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Épülnek az üvegfalak

Rövidesen mindkét oldalról „felöltöztetik” az új soproni uszodát. A tetőszerkezet szigetelése már
elkészült, a következő fontos feladat a külső falaknál a nagy felületű üvegezés befejezése.

5

FOTÓ: FILEP ISTVÁN

Ajándék
okosan

Turisták nélkül
Online színházi
premierek
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Nem áll le a munka a korlátozások idején sem a
soproni színházban, ugyan bemutatókat most
nem tartanak, de több darab (például a fotónkon látható Mindörökké Júlia) tévéfelvételére,
online premierjére készülnek.

Nehéz helyzetbe kerültek a hotelek
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Közeledik a karácsony,
a szülők, nagyszülők
izgatottan böngészik a
játékboltok kínálatát.
A szakember azt tanácsolja: válasszunk tudatosan a gazdag kínálatból! – Nagyon fontos,
hogy figyelembe vegyük
a gyermekeink életkorát, fejlettségi szintjét,
hiszen ha nem ennek
megfelelő ajándékkal
lepjük meg őket, akkor
az általunk vásárolt játék gyorsan a sarokba kerül – mondta
dr. Hartl Éva.

Kimagasló évjárat

Bátor éli az álmait

A szüret után a korai érésű fajták palackozása, a kékfrankos borok
átfejtése ad munkát a borvidékünkön a szőlész–borász gazdáknak.
Az idei terméshozamok ugyan elmaradtak az átlagtól, de ezt kárpótolja a kimagasló minőség. FOTÓ: FILEP ISTVÁN

A soproni Ben
csik Bátor Bo
tond hatodik
éve egy háti
zsákkal járja a
világot. Szám
talan ország
ban megfordult
már, de min
denütt csak
„kóstolónyi”
időt maradt,
hiszen vonz
zák az újabb és
újabb kalandok.
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Dr. Hartl Éva: Mindig szánjunk időt a gyerekekkel közös játékra!

Ajándékozzunk okosan!
KÖVES ANDREA

Lakatos Tibor, az egyik soproni fajátéküzlet tulajdonosa azt mondja, minden korosztálynak meg lehet ta
lálni az optimális ajándékot. Iskolás korban hasznosak az oktató játékok, a nagyobbaknak ajánlottak a
szórakoztató és egyben fejlesztő stratégiai társasok. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
együtt átélhetjük a játék csodálatos fantáziabirodalmát.
Ne engedjük el a gyermekeink
kezét, szánjunk időt a közös
játéktevékenységre!
A szakember kedvenc játékai
a saját kézzel készített alkotások,
így az oktatás során is számos
textilfigurát, társasjátékot alkot
a jövendő óvodapedagógusaival

együtt. Izgalmas családi élményt
jelenthet, ha közös programként
együtt is készítenek játékokat.
– Számomra mindig fontos
volt, hogy olyan játékokat áruljak, amit a gyermekeim kezébe is
örömmel adnék – mesélte Lakatos Tibor, az egyik soproni fajátéküzlet tulajdonosa, aki korosztályokra bontva játékötletekkel

Az elmaradt párbaj
PLUZSIK TAMÁS

Izgalmas itáliai utazások, egyetemi évek
és egy „majdnem
párbaj”: számtalan érdekességgel szolgál
Lackner Kristóf
önéletrajza...
A Soproni Levéltár kiadásában
jelent meg Lackner Kristófnak
(1571–1631), a kora újkori Sopron hatszor egymást követően
megválasztott tudós polgármesterének hosszú ideig lappangó önéletrajza. A kötet számos érdekességgel, adattal is
szolgál nemcsak Lackner életéről, hanem korrajz is a 16. század utolsó, illetve a 17. század
első harmadának történéseiről.
A könyv egyik legizgalmasabb
része Lackner itáliai utazásait,
az ott töltött időszak eseményeit megörökítő fejezet. Sopron
későbbi legendás polgármestere 1597-ben már jogi doktorként

›

MEGKÉRDEZTÜK
A SOPRONIAKAT

Készül már
karácsonyra?
NAGY ISTVÁN:
Az óvodás gyermekeink miatt nagy a készülődés idén
is. Ők talán még nem is fogják fel igazán, hogy mi zajlik
körülöttünk, s nem is szabad, hogy ez elrontsa a családi, szűk körben megtartott
karácsonyt. A főbb ajándékok megvásárlása még hátravan. Az internetet is figyelem, ez akkor hasznos, ha
szeretnénk elkerülni a boltban a zsúfoltságot, hátránya, hogy nem tudjuk személyesen megnézni az
adott terméket.

