben – tavasztól 
őszig. Speciális, emblémá-
zott zsákokban, illetve barna 
edényben lehet kitenni a zöld-
hulladékot, amelyet meghatá-
rozott napokon visznek el. Az 
idei szállítás a legtöbb város-
részben már befejeződött, az 
Ágfalvi-lakóparkba és Ágfal-
vára november 22-én érkezik 
az autó. Ha valakinél még na-
gyobb mennyiségű zöldhulla-
dék halmozódik fel, akkor azt 
ingyenesen leadhatja az STKH 
komposztáló telephelyein. Ezt 
a cég szerződött ügyfelei tehe-
tik meg, a részletes feltétele-
ket elolvashatják az stkh.hu 
oldalon. 

MADARÁSZ RÉKA

Lassan közeledik a ka-
rácsony. A várakozás 
időszakának elmarad-
hatatlan kelléke az ad-
venti koszorú. Talán 
még bensőségesebbé 
teszi az ünnepre való 
hangolódást, ha saját 
kezűleg készítjük el.

Ha rászánjuk magunkat, hogy 
egy saját magunk által alko-
tott adventi koszorúval várjuk 
a karácsonyt, akkor rendkívül 
fontos a megfelelő alapanya-
gok beszerzése.

– A tömör, többnyire szal-
ma koszorúalap nagyságát 
annak megfelelően érdemes 
megválasztanunk, hogy mek-
kora a tér, illetve az asztal, 
amibe, illetve amire a koszo-
rút helyezzük – tudtuk meg 
Martonné Varga Erika ker-
tészmérnök–tanártól. – Sok 
múlik a drót méretén, ugyan-
is a túl vékony elszakad, ahogy 
húzzuk, a túl vastag pedig 
nem fekszik rá a koszorúra. 
0,8 milliméteres drótot lehet 
vaskereskedésekben és hob-
biboltokban is kapni.

Örökzöld hajtásokat gyűjt-
sünk a kertben, kérjünk a 
szomszéd nénitől, vegyünk 
valamelyik virágboltban vagy 
virágkötőtől, de óva intünk 
mindenkit attól, hogy a saját 
öröme érdekében elcsúfítsa a 
parkok fáit, bokrait. 

– Négy hét hosszú idő, ezért 
koszorúnak a jegenyefenyő a 
legalkalmasabb, aminek a tű-
levele nem hullik le, hanem 
rászárad a hajtásra – folytatta 
a szakember. – Más szép örök-
zöld hajtásokat is használha-
tunk, kivéve a tiszafát, ami jól 

mutat ugyan, de még a hajtása 
is mérgező.

Ezután már csak négy 
gyertyát, szalagot és más dí-
szítőelemeket kell beszerez-
nünk. Sokan abba a hibába 
esnek, hogy mindent rá sze-
retnének tenni a koszorúra, 
ami tetszik nekik. Lehetőleg 
ragaszkodjunk a „kevesebb 
néha több” elvhez!

– Lényeges, hogy le-
g yen valami elképzelé-
sünk a színvilágról és a 
stílusról – fogalmazott Mar-
tonné Erika. – Figyelni kell az 

arányokra is: nagy koszorú-
hoz nagy gyertya, kis koszo-
rúhoz kis gyertya dukál, il-
letve az sem szép, ha például 
vastag szalagból kis masnit 
készítünk. 

Dönthetünk a három lila és 
egy rózsaszín gyertyával dí-
szített hagyományos koszorú 
mellett, de összeállíthatjuk 
az alapanyagokat csak erdő-
ben gyűjtött termésekből, bo-
gyókból is. Ha a modern stílus 
vonz minket, akkor bátrab-
ban használhatjuk a színeket 
és a formákat.

Évente 400 köbméter  avart gyűjt össze a Sopron Holding

Levetkőznek a fák

Adventi koszorú saját kezűleg

A Sopron Holding Zrt. munkatársai kézi erővel, valamint három önjáró géppel, lombfújókkal és egy mobil lombszívóval gyűjtik 
össze a lehullott leveleket. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A hagyományos, három lila és egy rózsaszín gyertyával díszített adventi koszorú mindig nép-
szerű. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

MADARÁSZ RÉKA

A parlagfű elleni védekezés során a megyei ható-
ság idén összesen 8 millió forint növényvédelmi 
bírságot szabott ki. Több eljárás azonban még fo-
lyamatban van, mivel – jogi értelemben – a par-
lagfűszezon egész évben tart.

A lakossági bejelentéseknek, 
valamint a földi és légi felderí-
téseknek köszönhetően a ha-
tóságok folyamatosan moni-
torozni tudták a parlagfűvel 
szennyezett területeket. Idén 
három ütemben, júliusban, 
augusztusban és szeptember-
ben is volt légi parlagfű-felde-
rítés, melynek eredménye-
ként elmondható, a megyei 
parlagfűhelyzet változatlan, 
234–236 hektár a fertőzött te-
rületek nagysága.

– Idén kísérleti jelleggel a 
nehezen bejárható, kisebb te-
rületeken drónt is bevetettünk 
– tudtuk meg Szemerits Atti-
lától, a Győr–Moson–Sopron 
Megyei Kormányhivatal osz-
tályvezetőjétől. – Sopron von-
záskörzetében Harka, Fertőrá-
kos, Zsira és Agyagosszergény 
település határában tapasz-
taltunk nagyobb mértékű fer-
tőzést, elsősorban az építési 
területek, illetve vonalas léte-
sítmények mentén. 

A külterületi szántókon 
idén is gondot okoztak az el-
hanyagolt tarlóterületek, 

valamint a rosszul gyomirtott 
napraforgó- és szójatáblák, a 
kezeletlen kiskertek és gyü-
mölcsösök. Belterületeken az 
önkormányzatoknak és a he-
lyi lakosoknak kell minél na-
gyobb gondot fordítaniuk kör-
nyezetük rendezettségére. 

– A parlagfű terjedésének 
megakadályozása érdekében 
fontos, hogy a gazdák egész 
évben betartsák a vonatkozó 
előírásokat, megfelelő és haté-
kony gyomirtószereket hasz-
náljanak, és szükség esetén 
végezzenek további kiegészí-
tő gyomirtást – folytatta Sze-
merits Attila. – Az érvényes 
jogszabályok miatt már min-
den gazdának és ingatlantu-
lajdonosnak egész évben kö-
telessége, hogy megelőzze a 
parlagfű virágbimbójának 
kialakulását, hiszen problé-
ma esetén a hatóság a nyári 
időszakon túl is indíthat eljá-
rást a fertőzött földterületek 
tulajdonosai ellen. Tehát jo-
gi értelemben a parlagfűsze-
zonnak az ősz beköszöntével 
sincs vége.

MADARÁSZ RÉKA

A vadgesztenye amel-
lett, hogy a gyerekek 
egyik kedvenc játék-
szere, rendkívül érté-
kes növény: nemcsak 
étrend-kiegészítők 
hasznos alkotóeleme, 
hanem a településkép 
szempontjából is fel-
becsülhetetlen értékű.
A növénynek Magyarorszá-
gon természetvédelmi jelen-
tősége nincs. Létezik viszont 
egy úgynevezett egyedi táj-
értékkataszter (amit egyéb-
ként a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park Igazgatósága készít 
el), ami azoknak a természe-
ti és kulturális értékeknek a 
listája, amelyek a település-
kép szempontjából megha-
tározó jelentőségűek, és itt 
már előkelő helyen szerepel a 
vadgesztenye.

– Mivel látványos, terebé-
lyes fa, régebben gyakran ül-
tették fasorokba, szobrok, 
emlékművek mellé – tudtuk 
meg Barna Csillától, a Fertő–
Hanság Nemzeti Park termé-
szetvédelmi szakreferensé-
től. – Több példány található 
az Erzsébet-kertben és a De-
ák téren, helyi védett fasoro-
kat díszít a Ferenczy János ut-
cában és a Városligeti úton.

A vadgesztenye hazánk-
ban nem őshonos növény, a 

Balkánról hozták be egykor. 
Nagyon kreatív fáról van szó: 
tenyeresen összetett, levél-
kékből álló levele van, fehér 
fürtvirágzata akár 30 centi-
méterre is megnőhet. Az is 
érdekes, hogy a virágok nem 
mindegyike érlel magot.