Közeledik a karácsony,
a szülők, nagyszülők
izgatottan böngészik
a játékboltok kínálatát. A szakember azt
tanácsolja: válasszunk
tudatosan a gazdag
kínálatból!
– Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a gyermekeink életkorát, fejlettségi szintjét, hiszen
ha nem ennek megfelelő ajándékkal lepjük meg őket, akkor
az általunk vásárolt játék gyorsan a sarokba kerül – mondta
dr. Hartl Éva, a Soproni Egyetem Benedek-karának egyetemi
docense, intézetigazgató. – A jó
játékeszközök motiválják a gyermeket a játékra. Ne a ma olyan
divatos „önjátszó” tárgyakat válasszuk! A gyerekek sajnos sok
reklámot látnak a rajzfilmcsatornákon, az online felületeken,
és ezeket a drága, sokszor egyáltalán nem megfelelő „divattárgyakat” könyörgik ki a szüleiktől. Azt tanácsolom: ne hagyjuk
magunkat, hiszen nagyon széles
a kínálat a jó, minőségi játékokból. Kedvenceim a társasjátékok,
mert interaktívak, a szabályokra
nevelnek, remek közösségi élményt adnak. Varázslatosak a
puha ölelgethető babák, a szerepjátékhoz használható játékszerek és az építőkockák is.
Ha leülünk a gyermekünkkel,
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Lackner Kristóf
Renner Kálmán (1927–
1994) soproni érem
művész alkotásán
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

olyan konfliktusba keveredett,
amely akár tragikusan is végződhetett volna. Egyik kiváló tanítványát, egy bizonyos Rudolf
bárót egy skót lovag „eltérítette a tanárának kijáró engedelmességtől és odaadástól”, amit
természetesen nem hagyott szó

nélkül Lackner. „A skót nyomban feldühödött, és arca
vörös lett, sőt annyira szívére vette a dolgot, hogy becsülete
elvesztése mellett
párbajra hívta ki őt”
– mármint Lackner
Kristófot, olvasható az írásban. „Mivel
Lacknert Németország nagyszerű ifjai
előtt, a birodalom ragyogó tagjai jelenlétében hívták ki, becsülete
elvesztése mellett, kezét adván megígérte és megfogadta,
hogy az előírt helyre, név szerint a Németek Bástyájához el
fog menni.” – áll a továbbiakban Lackner visszaemlékezésében. Magára a párbajra azonban
nem került sor, ugyanis közbelépett egy sziléziai nemesember, Kintsky báró, aki egy letört
talpú üvegpoharat teletöltött
borral és párbaj helyett ivásra
és békülésre invitálta a feldühödött ifjakat. Így történt, hogy
Lackner Kristóf csak „majdnem”
párbajozott.

Téli felkészülés – közös gyakorlat
November 10-én ismét téli üzemmódra váltott a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Ehhez kapcsolódóan az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos
Rendőr-főkapitányság, a Magyar Honvédség
és önkéntes mentőszervezetek bevonásával
speciális terepgyakorlatot tartottak. A kár-

helyszínre vonulást, a műveletek koordinálását és a kárhelyszíni feladatok végrehajtását
tesztelték. Olyan feladatokat is elvégeztek a
résztvevők, amelyek hozzájárulhatnak a téli
időszakban esetlegesen előforduló események hatékonyabb kezeléséhez, a reagálási
képességük továbbfejlesztéséhez.

lepett meg bennünket. Egyéves kor alatt tökéletes választás a természetes anyagból készült csörgő, zenélő vagy mobil
dísz. Egyéves kor után jöhetnek
a gurulós, tologatós eszközök. Az
óvodáskorban a szerepjátékok
kerülnek előtérbe, ezekhez kiváló ajándékok lehetnek a fából
készült konyhai felszerelések,

a parkolóház vagy éppen a babaház. Iskolás korba lépve jöhetnek az oktató játékok, amelyekkel gyakorolhatják a betűk,
a számok vagy az óra tanulását,
ilyen például az abakusz vagy a
szorobán. A nagyobbaknak ajánlottak a szórakoztató és egyben
fejlesztő logikai játékok, stratégiai társasok.