– Dekoratív terméséből 
gyakran készítenek a gyere-
kek gesztenyefigurát – folytat-
ta a szakember. – Egészen az 
1500-as évekig kiszárították, 
lereszerelték, és hasmenés 
elleni gyógyszerként hasz-
nálták. Ma már inkább vissz-
ér elleni készítmények alko-
tóeleme. A termésnek nagyon 
magas a szaponintartalma. 
A habzó vegyületnek köszön-
hetően válik az összetört vad-
gesztenyétől olyan csúszóssá 
az úttest, mintha szappanon 
lépkednénk, és emiatt hasz-
nálható mosáshoz is.

Ha megfigyeljük, a vad-
gesztenyefák alatt egyáltalán 
nincs vagy csak nagyon gyér a 
növényzet, ugyanis allelopati-
kus hatása van, vagyis gátolja 
a többi növény fejlődését.

– Ugyanúgy, mint a szelíd-
gesztenye-, a vadgesztenye-
fák is tömegesen pusztulnak 
sajnos, amit onnan lehet lát-
ni, hogy a leveleik idejekorán 
(ősz előtt) elkezdenek sárgul-
ni–barnulni. A tömeges pusz-
tulásért egy kizárólag a fehér-
virágú vadgesztenyét károsító 
lepke, a vadgesztenyelevél-
aknázó moly a felelős – zárta 
Barna Csilla.

Védekezzünk 
egész évben!

Különleges  
vadgesztenye
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15 fotós, 4 küldetés,  
1 cél – ezt a mottót vá-
lasztották jótékonysági 
licitjüknek a művészek, 
akik nehéz helyzetben 
lévő családoknak és 
soproni állatvédőknek 
is gyűjtenek.

Történetünk elején utazzunk 
egy évet vissza az időben: ta-
valy ilyenkor Kránitz Roland 
ágfalvi és Molnár Lisztes Ist-
ván beledi fotós kitalálta, 
hogy jótékonysági licitre bo-
csájtja több képét. A fotókért 
összesen 600 ezer forintot 
kaptak, az összeget pedig egy 
rászoruló családnak ajánlot-
ták fel. Idén már merészebbet 
álmodtak…

– Rolandék úgy gondolták, 
hogy bővítik az akciót, ezért 
megkeresték fotós ismerőse-
iket, barátaikat – mesélte la-
punknak Hipságh Gyöngyi, 
a Soproni Fotóklub elnöke, a 
licit egyik résztvevője. – Ösz-
szesen 15-en csatlakoztunk 
szinte az egész ország terü-
letéről, mindenki felajánlot-
ta több fényképét. Reméljük, 
hogy a bevétel is többszöröse 
lesz a tavalyinak, ezért négy 
támogatottat is kiválasztot-
tunk. Egy Vas megyei faluban 
élő rokkantnyugdíjas házas-
párnak, egy soproni, négy be-
teg gyermekét egyedül nevelő 
édesanyának, a Nektek Uga-
tunk Állatvédő Egyesületnek 

és a Soproni Állat- és Ter-
mészetvédők Egyesületének 
gyűjtünk idén.

A fotósok a saját facebook-
oldalukra feltöltötték a fény-
képeket, amelyekre decem-
ber elsejéig lehet licitálni. Az 
induló tétel 4000 forint, de 
van olyan fotó, amelyikért 
már most 30 ezret ajánlottak.

– Ha véget ér a licit, akkor 
mindenki előhívatja a saját ké-
peit, a győztes licitáló habkar-
tonra nyomtatva kapja meg a 
fotót – tette hozzá Hipságh 
Gyöngyi. – Azt gondoltuk, 
hogy mindenki kerülhet kriti-
kus helyzetbe, és tudjuk, hogy 
ilyenkor nagyon nehéz segít-
séget kérni. Mi szeretnénk 
most olyanokat támogatni, 
akik tényleg megérdemlik azt.

A jótékonysági akcióhoz 
csatlakozott Zselinszkyné 
Kondor Nikoletta is, aki jóté-
konysági bált szervez decem-
ber 4-re az ágfalvi fogadóba, 
amelyet a polgármesteri hiva-
tal ingyenesen bocsátott ren-
delkezésre. A bál teljes bevé-
telét is a rászorulók kapják.

Hipságh Gyöngyi 10 képét, köztük a Szemek címűt is felaján-
lotta a licitre. 

HUSZÁR JUDIT

Meghirdették a 2022-es, Királynők és királyok cí-
mű évadot a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszín-
házban. A témapark április elsején nyit, az első 
barlangszínházi előadást május 27-én tartják, ek-
kor a Punnany Massif lép fel, a szeptember 10-i 
záráson pedig Rúzsa Magdi ad koncertet.
– Soha ennyi előadással nem 
készültünk – mondta a 2022-
es barlangszínházi évadról 
Pataki András, a Pro Kul-
túra ügyvezetője. – Jövőre 
hatvan programot kínálunk 
a játszóhelyen, reméljük, 
hogy a vírushelyzet enge-
di, hogy zavartalanul meg-
tartsuk mindet. A témapark 
április elsején nyit, a bar-
langban pedig a szezonnyi-
tó koncert május 27-én lesz. 
A fiatalok egyik kedvenc ze-
nekara, a Punnany Massif 
lép fel, másnap pedig Szulák 

Andreát hallgathatják meg az 
érdeklődők. 

A jövő szezonban új, Jazz-
csütörtök nevű programot is 
indítanak, a Dohnányi-terem-
ben legalább öt dzsesszkon-
certet tartanak, mindegyik 
alkalommal helyi borászok 
kínálják a nedűiket, illetve a 
helyi gasztronómia is helyet 
kap az eseményeken. Szintén 
a Dohnányi-teremben folytat-
ják az Ötórai hangoló című ko-
molyzenei programot, a kon-
certek fellépője itt a Soproni 
Szimfonikus Zenekar. 

Ha már a komolyzenénél 
tartunk: a Győri Filharmoni-
kusok háromszor koncerte-
zik az évadban Fertőrákoson, 
de megnézhetik a vendégek 
Bartók Csodálatos manda-
rinját is – a táncműben a zon-
gora királyai, Bogányi Gergely, 
Boros Misi, Binder Károly és 
Varga Gábor is megszólal-
tatják a magyar fejlesztésű 
Bogányi-zongorákat. 

Az Ég tartja a Földet – Er-
zsébet, a szerelem szentje cím-
mel készül musical Árpád-há-
zi Szent Erzsébetről, de egy 
másik magyar uralkodó csa-
ládi hölgyről szóló történet is 
megelevenedik Fertőrákoson, 
Huszka Jenő és Szilágyi László 
Sissi, a magyar királyné című 
operettjét is bemutatják.

A következő évadban ismét 
szeretnének több osztrák né-
zőt a barlangba invitálni, ne-
kik németül játsszák a Bál a 

Savoyban című revüoperettet 
és a Lehár-gálaestet. 

Jövőre is igazi világsztá-
rok érkeznek a júliusi Sop-
ronDrumra, fellép 2017 után 
újra Stanley Jordan. A Vadak 
ura című családi musicalt hat-
szor is bemutatják, de műsor-
ra tűzik a Csókkirályt, a Far-
merkirályt is, illetve Zorán, 
Dés László is koncertezik a 
barlangban, a szeptember 10-i 
záróműsort pedig Rúzsa Mag-
di adja. 

– Igazi békeidőket idéző a 
kínálat, sőt még annál is bő-
ségesebb – mondta az évad-
hirdető sajtótájékoztatón Sass 
László, az önkormányzat kul-
turális bizottságának elnöke. 
– Egy olyan összeállítás a jövő 
évi, amelyben mindenki talál 
magának tetsző programot.

A jövő évad részletes mű-
sorát megtekinthetik a bar-
langszinhaz.hu oldalon. 

December 1-től  lehet jegyeket venni a barlangszínházba

Királynők és királyok

A LICITHEZ CSATLAKO-
ZOTT FO TÓSOK:  
Baán Katalin, dr. Bíró Zoltán, 
Cirkos Veronika, Erdős 
László özvegye,  Göde Zoltán, 
Hipságh Gyöngyi, Kapcsándi 
Zsuzsanna, Kránitz Roland, 
 Molnár  Lisztes István, Pál 
 Miklós, Roll Péter, Tálos 
Péter,  Vehofcsics Zsóka, Agg 
Pál, Szetmár Mónika.