RENDŐRSÉGI SOROZAT

PINEZITS SÁNDOR:
Teljesen tudatosan készülök
a párommal a karácsonyra. Egész évben folyamatosan felírom egy listára,
hogy kinek mire van szüksége. Ahogy a családi kas�sza engedte, engedi, úgy
vásároljuk meg folyamatosan az ajándékokat. Így ezek
decemberben nem okoznak nagy pluszköltséget.
Remélem, az ünnep fénye
ezekben a nehéz időkben
még inkább felértékelődik
az emberekben.
ROSTA SZILVIA:
Nagyon bízom benne, hogy
karácsonyra feloldják a korlátozásokat, és együtt lehet
a család, a gyermekeim pedig játszhatnak a nagyszülőkkel. Persze, tudjuk, nagy
a felelősség, nehogy megfertőzzük egymást. Az ajándékok beszerzésének a következő hetekben állok neki.
Szeretnék minél inkább személyre szóló meglepetéseket vásárolni vagy készíteni, ez a karácsony most más
lesz, mint a többi.

Biztonságban
az online térben ›
HUSZÁR JUDIT

Közelegnek az ünnepek, ráadásul most a személyes kapcsolatok csökkentése miatt is egyre
többen vásárolnak online. Fontos, hogy az internetes üzletkötéseknél is legyünk előrelátóak, ha valami túl olcsó, az legyen gyanús!
Évről évre egyre többen rendelik meg az internetről a karácsonyi ajándékokat – sok tízezer forintos telefonok, informatikai,
digitális eszközök, könyvek, játékok gyakran kerülnek ilyenkor
a virtuális kosarakba. De hogy a
fa alá odakerülnek-e, illetve az
kerül-e oda, amit szeretnénk, az
már más kérdés… És persze óriási csalódás, ha a gondosan megválasztott, tízezrekért megvásárolt ajándék gagyi…
– Mindenképp legyen gyanús,
ha valami túl olcsó! – kezdte Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya,
kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – Pár éve azért tett nálunk
feljelentést egy hölgy, mert a
drága okostelefon helyett, amit
megrendelt az interneten, egy
kalocsai mintás fél csempe volt
a dobozban. Több tízezer forintot bukott így.
A szakember szerint, ha az interneten rendelünk, akkor elsősorban a működő nagyáruházak
webes felületeiről válogassunk!
Ha mégis magánszemélytől vá-

sárolunk, akkor kérjünk előtte
fotót a termékről, illetve jótállási jegyet!
– Fontos, hogy felvegyük a
kapcsolatot az eladóval, ha pedig nem tesz eleget ezeknek a
kéréseinknek, akkor ne vegyük
meg a terméket! – tette hozzá
az őrnagy. – Számtalan külföldi
webáruház is működik, amely
sokszor szintén „gyanúsan” olcsón adja a termékeket. Itt minden esetben olvassuk el az apró
betűs részeket, sokszor ugyanis
ott van elrejtve az igazság.
Jelen sorok írója például egy
karácsonyi csillagos égősorral
díszített sátor helyett csak az
égősort kapta meg. Bár a képen
és a leírásban is sátorról volt szó,
de az egyik apró betűs részben
el volt rejtve az „only the light”
(csak a világítás) szófordulat…
A végére még két tanács: amikor
csak lehetséges, akkor ne utaljunk előre! A számlát és a garanciára vonatkozó papírokat pedig
mindig őrizzük meg! Sokat tehetünk így azért, hogy ne a bos�szúságokról szóljon az ünnep.

RÖVIDEN

Lezárják
a parkolót
November 20-án délutántól másnap reggelig
lezárják a kórház melletti parkolót a Lóki soron.
A GYSEV Zrt. gépi bokorirtást végez a Soproni Gyógyközpont melletti területen, a Lóki sor
Győri út és Szív utca közötti szakaszán. A munkálatok november 20án, pénteken 16 órától
november 21-én, szombaton reggel 6 óráig tartanak. A vasúttársaság
kéri, hogy az említett
időszakban a Lóki sor
Győri út és Szív utca közötti szakaszán található
parkolót a gépjárművezetők hagyják szabadon. Amennyiben parkoló autók maradnak
a területen a fenti időszakban, azokat el fogják szállítani.

Nincs bolhapiac
A járványhelyzet miatt
a soproni vásárcsarnok
területén működő vasárnapi használtcikk
piac (bolhapiac) november 15-től határozatlan
ideig zárva tart.