A Vadak ura című nagyszabású családi musical a Soproni Petőfi Színház és a TBG Production közös előadása, július 22-én, 23-án, 
29-én és 30-án mutatják be a barlangszínházban. FOTÓ: GYÖRGY ZSOLT

1976
Épülő fedett uszoda
Sopronban, a Lövér-strand mel-
lett fedett uszoda épül. A ter-
vek szerint jövő év végén adják 
át a versenymedencét és egy 
tanmedencét. A sokszög alakú 
épületet egy 45 méter átmérőjű 
gömbsátorsüveg takarja majd. 
Az 53 millió forintos költséggel 
készülő fedett sportuszodához 
a soproni dolgozók anyagilag is 
hozzájárultak, öt éven át évente 
egynapi fizetésüket ajánlották 
fel költség-hozzájárulásként. 
(Zalai Hírlap)

1966
Rohamosan fejlődik 
Sopron idegenforgalma
A statisztikai adatok szerint 
minden eddiginél nagyobb 
vendégjárásra kell számíta-
ni Sopronban. Ennek megfe-
lelően legnyugatibb városunk 
állandóan fejleszti turista-

szolgálatát. A jövő évben be-
vezetik Sopronban a magánhá-
zi penziós üdültetést. A SZOT 
száz férőhelyes épülettel bő-
víti szállókomplexumát, meg-
nagyobbítják a szanatóriumot 
is. A harmadik ötéves tervben 
300 üdülővendég befogadására 
alkalmas szállót épít a Kisipa-
ri Szövetkezetek Biztosító Inté-
zete. (Esti Hírlap)

Gyógyhatású a balfi víz
Öt forrásból tör elő Balfon a 
gyógyhatású kénes víz. Isszák, 
palackozzák, és néhányan kád-
ban fürdésre is használják a fa-
lubeliek. Sok ezer liter folyik 
el azonban kihasználatlanul. 
A balfi víz gyógyhatásáról szin-
te csodaszámba menő hírek 
keringenek napjainkban is. Be-
szélnek arról, hogy egy gazdag 
amerikai állítólag beutazta a vi-
lágot, de fájdalmai csak a balfi 
víztől szűntek meg. Olyan bete-
gekről is beszélnek, akik toló-
kocsin érkeztek, és saját lábu-

kon hagyták el a fürdőt. Hogy a 
hírekből mi igaz, azt napjaink-
ban nem lehet már hitelesen 
bizonyítani. Azt azonban igen, 
hogy a fürdőnek rendkívül gaz-
dag múltja van. (Kisalföld)

1936
Mussolini utca Sopronban?
Sopron törvényhatósági bizott-
ságának tagjai között mozga-
lom indult meg, hogy Sopron 
városa, mely az olasz nép bará-
ti együttérzését és segítségét 
ismételten tapasztalta, Mus-
solini miniszterelnökről utcát 
nevezzen el. (MTI)

1921
Vörös lobogókkal szállják 
meg a falvakat
AZ MTI kiküldött munkatársa 
jelenti november 15-én: az oszt-
rákok a nezsideri vasút mentén 
elhagyták Barátudvart, és Bol-
dogasszony felé nyomulnak 

előre. A kismartoni osztrák erők 
a tegnapi nap folyamán Fertő-
meggyes, Cinfalva, Zárány, Da-
rufalva vonalát szállták meg. 
Vulkapordányba vörös lobogók 
alatt zenével vonultak be. Ma 
reggel Kelénpatak, Sopronker-
tes, Somfalva és Lépesfalva irá-
nyába nyomultak előre. A Vas 
vármegyei községek megszállá-
sáról nem érkeztek hírek. (MTI)

Aki Ausztriára szavaz, azt 
kiközösítik
Ma délelőtt Fertőboz község 
küldöttsége kereste fel Thurner 
Mihály soproni polgármestert, 
aki előtt kijelentették, hogy 
Fertőboz község egyhangúlag 
Magyarország mellett fog sza-
vazni, és ha csak egy ember is 
akadna közülük, akiről megtud-
nák, hogy Ausztria mellett sza-
vaz, azt kiközösítik a község-
ből. (MTI)

Összeállította: 
Pluzsik Tamás

TALLÓZÓ  – válogatás a korabeli sajtóból
PLUZSIK TAMÁS 

A Lehár 145 emlékév kereté-
ben mutatták be a Széchenyi 
István Városi Könyvtárban a 
soproni születésű báró Lehár 
Antal ezredesnek emléket ál-
lító kötetet. A „Csak egy hű-
séges szolgája urának” címet 
viselő, sok fotóval és doku-
mentummal illusztrált könyv 
egyik szerzője Hegedűs Ele-
mér nyugállományú honvéd 
alezredes. Különleges értéke a 
kiadványnak, hogy abban elő-
ször olvasható magyarul Le-
hár Antal naplója a császári és 

királyi 106-os gyalogezred el-
ső világháborús napjairól. 

– Kevesek számára ismert, 
hogy a Lehár család nemcsak 
tehetséges zenészeket adott 
hazánknak, hanem báró Le-
hár Antal ezredes személyé-
ben egy kiváló katonatisztet 
is, aki hazáját szerető ember, 
egyúttal nagyszerű stratéga is 
volt. A most megjelent könyv 
emléket állít annak a katoná-
nak, aki minden körülmények 
között kitartott esküje mel-
lett – fogalmazott a könyvbe-
mutatón Csiszár Szabolcs 
alpolgármester. 

Lehár könyvbemutató

 Jótékonysági licit

Megjelent a Soproni Szemle 75. évfolyamának harmadik szá-
ma. A periodika fő témája ezúttal a polgári egyesületek és kö-
rök. Közülük három működését is bemutatják a szerzők. A sop-
roni utcák rejtett kincseit Csiszár Ágnes tárja fel, ezúttal a 
Kutyahegyről olvashatunk. A soproni arcok rovatban Turbuly 
Éva A megéltem történelem címmel ír Perlaki Ferencné Kar-
ner Éváról. A Szemléből ezúttal sem hiányzik a Soproni köny-
vespolc rovat.

SOPRONI SZEMLE
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Egyre népszerűbb Sopron környékén is a túrázás 
– szinte minden hétvégére jut egy szervezett ese-
mény, ráadásul még tart a sportfelügyelet 100 év 
100 kilométer nevű programja is. 

Különleges túrára várta az 
érdeklődőket szombaton a 
Soproni Vándorok Túraegy-
let. Tömördy Szabolcs elnök 
elmondta: nem véletlenül vá-
lasztották a „Téli sportok em-
lékei a Lövérekben” elneve-
zést. – Bíztunk abban, hogy 
erre sokan felkapják a fejüket. 
A fiatalabb generációk már 
csak hírből tudhatják – vagy 
még onnan sem – hogy milyen 
komoly télisport-élet volt Sop-
ronban a múlt században. Két 
sípálya, szánkópálya és egy 

síugrósánc is várta a havas 
sportok szerelmeseit. Még az 
1960-as években is rendeztek 
például síugróversenyeket. 
A szombati túra a Hajnal tér-
ről indult, és a Fáber rét érin-
tésével haladtunk végig eze-
ken a helyszíneken, a túrázók 
természetesen bővebb infor-
mációt kaphattak az egykor 
oly pezsgő télisport-életről.

A túra népszerű volt, 52-
en vettek részt az eseményen. 
A Vándorok egyébként másfél 
hét múlva újabb kirándulást 

szervez: november 27-én 9 
órakor Brennbergbányán a 
Szent Borbála térről indul a 
20 kilométeres őszbúcsúztató 
túra, amely a Soproni-hegység 
magyarországi legnyugatibb 
részeit járja be. Borbála-telep-
ről az egykori sikló nyomvo-
nalán haladnak a Magas-bérc, 
Asztalfő, Idegenek útja, Für-
tösbodza tanösvény, Fehér 
úti tó, bányavasút nyomvona-
lán át Brennbergbányára. 