2020. november 18.
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Soproni éttermek: jelentősen visszaesett a forgalom

Aktualitások
a koronavírusról

Ebéd házhoz szállítva

Kötelező a maszk
– Sopron Megyei Jogú Város belterületén minden közterületen kötelező az orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az
az orrot és a szájat folyamatosan elfedje – áll a kötelező
maszkviselés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben. Nem kell maszkot viselni a zöldterületeken, így különösen: parkban, parkerdőben, erdőben, játszótéren, szabadtéri edzőparkban, kutyafuttató területén. A rendelet
november 11. napján 12 órakor lépett hatályba.

Ingyen internet
Aláírta Orbán Viktor azt a kormányrendeletet, amelynek
értelmében ingyen internetet használhatnak a digitális oktatásban résztvevők. A kormányrendelet szó szerint azt
mondja, hogy a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás harminc napra ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, a nappali rendszerű nevelés–oktatásban és szakmai oktatásban elrendelt tantermen
kívüli, digitális munkarendben működő, középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel. A miniszterelnök a
fiatalokat arra kérte, hogy a digitális oktatást ne tekintsék
vakációnak, hanem tanuljanak. Forrás: mti

Változások
az ügyfélfogadásban!
Múlt szerdától csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok. A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, intézze hivatali ügyeit
online! Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu
oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a
1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség.
A biztonság érdekében továbbra is kizárólag maszkban
szabad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon. Az elkészült
okmányok személyes átvételére november 11. után nem
lesz lehetőség, azokat postai úton, levélküldemény formájában kézbesíti a kormányhivatal.
A Soproni Vízműnél november 16-tól határozatlan ideig
szünetel az ügyfélfogadás. Kérik, hogy ezentúl telefonon
a 99/519–300-as számon, e-mailben a sopronivizmu@
sopronivizmu.hu címen, a www.sopronivizmu.hu honlapon vagy postai úton, a Sopron, Bartók Béla utca 42. címen keressék őket.
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél is bizonytalan ideig
szünetel a személyes ügyfélfogadás. A bejelentéseket emailben (ugyfelszolgalat@stkh.hu), postai úton (9401
Sopron Pf. 101.) és telefonon (99/505–380) is fogadják.
A Sopron Holding Zrt. Magyar utcai ügyfélszolgálata is zárva tart. A telefonos és e-mailes kapcsolattartás munkanapokon továbbra is elérhető. Bővebb információ a www.
sopronholding.hu oldalon.

Látogatható a parkerdő
Az aktuális járványügyi előírások mellett továbbra is látogatható a Soproni Parkerdő – áll a TAEG Zrt. közleményében. A Károly-kilátó és a Kőhalmy Vadászati Múzeum – az
előírásoknak megfelelően további rendelkezésig – zárva
tart, az erdei büfében viszont várják a vendégeket. Aktuális információk a taegrt.hu-n és a Facebookon.

Szigorítások Ausztriában
További szigorításokat léptettek életbe Ausztriában, amelyek célja a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése – jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár szombati sajtótájékoztatóján.
Bezártak és digitális oktatásra álltak át az iskolák, csak a
létfontosságú árucikkekkel kereskedő üzletek maradhatnak nyitva, és nem fogadhatnak vendéget a kozmetikusok, masszőrök, illetve fodrászok. Emellett a nap 24 órájára kiterjesztették a kijárási korlátozások érvényességét.
Az új intézkedések kedden nulla órakor léptek életbe, és
egyelőre december 6-áig lesznek hatályban.

A legtöbb soproni étterem átállt a házhoz szállításra – felvételünkön Szalontai Tamás, az egyik belvárosi
vendéglátóhely konyhafőnöke munka közben FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Ismét nehéz helyzetbe kerültek a
soproni vendéglátóhelyek: egy hónapig teljesen zárva kell tartaniuk.
A talpon maradásukat segítheti az
ételek házhoz szállítása, valamint a kormányzat nyújtotta támogatás is.
Ahogy az egészségügyi szakemberek, virológusok, úgy a vendéglátásban dolgozók is számos tapasztalatot szereztek
az elmúlt hónapokban. A koronavírus-járvány kapcsán bevezetett korlátozások miatt
először idén március közepén
kellett teljesen bezárniuk az éttermeknek. A nyár elején azonban enyhítettek a szabályokon,
az emberek pedig viszonylag
rövid időn belül visszatértek
a vendéglátóhelyekre. – A júliusi–augusztusi forgalmunk
már-már az átlagos nyári hónapokat idézte – mondta lapunknak Major Vilmos, egy
tradicionális családi vállalkozás