December 5-én sem ma-
radnak túra nélkül a sopro-
niak: a Shotokan Tigrisek SE 
aznap tartja a 30 kilométe-
res Extrem Burgenland fel-
készítő túráját. Mind a két 
esemény része a sportfel-
ügyelet 100 év 100 kilomé-
ter című programsorozatá-
nak. Mint arról lapunkban is 

beszámoltunk, a 100 évvel ez-
előtti népszavazás tiszteleté-
re hozta létre a programsoro-
zatot a sportfelügyelet. Kortól, 
lakhelytől függetlenül bár-
ki részt vehet a kezdeménye-
zésen, amelynek célja, hogy 
100 kilométert tegyenek meg 
a nevezők. A járványhelyzet 
miatt 50 kilométert kell szer-
vezett eseményen, 50-et pedig 
egyénileg teljesíteni. A kilo-
métereket egy gyűjtőfüzetben 
kell rögzíteni. 

A programsorozatnak még 
négy túrája van hátra, az ősz-
búcsúztató és az Extrem Bur-
genland felkészítő mellett 
december 12-én hűség napi 
túrát, december 18-án pedig 
karácsonyváró mesés túrát 
tartanak. További részletek: 
svszsz.hu/szazevszazkm 

Lehet gyűjteni  a kilométereket a sportfelügyelet programján

Téli sportok emlékei

A szombati Téli sportok emlékei a Lövérekben című túra résztvevői a Hajnal térről indultak. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MOLNÁR ZOLTÁN

Az elmúlt hetekben 
nincs jó formában az SC 
Sopron NB III-as labda-
rúgócsapata. Az utolsó 
két mérkőzésen pontok 
nélkül maradt az együt-
tes, a javítás pedig a 
Kelen SC otthonában 
sem sikerült. 

A forduló előtt az újonc Kelen 
SC két ponttal állt előttük, így 
egy esetleges győzelemmel az 
előzés is összejöhetett volna. 
A találkozót azonban a haza-
iak kezdték jobban, és a 24. 
percben rögtön előnyhöz is 
jutottak. Ezt követően még az 
első félidőben újra a zöld-fehé-
rek találtak a kapuba, így 2–0-
s előnnyel mehettek pihenőre.

A szünet után akadt hely-
zet mindkét oldalon, de a sop-
roni gól a cserék ellenére sem 
jött össze, a pontot az i-re pe-
dig a Kelen tette fel egy haj-
rában szerzett 3. góllal, így 
magabiztos játékkal tartotta 
otthon a 3 pontot. 

Mátyus János vezetőedző 
a mérkőzést követően már a 
jövőről beszélt. – Szembe kell 
nézni azzal, hogy a kiesés el-
len küzdünk, ennek szelle-
mében kell majd a jövő héten 
dolgozni és játszani – hang-
súlyozta. – Az utóbbi hetek 
kudarcai miatt sajnos na-
gyon rossz helyzetbe hoztuk 
magunkat az utolsó 3 mérkő-
zésre, csak az lehet a célunk, 
hogy valamelyest kozmeti-
kázzuk az elrontott szezont, 
és megpróbáljuk visszasze-
rezni a szurkolók bizalmát 
– folytatta Baranyai Norbert 
csapatkapitány. – A hétvé-
gi mérkőzésnek csak így le-
het nekimenni, és be kell bi-
zonyítanunk mindenkinek, 
hogy ebben a csapatban több 
van, mint amit ebben a félév-
ben mutattunk.

A következő fordulóban a 
megyei rivális ETO Akadémia 
látogat Sopronba. A győriek a 
tavalyi szezon megyei bajno-
kaként újoncai az NB III-nak, 
ahol jelenleg a 4. helyet foglal-
ják el. A mérkőzést november 
21-én, vasárnap 16 órakor ren-
dezik a városi stadionban.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Már négy szakággal működik 
a SMAFC szektorlabda szak-
osztálya. A hagyományos 
szektorlabda mellett a brazi-
los, azaz tizenkét érintéses já-
tékot és a subbuteót is űzik a 
soproni gombfocisták. Előb-
binél 12 érintés, azaz passz áll 
rendelkezésre egy támadás 
felépítéséhez, utóbbinál pedig 
egy domború félgömb talap-
zaton állnak a játékosok, ame-
lyeket mutatóujjal kell pöcköl-
ni, a kapus pedig mozgatható. 
A SMAFC-osoknál is divatba 
jött az utóbbi időben a retró 
gombfoci, ez pedig azokat a 
kör alakú, műanyag „játékoso-
kat” jelenti, amelyek közepén 
egy kör alakú felületen van a 
focista arcképe és neve.

– Brazíliában, a foci fel-
legvárában a gombozás is hi-
hetetlenül népszerű: mint-
egy egymillióan játsszák napi 
szinten – mondta Inczédi Ger-
gely, a SMAFC szektorlab-
da szakosztályának vezetője. 

– Magyarországon nagyság-
rendekkel kisebb a mezőny, 
néhány százan vagyunk csu-
pán. Sopronban nagyjából tíz 
ember az, aki rendszeresen 
gombozik, persze azon dol-
gozom, hogy ezt a létszámot 
feljebb tornázzam. Nem egy-
szerű, hiszen az internet ural-
ta világban egy személyes je-
lenlétet igénylő, hagyományos 
játékkal kell „megfertőzni” a 
fiatalokat.

A sportvezető elmondta: 
sajnos a koronavírus-járvány 
a gombfoci versenyek meg-
rendezését is jelentősen meg-
nehezítette, de vannak azért 
megmérettetések. – A közel-
múltban vettünk részt az év 
legrangosabb versenyén, az 
országos bajnokságon. A klu-
bunkat három gombozó kép-
viselte, Debreczy István, Vá-
radi Márton és jómagam. 

A soproni szektorlabda fej-
lődését jelenti, hogy a jövőben 
több szakágban is országos, 
ranglistapontszerzős nagy 
versenyt rendezhet a SMAFC.

Újra pontok nélkül

Szektorlabda négy 
különböző szakágban

A SMAFC szektorlabda szakosztályának versenyzői már négy 
szakágban gombfocizhatnak.

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

azonnali kezdéssel
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

szakács
konyhai kisegítő

Amit kínálunk:
 kiemelt bérezés

 szabad délután és hétvége
 jó munkahelyi légkör

 kedvezményes munkahelyi étkezés
Pályakezdőket is szívesen látunk!

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

Nagy Barnabásné megbízott igazgatónál.
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• Soproni Gyógyközpont     központi szám .    .    .    .    .    .   514-200
• Soproni Gyógyközpont     előjegyzés  .    .    .    .  514-205, 514-206
• Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

(Tűzoltóság, Polgári Védelem)   .    .    .   105, 510-672, 510-617
• Rendőrség     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .107, 311-234
• Előfizetői tudakozó    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11818
• Belföldi tudakozó  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  11800
• Polgármesteri hivatal        .    .    .    .    .    .06-80/204-322, 515-100
• Soproni Polgárőr Egyesület        .    .    .    .    .    .    06-30/385-5732

• Sopron Holding központi szám .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-600 
• Közútkezelés .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   515-123
• Soproni Szociális Intézmény         .    .    .    .    .    .    .    .   506-400
• Gyermekjóléti szolgálat         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Támogató szolgálat       .    .    .    .    .    .    .    .    .    06-20/395-9040
• Családsegítő szolgálat    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-361
• Családok Átmeneti Otthona      .    .    .    .    .    .    .    .    .   524-362
• Pártfogó felügyelet        .    .    .    .    .    . 508-126, 508-395, 508-392
• Telefonos lelki elsősegély-szolgálat         .    .    .    .    .   116-123
• Drog stop        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/505-678
• Magyar Autóklub        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
• Áramszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/533-533
• Vízszolgáltató         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   519-100
• Gázszolgáltató        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  06-80/440-141
• MÁV        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .06-1/3 49 49 49
• GYSEV         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   577-212
• Kisalföld Volán      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   313-130

KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK
Labdarúgás
November 20., szombat 14 óra, Anger réti sporttelep
Soproni FAC 1900 – SZA-BI Qualit Ménfőcsanak
November 21., vasárnap 16 óra, városi stadion
SC Sopron – ETO Akadémia

Női kosárlabda
November 21., vasárnap 16 óra, Novomatic-aréna
Sportdarázs–SMAFC – MTK–TFSE

LELÁTÓ

TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK – 14. FORDULÓ:  
Megyei I. osztály: DAC Nádorváros – SFAC: 0–2
Megyei II. osztály: Beled SE – SVSE-GYSEV: 2–2
Megyei III. osztály: SFAC II: szabadnapos
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Szerda este Orosz-
lányban lép pályára a 
Sopron KC, utána pe-
dig bajnoki szünet kö-
vetkezik a férfi ko-
sárlabdacsapatnak. 
A szakmai stáb bízik 
abban, hogy a leállást 
követő bajnokikon már 
számíthatnak Milos 
Borisov játékára is.

Az SKC Kecskemét elleni 
mérkőzését közvetítette az 
M4 Sport+, így a tévénézők is 
láthatták, amint a lábtörést 
szenvedett Collins helyére ér-
kező új irányító, Justin McGill 
először lép pályára soproni 
színekben. A játékmester si-
keresen debütált, első sopro-
ni meccsén 15 pontot és há-
rom triplát szerzett. Jól ment 
a játék Sitku Mártonnak is, 
azonban a Kecskemét ellen 
ez is kevés volt: a KTE játéko-
sai fantasztikusan dobták a 
hármasokat, meccs végére 13 
triplát süllyesztettek el a sop-
roni gyűrűben. A harmadik 
negyed végére úgy tűnt, biz-
tosan győz a vendégcsapat, 
azonban McGill vezetésével 
óriási hajrát nyitott a Sop-
ron. Végre beestek a triplák, 

két pontra feljöttek a hazaiak, 
fordítani azonban nem sike-
rült, miután kétpontos ven-
dég vezetésnél kimaradt Ta-
kács Norbert hárompontosa. 
A végeredmény: Sopron KC 
– Duna Aszfalt-DTKH Kecs-
kemét: 72–75.

– Három negyeden ke-
resztül csak futottunk az 
eredmény után, a végén 
azonban sikerült egylab-
dás mérkőzésre kihozni az 
eredményt. Ezért a játéko-
saim is minden dicséretet 
megérdemelnek – mondta 

a találkozót követően Dzu-
nic Branislav vezetőedző. 
– Rossz sorozatban vagyunk, 
ilyenkor az edzőnek kell vál-
lalni a felelősséget.

Az SKC a bajnoki szü-
net előtt Oroszlányba láto-
gat: az MVM-OSE Lions elleni 

találkozó szerdán este 6 óra-
kor kezdődik. 

– Nem sok időnk van vasár-
nap és szerda között, igyek-
szünk regenerálni a játéko-
sainkat – tudatta Bors Miklós 
másodedző. – Átvesszük az 
elméleti kérdéseket, aztán a 
gyakorlat következik: le kell 
tisztáznunk a védekezésün-
ket. Támadásban pedig csök-
kenteni kell a variációink 
számát, ugyanakkor ezeket 
pontosan kell ismerni min-
denkinek, az új játékosoknak 
is. Az Oroszlánnyal már ját-
szottunk, ellenfelünk tehát 
ismerős a csapat nagy részé-
nek. A szerdai meccs után 
kezdődik egy bajnoki szü-
net, nekünk pedig lesz dol-
gunk bőven: integrálni kell új 
irányítónkat, újra a csapatba 
kell építeni Borisovot, aki re-
ményeink szerint rövidesen 
ismét hadra fogható lesz.

„Integrálni kell  új irányítónkat, újra a csapatba kell építeni Borisovot”

Oroszlányban javítanának

Az SKC a Kecskeméttől is kikapott hazai pályán, szerdán Oroszlányban lép pályára a soproni 
együttes. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

MUNKATÁRSUNKTÓL

Döntően a fiatalokra építi felnőtt csapatát az idei 
évben a SMAFC. Az egyetemi kosárlabdacsapat 
vezetőedzője az a Carlos Vallejo, aki a Soproni 
Sportiskola U18-as együttesét is trenírozza. 

– Az idei évet átmeneti sze-
zonnak terveztük, nagyon bí-
zom benne, hogy elindulunk 
felfelé a tabellán, és a közép-
mezőnyben tudunk végez-
ni – mondta Horváth József, 
a SMAFC elnöke. – A SMAFC 
egyfajta átmenet az utánpót-
lás és a profi kosárlabda, te-
hát az SKC között. Az egyete-
mi csapatban rengeteg fiatal 
szerepel, alapvetően építünk 
a Sportiskola U18-as együt-
tesének kosarasaira, ezért 

is választottuk vezetőedző-
nek Carlos Vallejót. A spanyol 
szakember jól ismeri a sopro-
ni utánpótlást, pontosan tud-
ja, kik azok a játékosok, akik a 
felnőtt bajnokságban is képe-
sek bizonyítani. Vannak per-
sze régi SMAFC-os kosara-
saink is, akik munka mellett 
játszanak csapatunkban.

A sportvezető szerint ne-
hezíti a helyzetüket, hogy ke-
vés alkalommal tud együtt 
edzeni a játékoskeret: több 

fiatal az SKC felnőtt csapatá-
hoz tartozik, és helyt kell áll-
nia a Sopron KC U20-as együt-
tesében is.

– Werner Viktor és Schöll 
Richárd SMAFC-játékosok is, 
de épp két kiélezett mérkő-
zésünkön nem tudtak részt 
venni a Tiszaújváros és a Bé-
kés ellen – folytatta Horváth 
József. – Hasonló a helyzet 
Csátaljay Péterrel és Csen-
des Péterrel, akik fiatal ko-
ruk ellenére az SKC felnőtt 
csapatánál is játszanak tét-
meccseken, az U20-as együt-
tesnek pedig alapemberei. 
Mindettől függetlenül opti-
mista vagyok, előbb-utóbb 
jönni fognak az eredmé-
nyek, és megindulunk felfelé 
a tabellán.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nem maradéktalanul elégedett játékosai eddigi 
szereplésével a Soproni Vízilabda Sport Egyesü-
let ob II-es csapatának játékos-edzője. Fent Ger-
gő úgy véli: több van az együttesben annál, mint 
amit eddig mutatott. 

Városunk felnőtt pólósai 
az ob II. nyugati csoportjá-
ban szerepelnek a Győr, a 
Balatonfűzfő, a Nagykani-
zsa, a Székesfehérvár, vala-
mint a pécsi egyetemi csapat 
társaságában.

– Nálunk jobbára a 16–17 
éves korosztály játszik a fel-
nőtt mérkőzéseken, tehát az 

ifi–serdülő csapat tagjai sze-
repelnek a bajnokikon, kiegé-
szülve néhány olyan pólóssal, 
aki már kiöregedett az után-
pótlásból – mondta Fent Ger-
gő. – Ellenfeleinknél ez nem 
így van, talán csak a Bala-
tonfűzfőben vannak szintén 
többségben az utánpótlásko-
rú játékosok. Ha így nézzük, 

nem is állunk rosszul, de pon-
tosan ismerem a csapatot, úgy 
vélem, megvan bennünk a po-
tenciál arra, hogy a csoport 
3–4. helyén végezzünk.

A játékos–edző hozzátette: 
nagyon fontos a soproni fiatal 
pólósoknak, hogy tapasztala-
tot szerezzenek a felnőtt baj-
nokságban is. Az ob II-t négy 
csoportra osztották, amely-
ben öt vagy hat csapat küzd 
egymással. A Soproni Vízi-
labda Sport Egyesület hatcsa-
patos csoportba került, a cél 
pedig, hogy a középmezőny-
ben végezzen az alapszakasz-
ban, amelyet bajnoki közép-
szakasz, majd rájátszás követ.

Fiatalokra épít a SMAFC Vízilabda ob II.:  A középmezőnybe igyekeznek

Ifik a felnőttek között

A SMAFC elnöke optimista, Horváth József szerint előbb-utóbb jönni fognak az eredmények.

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület lényegében az ifi–serdülő csapatával játszik az ob II-es fel-
nőtt bajnokságban. A cél így is a 3–4. hely megszerzése. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Lövész 
emlékverseny
Hét kategóriában összesen 
92-en vettek részt a vasár-
napi Kucsara György emlék-
versenyen. A rendezvényen 
légpisztoly, légpuska, kis-
puska, kis és nagy kaliberű 
sportpisztoly versenyszá-
mokban is megmérették 
magukat a 4 magyarorszá-
gi megyéből, illetve Szlo-
vákiából érkező verseny-
zők. A szervezők 2019-ben 
indították útjára a Kucsara 
György vándorkupát, amit 
a legeredményesebb ver-
senyző vihetett haza – idén 
Szabó M. Károly lőtte a leg-
több 10-es köregységet. 
Kucsara György a Sopro-
ni Polgári Lövész Egyesü-
let első elnöke volt. Ren-
geteget tett az egyesület 
megalakulásáért.