kereskedelmi igazgatója. – Aztán szeptemberben ismét jöttek a korlátozások, az elmúlt
hét szerdájától pedig újra teljesen be kellett zárnunk. A forgalom egyik pillanatról a másikra hetven százalékkal esett
vissza. A munkatársainkat viszont szeretnénk megtartani,
éppen azért, hogy ne legyen
fennakadás, amikor ismét kinyithatunk. Most az erőforrásokat az ételek házhoz szállítására
összpontosítjuk. Emellett a talpon maradásunkat segítheti az
a kormányzati döntés, miszerint bértámogatást kapunk, a
munkavállalók mentesülnek a
járulékok megfizetése alól.

Erhardt Zoltán szállodát, éttermet, pékséget üzemeltet
Sopronban. A három egységéből az első kettőt kénytelen volt
bezárni. – A napokban indítottuk el az új szolgáltatásunkat,
a házhoz szállítást – fogalmazott a mesterszakács. – A szakácsaink feladata továbbra is
az ételek elkészítése, a felszolgálók, éttermi dolgozók pedig
a kiszállításban vesznek részt.
Azt gondolom, az étterembe
járási szokások rövid távon is
megváltoznak. Nyáron, illetve
akkor, amikor jó az idő, az emberek kiülnek a teraszokra, kerthelyiségekbe, és itt, helyben fogyasztják el az ételeket. Télen

vagy rossz idő esetén már nem
feltétlenül keresik fel a zárt helyiségeket, a megszokott ízekről
viszont ekkor sem szeretnének
lemondani, így ekkor jöhet szóba a házhoz szállítás.
– Van már tapasztalatunk, hiszen az éve elején egyszer már
átéltük, milyen is az, amikor teljesen be kell zárnunk – tette hozzá Perkovátz Tamás. – Ugyanazt
folytatjuk, mint amit akkor bevezettünk: a házhoz szállításra
koncentrálunk. A kollégáinkat
mi is szeretnénk megtartani. Ehhez jól jött, hogy a kormányzat
gondolt az ebben az iparágban
dolgozókra, és több támogatást
is igénybe vehetünk.

CSÖKKENT AZ ÁFA A vendéglátóhelyeknek, éttermeknek
most csak az elvitelre történő értékesítés és a házhoz szállítás maradt az egyedüli bevételi forrásuk. Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt pénteki rádióinterjújában arról számolt
be, hogy a rendelt ételek esetén az áfa 5 százalékra csökkent. Ezt a kiszállításra nem lehet alkalmazni, ezért a számlát meg kell osztani, a szállítás díja továbbra is 27 százalékos
áfával terhelt tétel.

Hotelek turisták nélkül
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Azzal, hogy a szálláshelyek nem fogadhatnak turistákat,
nehéz helyzetbe kerültek a soproni hotelek is. A szállásadók
a tavaszra készülnek,
és bíznak abban, hogy
akkor ismét fellendül
az idegenforgalom.
Az elmúlt hét szerdától életbe
lépett szigorítások miatt a szálláshelyek 30 napig nem fogadhatnak turistákat, az előfoglalásokat vissza kell mondaniuk.
Kompenzációként 80 százalékos állami visszatérítést kaphatnak. A lapunk által megkérdezett vezetők szerint ez az év
az ő szempontjukból véget ért.
– A Hotel Szieszta a vonatkozó előírásoknak megfelelően bezárt – tudta meg lapunk Tóth
András üzemeltetési igazgatótól. – A kollégákat igyekszünk
egyben tartani, most leltározunk, folytatjuk a felújítást. Bízunk benne, hogy mihamarabb
lecseng ez a járvány.