Pályán a ping-
pongozók
Bemutatkozott a Turris SE 
NB I-es női asztalitenisz 
csapata a hétvégén. A lá-
nyok Győrben léptek pá-
lyára egy ötcsapatos tor-
nán, ahol négyből egy 
mérkőzést nyertek. Tóth 
Nóra, Cseri Erika, Fekete 
Katalin és Fehér Dorina ját-
szott a megmérettetésen. 
Pénteken a férfiak szoros 
mérkőzést vívtak az NB 
I-es bajnokságban előt-
tük álló Tata ellen, végül 
7–7-es döntetlen lett az 
eredmény. 

RÖVIDEN
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EDZŐVÁLTÁS: Lapzártánk-
kor érkezett a hír, hogy távo-
zik az SKC-tól az eddigi szak-
vezető, Dzunics  Braniszlav. 
Pojbics Szabolcs, az SKC ügy-
vezetője elmondta: a klub 
közös megegyezéssel szerző-
dést bontott a szakemberrel. 
A szerdai, Oroszlány elleni 
idegenbeli találkozóra Bors 
Miklós készíti fel a csapatot.
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Továbbra is várjuk az iskolák rendezvényeiről, ifjú tehetségeiről szóló értesítéseket a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre!

MADARÁSZ RÉKA

Lassan egy éve szer-
vezi hihetetlen lel-
kesedéssel a Soproni 
Széchenyi István Gim-
názium diákéletét Nyi-
kos Barnabás és kis 
csapata. A diákelnök 
a pandémia dacára a 
maximumot hozta ki a 
pozícióból.
– Nagyjából egy évvel ezelőtt 
Biczó Dániel barátom bizta-
tására elhatároztam, hogy 
indulok az iskolai diákelnök-
választáson – kezdte Nyikos 
Barnabás. – Helyettesem-
nek Kékesi Rékát választot-
tam, akivel nagyon jól kiegé-
szítjük egymást. Barátaim 
és tanáraim is sokat segítet-
tek nekünk a kampány alatt. 
Filmbe illő történet, hogy Ré-
ka azóta nemcsak a helyette-
sem, hanem a barátnőm is. 
Végül Danit rávettem, hogy 
legyen a másik helyettes, és 
Kerékgyártó Imrével négyen 
szuper csapatot alkottunk a 
kampány alatt, melynek meg-
koronázásaként megnyertük 
a választást.

Nyikit már hetedikben, 
amikor a gimnáziumba ke-
rült, vonzotta a diákelnökség, 
azonban az elődje, Árvai Má-
té nagyon sokáig töltötte be a 
posztot. A 12.A-s fiúnak csu-
pán egy éve maradt, de nem 
bánja, mert mindent megva-
lósított ezalatt, amit lehet.

– Nagy sikert arattak a kör-
nyezetvédelemmel kapcsola-
tos programjaink, például az 
iskola történetében először 
papírgyűjtést és több szemét-
szedést is szerveztünk – foly-
tatta. – Júniusban zéró emisz-
sziós hónapot hirdettünk. 
A szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére hívtuk fel di-
áktársaink figyelmét, és aki 
csatlakozott, zöld kitűzőt ka-
pott ajándékba. A tanév utol-
só hónapjában tele volt a suli 
biciklitárolója.

A kis csapat már a kam-
pányra létrehozott egy hihe-
tetlenül profi arculatot, amit 

megtartva létesítettek a diák-
önkormányzatnak egy Ins-
tagram-oldalt, ugyanis ezt 
a közösségimédia-felületet 
használják a legtöbben a kor-
társaik közül. Volt saját rádiós 
műsoruk és filmes vetélkedő-
jük, az egykori széchenyisek 
pedig online osztották meg 
tapasztalataikat a továbbta-
nulásra készülőkkel. Az Ox-
ford–Chambridge mintájára 
megálmodott Széchenyi–Ber-
zsenyi vetélkedővel kapcso-
latban a tárgyalások még 
zajlanak.

– Az ELTE jogi karára ké-
szülök – mesélte magáról 

Nyikos Barnabás. – Jó tanu-
ló vagyok, de ide nagyon ma-
gas pontszám kell, úgyhogy 
bele kell húznom. Széles az 
érdeklődési köröm, szeretek 
csapatban dolgozni. Kariz-
matikus személyiségnek tar-
tom magam, szívesen töltök 
be irányító szerepet. Gyer-
mekkorom óta sportolok: 
kezdetben fociztam és kosa-
raztam, de végül a palánkok 
között ragadtam. Büszke va-
gyok rá, hogy a Soproni Sport-
iskola U18-as csapatának ka-
pitánya vagyok, illetve hogy 
a SMAFC felnőtt csapatába is 
beválasztottak.

Biczó Dániel (b), Kékesi Réka és Nyikos Barnabás a Széchenyi-gimnázium diákelnöki csapata – 
számtalan rendezvényt szerveztek. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

Közel 40 méter hosszú, Sop-
ront és környékét is bemuta-
tó terepasztalt állítottak ösz-
sze városunk modellezői a 
XIII. Vasútmodell Kiállítás-
ra, amelyet pénteken nyitot-
tak meg a Liszt-központban. 
A kiállítást idén a népszavazás 

centenáriumának szellemisé-
gében szervezték meg. – A sop-
roniak vérzivataros időkben 
adtak önbecsülést a nemzet-
nek, amely így erőt meríthe-
tett az újrakezdéshez. A vas-
útmodell-kiállítással is ennek 
állítunk emléket, hiszen ez az 

év arról szól, hogy elmeséljük 
a történetünket – mondta a 
megnyitón dr. Farkas Ciprián 
polgármester. 

A rendezvényen budapesti, 
balassagyarmati és szombat-
helyi terepasztalok is bemu-
tatkoztak.

Mini vasúti világ

„Légy rugalmas. 
Légy erős. Állj 
készen a válto-
zásra, az újra. 
Gyűjts be sok ta-
pasztalatot, és 
ítéld meg őket 
hitünk rendíthe-
tetlen természe-
te alapján.”

Frank Herbert   
(1920–1986) amerikai 
sci-fi író

MOTTÓ

Frank Herbert:  
A Dűne
Az Univerzum legfonto-
sabb terméke a fűszer, 
amely meghosszabbítja az 
életet, lehetővé teszi az űr-
utazást, és élő számítógé-
pet csinál az emberből. Az 
emberlakta világokat ura-
ló Impériumban azé a hata-
lom, aki a fűszert birtokol-
ja… A legendás regényből, 
amely megjelenésekor el-
nyerte a Hugo- és a Nebu-
la-díjat, 2021-ben készült 
mozifilm.

KÖNYVAJÁNLÓ

Nagy sikert arattak  a környezetvédelmi programok

Aktív széchenyistákSzéchenyi- 
ösztöndíjasok 
Átadták az idei Széche-
nyi-ösztöndíjakat a vá-
rosházán. Az eseményen 
dr. Farkas Ciprián polgár-
mester, dr. Simon István 
és Csiszár Szabolcs al-
polgármester köszöntöt-
te a kitüntetett fiatalo-
kat. Mint arról lapunkban 
is beszámoltunk (Felújít-
ják a rendelőt, Soproni Té-
ma, 2021. november 3.), 
a soproni közgyűlés Szé-
chenyi István Tanulmányi 
Ösztöndíjat adományo-
zott Csigó Ábel, az ELTE fi-
lozófia mesterszakos hall-
gatója, Boa Patrik, az ELTE 
jogászhallgatója, Bartokos 
Botond, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem al-
kotóművészet és muziko-
lógia szakos hallgatója, 
Mentes Alexa Dóra, az EL-
TE matematika és ének-ze-
ne osztatlan tanári szakos 
hallgatója, valamint Sző-
ke Péter, a Semmelweis 
Egyetem orvostanhallga-
tója számára.

Díszoklevél 
A kormány stratégiai part-
nerként tekint a modellvál-
tó egyetemekre – mondta 
Palkovics László innováci-
ós és technológiai minisz-
ter. A megújuló felsőokta-
tás ünnepe rendezvényen 
díszoklevelet vett át Csá-
nyi Sándor, a SE Kuratóri-
umának elnöke. 

Kamasztárlat
Harmadszor rendezik meg 
a Festőteremben a Hand-
ler-technikum művészeti 
képzésén részt vevő tanu-
lóinak kiállítását, ezúttal 
a 12.M osztály mutatkozik 
be. A hétfőn nyílt tárlat no-
vember 29-ig látható. 

RÖVIDEN

A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat irodája előtt adták át a Soproni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola kisdiákjai a Márton-napi lámpást. Az önkormányzat tagjai nagy örömmel fogad-
ták az énekes, verses előadást Szent Mártonról, és a lámpás átvétele után csokoládéval köszönték 
meg a már hagyományosnak számító gesztust. FOTÓ: NÉMETH PÉTER

LÁMPÁS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK

Jótékony felvonulás Márton-napon
Közel 200 ezer forint gyűlt össze a Márton-napi 
lampionos felvonuláson Sopronban. Mint a Pro 
Kultúra közleményéből megtudtuk, a résztve-
vők idén a soproni Szent Márton Ház jószolgálati 
munkájára adakozhattak. A csütörtök esti lampi-
onos felvonuláson több mint százan vettek részt, 

a Liszt-központtól a színházig sétáltak a családok. 
A programon felléptek a zeneiskola növendékei, 
valamint a Szironta csengettyűegyüttes is. Nép-
szerű volt a Jereván-lakótelepen megtartott Már-
ton-napi esemény is, itt például az ovisok alkotá-
saiból lampionkiállítást is rendeztek.

www.facebook.com/ 
sopronitemahivatalos
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sopronitemahivatalos Tallózó

Szakad a cérna 
Nem vagyok egy halk szavú, magamba forduló ember. Az éle-
tem folyamán sok bajom volt amiatt, hogy (szinte) mindig ki-
mondom, amit gondolok. Persze próbálom (legtöbbször) fino-
man becsomagolni sarkos/ karcos véleményemet, de… van, 
amikor már elszakad a cérna. 

Igyekszem mindenkinek a véleményét tiszteletben tartani, 
egészen addig, amíg… azzal másoknak nem árt. Aki nem bízik 
az oltásban, nem hisz a Covidban, hisz a „csipet raknak belém”, 
a „gyógyszercégek találták ki”, „rajtam ne kísérletezzenek” és 
hasonló dolgokban, hát higgyen ebben! Lelke rajta. A hit egyéb-
ként tudományos érvekkel aligha ingatható meg, de…

Ne terjessze ezeket a sületlenségeket, mert megfertőzi vele 
azokat, akikben ilyen „kreatív gondolok” fel sem vetődtek, csak 
egyszerűen szeretnének nagyobb biztonságban élni. 
Dr. Tschürtz Nándor

EGÉSZSÉGSAROK

Nyerjen Rubicont a rejtvénnyel! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 24-ig várjuk a Soproni Téma, 9401 Sopron 
Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel foglalkozó 
különszámát sorsoljuk ki, melyet a szerencsés nyertes a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

November 3-i rejtvényünk megfejtése: „A könnyeken keresztül jobban látszik a szív”. Szerencsés megfejtőnk: 
Kis Mónika Éva, Sopron, Szőlőskert utca.

 KERESZT-
REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 17–23. Az ügyeleti idő hétfőtől vasárnapig este 8 
órától reggel 8 óráig tart.

November 17.,  
szerda 

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

November 18., 
csütörtök 

BENU Állomás gyógyszertár 
Mátyás király u. 23. 99/312–437

November 19.,  
péntek 

Erzsébet gyógyszertár  
Győri u. 15. 99/311–254

November 20.,  
szombat 

Ezüst Kehely gyógyszertár 
Kodály tér 12. 99/505–249

November 21., 
vasárnap 

Hajnal gyógyszertár  
Malompatak u. 10. 99/506–544

November 22.,  
hétfő 

Ikvahíd gyógyszertár 
Híd u. 21. 99/314–084

November 23.,  
kedd 

Király gyógyszertár  
Várkerület 114. 99/508–241

Nem követte a tradíciót
SOPRONI CSALÁDTÖRTÉNETEK  – Wrana Győző cukrászmester

PLUZSIK 
TAMÁS

„ Sopron, 
te  lelkünk 
éltető 

láng! Hű őr az ősi vége-
ken” – hangzanak Sarka-
dy Sándor sorai a város 
himnuszában. Vallják 
ezt azok, akik már nem-
zedékek óta itt élnek, és 
azok is, akik elszakadtak 
Soprontól.

Wrana Győző a legendás sopro-
ni cukrászmesternél, Hoffmann 
Ödönnél tanulta a cukrászmes-
terség csínját-bínját. Csak le-
gekben tud beszélni egyko-
ri mesteréről, akinél 1948-ban 
kapta meg a szakmunkás bi-
zonyítványát. A katonaságot 
követően 1954-ben kezdett el 
dolgozni a Soproni Szálloda és 
Vendéglátóipari Vállalat cuk-
rászüzemében, ahol közel négy 
évtizeden át, egészen 1992-
es nyugdíjba vonulásáig tevé-
kenykedett. Nemcsak kiváló 
cukrászmester volt, hanem a 
fiatalok tanítómestere is. Mint 
mondja, szomorúan nézi azt a 
papréti épületet, ami egykoron 
munkahelye, majdhogynem 
második otthona volt, ma pe-
dig bontási terület. 

– Wrana felmenőim Cseh-
országban, Babic falucskában 
éltek, tisztes iparosok, kesz-
tyűsök voltak – mesélte Wra-
na Győző. – Wrana Ferenc déd-
apám 13 éves volt, amikor 
a szülei útnak indították Sop-

ron felé, ahol akkoriban igen 
sok jó hírű kesztyűs dolgozott. 
Dédapám a szabadságharc évé-
ben, 1848 kapta meg a segéd-
levelet, önállósította magát, 
és kibérelte a Várkerület egyik 
kis boltját. Egy darabig honvá-
gya volt a messzi Szudéta-vi-
dék iránt, de miután elvett fe-
leségül egy kópházi lányt, úgy 
döntött, hogy Sopron lesz az 
új hazája. Apáról fiúra szállt 
a Wrana családban a kesztyűs-
mesterség, az idős soproni-
ak talán még emlékeznek ar-

ra a „kesztyűs cégérre”, ami ott 
függött az Oroszlán gyógyszer-
tár melletti ház kapuja fölött. 
Nagyapám, Wrana József szin-
tén kesztyűsként dolgozott, ő 
tervezte a szarvasbőr nadrá-
gok hímzésmintáit, készítet-
te papírsablonjait, János test-
vére pedig az utolsó kesztyűs 
volt Sopronban. Az ő keze alól 
kerültek ki annak idején a sop-
roni tisztikar szarvasbőr kesz-
tyűi, kivarrott csizmanadrágok 
a soproni gazdapolgár legények 
részére, söréttartó zacskók, de 

orvosi rendelésre még bőrköt-
szereket is gyártott. Édesapám 
szakított a családi hagyomány-
nyal, ő a kárpitosságot válasz-
totta élethivatásának, a Szín-
ház utcában laktunk, ott volt 
a műhelye is. Kiváló szakem-
ber, igazi tapezierer volt – tet-
te hozzá Wrana Győző.

– Anyai felmenőim annak 
idején Nürnbergből indultak 
el, hogy Sopron közelében te-
lepedjenek le – folytatta Wra-
na Győző. – Egyik felmenőm 
volt az a Tiefbrunner Sán-
dor, aki a 19. század egyik első 
fényképésze volt Sopronnak. 
Nagyszüleim már Bánfalván 
születtek, Tiefbrunner Ernő 
nagyapám a Soproni Tanító-
képző Intézetben szerzett dip-
lomát, nyugdíjba vonulásáig ő 
volt a bánfalvi evangélikus is-
kola igazgatója, de időközben 
tükörfordításban Mélykúti-
ra magyarosította a családne-
vét. Nyolc gyerekük született, 
egy fiú és hét lány, köztük az 
édesanyám, aki gyerekkorában 
egy tífuszjárványban elvesztet-
te a hallását, de így is kitanul-
ta a szabó szakmát. Ezzel sokat 
tudott segíteni édesapámnak 
a kárpitosműhelyben. Nem kö-
vettem a családi tradíciót, sem 
kárpitos, sem kesztyűs nem 
lettem. Sok örömömet leltem 
a hivatásomban, mert a cuk-
rászatot soha nem szakmának, 
hanem hivatásnak tekintettem.

Wrana Győző mindig hivatásnak tekintette a cukrászatot. 
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

CSALÁDI HÁTTÉR:  1932-ben született Sopronban. Édesapja kárpitosmester volt, édesanyja pe-
dig a háztartást vezette, emellett segédkezett férje műhelyében is. Felesége a Széchenyi téri, egy-
kori Gyöngyvirág cukrászda üzletvezetője volt. Zsuzsa lánya angol nőiszabó-mester, Győző fia pe-
dig a Zala Megyei Szent Rafael Kórház aneszteziológus főorvosa.
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HUMORSAROK
Szénási Ferenc (Széna) soproni  karikaturista  
alkotásai hétről hétre.

KÓCZÁN 
BÁLINT

Egy egész 
estés tör-
ténelmi 

nagyjátékfilm és a hoz-
zá tartozó filmzene ki-
adását tervezi a Dal-
riada. A nemzetközi 
berkekben is elismert 
soproni folk metal stí-
lusú banda budapesti 
lemezbemutatója mel-
lett december 11-én 
Sopronban lép fel. Fi-
czek András frontem-
berrel beszélgettünk.

– Nem unatkozott a csapat 
mostanában. Jól gondolom? 

– Igyekeztünk minél több 
helyen megmutatni magun-
kat, de a járvány nagyon sok 
lehetőséget nem hagyott a 
kibontakozásra. A felerészt 
magyar és felerészt külföldi 
fellépések viszont igazán jól 
sikerültek.

– Mely országokban lép-
tetek fel? 

– A többszörösen elha-
lasztott Európa-turnénkat 
sajnos végképp törölték, mert 
egy nemzetközi stábot mozga-
tó, sok országból érkező pro-
dukció a határátlépések során 
szinte megoldhatatlan logisz-
tikai problémákba ütközött 

volna a Covid-helyzet miatt. 
Maradtak a csillagtúrasze-
rűen lebonyolított fellépések, 
jellemzően Németországban. 

– December 11-én vi-
szont na g y durranás-
ra készültök…

– Valóban. A korábbiak-
hoz képest kifejezetten in-
tenzíven próbálunk, és az év 
hátralevő két fellépésére egy 
felforgatott, sok újdonságot is 
tartalmazó szettel készülünk. 
A soproni koncert a népszava-
zás 100. évfordulójának apro-
pójából szerveződik. Soproni 
zenekarként, lokálpatrióta-
ként szükségét éreztük, hogy 
legyen egy olyan rendezvény 
is, ahol mi, soproniak is kö-
zösen emlékezhetünk, illetve 

helyiként, érintettként szín-
padra állhatunk.

– Kik zenélnek még 
a GYIK Rendezvényházban 
a koncerten? 

– Az este négy zenekará-
ból három soproni. A fennál-
lása 40. évfordulóját ünneplő 
Moby Dick minden rockrajon-
gó számára legendának szá-
mít. Az Innistrad is régóta 
öregbíti már városunk hírne-
vét, illetve mi három konti-
nens huszonhét országában 
adott koncertjeinkkel, tizen-
két lemezünkkel szülőváro-
sunkban is igyekszünk majd 
bizonyítani. A negyedik fel-
lépő a felvidéki Rómeó Vér-
zik lesz – szintén nagy múlt-
tal büszkélkedhet. Bízunk 

benne, hogy akár hagyományt 
is teremtünk a későbbiekben.

– A jövőbeli terveitek 
között szerepel egy igazán 
egyedi kiadvány létreho-
zása is. 

– A közelgő budapesti le-
mezbemutató és a soproni 
rendezvényre való felkészülés 
mellett valóban egy kiadványt 
tervezünk a jövő évre. Egy 
egész estés történelmi doku-
mentum–játékfilmet, amely-
nek filmzenéjét természete-
sen mi adjuk majd. Ennek a 
grandiózus tervnek a csiszo-
lása folyik jelenleg. A film a 
18–19. századi betyárvilág be-
mutatását tűzte ki célul, jelen-
leg a finanszírozás kérdéseit 
próbáljuk tisztázni.

Egyedi kiadvánnyal  készül a soproni Dalriada

Grandiózus tervek

A Dalriada már 12 lemezt adott ki – a decemberi koncerten ezekről hallhat dalokat a közönség.
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NŐI SAROK  – stílus, divat, praktikák 

MADARÁSZ 
RÉKA

Rendkívül 
termékeny 
életút áll 

Kosztkáné Vránich Ro-
zália mögött, aki divat-
tervezőként rengeteg el-
ismerésben részesült, és 
számos folyóiratban sze-
repelt. Az általa megál-
modott egyenruhákat 
ma is viselik.

Rózsi már diákkorában Men-
de Gusztáv festőművészhez 
járt rajzkörre. Egy év inasko-
dás után végezte el a ruhaipa-
ri technikumot, majd a Magyar 
Iparművészeti Főiskolát. Ez-
után ösztöndíjjal került a Sop-
roni Ruhagyárba, ahol 30 évig 
dolgozott tervezőként. 

– Terveztem női és gyer-
mekruhát, valamint egyenru-
hákat – mesélte. – Az én terve-
im alapján készült a Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Líceum, 
a vendéglátó iskola és a Pan-

nonia Hotel dolgozóinak az 
egyenruhája, valamint a Sop-
roni Pedagógus Énekkar és az 
egykori soproni mazsorettcso-
port fellépőruhája. Számos dí-
jat elnyertem, a kollekcióim 
divatbemutatókon, divattal 
foglalkozó folyóiratokban és 
évkönyvekben jelentek meg. 

A hihetetlenül fiatalos és 
közvetlen tervező 1968 óta tag-

ja a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének és 
a Soproni Képzőművészeti Tár-
saságnak. Több tárlaton is sze-
repelt, a fertőhomoki tájházban 
és a Soproni Erdélyi Kör székhe-
lyén pedig önálló kiállítást ren-
deztek a babáiból.

– Saját készítésű babáimhoz 
az ötletet a különböző korok vi-
selettörténetéről szóló ismere-

teim adták – folytatta. – Cukor-
süveg formájú fejfedőt viselő 
gótikus babám a 12–13. század 
öltözetében látható, abból az 
időből, amikor először hord-
tak szabó által készített, testre 
szabott ruhákat. A másik góti-
kus babám egy pompakedve-
lő udvarhölgy kollekciójában 
látható.

A 16. századi spanyol ba-
ba viseletét Velasqez infánsnő-
je ihlette. A három reneszánsz 
baba közül a 16. századi magyar 
babának kék színű selyemru-
hát, a Medici babának gazdag 
firenzei ruhakölteményt alko-
tott Rózsi, a harmadikat pedig 
Leonardo da Vinci Nő herme-
linnel című festménye mintá-
jára öltöztette fel. Az udvarhöl-
gyek mellé udvari bohócokat 
is készített gazdagon díszített 
viseletben.

– Tolna megyei, sárközi ma-
gyar babám öltözete ugyancsak 
díszes. A reformkor viseletéről 
is készítettem rajzokat, gróf 
Széchenyi Istvánt például dísz-
magyarban örökítettem meg 
– zárta a beszélgetést.

Kosztkáné Vránich Rozália saját készítésű babái különböző 
korok ruháit viselik. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
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Rózsi az alkotásban teljesedik ki

BULI VAN!  – zenei ajánló
Krúbi Sopronban – Az Ösztönturné keretében Sopronba érke-
zik Krúbi, aki november 19-én ad koncertet a Hangárban. A há-
romszoros Fonogram-díjas, vic-
ces, banános rapper újra útnak 
indult, hogy „csúnya szavakat 
kiabáljon” országszerte. Ezúttal 
a jól ismert rádióbarát slágerek 
mellé bekerülnek az új alkotások 
az Öszöntlény című albumáról.

Bohemian Betyars koncert – A világzenei együttes 2009-ben 
jött létre. A formáció saját magát „speed–folk–freak–punknak” 
nevezi, amely jellem-
zi a Bohemian Betyars 
„őrült” előadásmód-
ját és zenei változa-
tosságát. Sopronban 
november 20-án emlé-
kezetes bulira készül a 
Hangárban. 