Máskor zsúfolt, most üres a Hotel Sopron fogadótere FOTÓ: FILEP ISTVÁN
– A Hotel Sopron nyitva tart,
de csak az üzleti, a cégekhez
munkavállalási, valamint oktatási céllal érkező vendégeket
fogadhatjuk – mondta Szarjas
Tímea, a szálloda vezetője. – Az
utazási szokások megváltoztak,
csak a kiemelt időszakokban fizetnek előleget a turisták.
Szilágyi Pál, a Pannónia Hotel
igazgatója úgy vélte: most tényleg nehéz helyzetbe kerültek, hiszen nem jöhetnek a vendégek.
A törzsvendégek ugyan visszatértek, a nyári időszak viszonylag

jól telt, de a szeptember és az október már ismét „katasztrofális”
volt. – A mi szempontunkból ez
az év már véget ért – fogalmazott
a vezető. – Ha decemberben feloldanák a korlátozásokat, akkor
sem várható, hogy tömegesen

útra kelnének az emberek. Sokan készülnek már a karácsonyra, vagy megtakarítanak. Igaz
ugyan, hogy utazás is adható
ajándékba, de ezeket minden
bizonnyal majd a jövő tavaszi,
nyári hónapokra időzítik majd.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS A szálláshelyeknek (szálloda, üdülő,
átmeneti szálláshely, kemping, egyéb szálláshely) a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) november
8-ig bejegyzett foglalások után járhat az állami visszatérítés.
A regisztrált foglalásokra számított nettó árbevétel 80 százalékát fizeti meg nekik az állam.
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Sok ezren követik Bencsik Bátor Botond videoblogját

Bátor éli az álmait

2020. november 18.

Restaurált levéltári
könyv és oklevél
MUNKATÁRSUNKTÓL

A közelmúltban helyreállítottak két fontos helytörténeti dokumentumot a Soproni Levéltárban. Az intézmény
sikeresen pályázott a Sopron
Város Kamarási Hivatal iratanyagában található 1771. évi
számadáskönyv és a Sopron
szabad királyi város Mohács
előtti okleveleinek gyűjteményéből származó 1524-es oklevél restauráltatására.
A számadáskönyv pergamenből készült, a közlendőket kézírással jegyezték fel német nyelven. A gerinc a tábla külsejére
ragasztott külön papírlemezzel volt kiképezve, ennek csak

maradványai voltak láthatóak a
háttáblán. Az oklevél papírhordozóra készült vasgallusz (gubacs növényből előállított – a
szerk.) tintával, viaszpecséttel.
A hátoldalán a piros tulajdonosi bélyegzőbe töltőtollal írtak sorszámot.
A restaurálás során a kiadványok állapotát jelentősen javították a szakemberek, a korábban nehezen olvasható részeket
rendbe tették, a szakadt oldalakat megragasztották.
A munkák jelentőségét az is
adja, hogy a dokumentumok
nemcsak a város gazdálkodásának, de olyan tudományoknak is
fontos, gazdag forrásai, mint a
művészettörténet.

Fenntarthatósági
faültetés a Roth-ban
– Nem gondoltam volna, hogy valaha lesz egy hajóm – mesélte lapunknak Bencsik Bátor Botond, aki pár
jával épp a Karib-térségek, valamint Közép- és Dél-Amerika felfedezésére készül
KÖVES ANDREA

A soproni Bencsik Bátor Botond hat
éve egy hátizsákkal járja a világot,
számtalan országban megfordult
már, de mindenütt csak „kóstolónyi”
időt maradt, mert vonzzák az újabb kalandok.
Épp a naplementében ringatózott Bátor hajója a langyos tenerifei estén, amikor telefonon
utolértem. Barátnőjével, a szintén soproni Katával akkor is vitorlásuk karbantartásán, erősítésén dolgoztak, hiszen ismét
egy különleges kalandra: óceánátkelésre készülnek.
– Nem gondoltam volna, hogy
valaha lesz egy hajóm, hiszen
soha sem gyűjtögettem – kezdett bele a történetbe a 27 éves

fiatalember. – Horvátországban
ismerkedtem meg egy norvég
családdal, a férfinak szimpatikus volt a nomád életmódom,
először egy gitárral ajándékozott meg, aztán később meglátogattam őket Norvégiában, és
segítettem felújítani a hajóját,
cserébe a régi, nem használt vitorlását nekem adta.
A szárazföldi és hegyi utazások után kezdetét vehették a vízi kalandok. Bátor idén

augusztusban hazatért Katával, szeretett hajóját pedig ott
hagyta egy ismerősének. Pár
hét után a vitorlása elhagyatottá vált. Először azt gondolta: itt az ideje, hogy értékesítse,
ám amikor visszautaztak Tenerifére, a csodálatos tengeri környezet ismét rabul ejtette őket.
– Ekkor született meg az az
ötlet, hogy néhány hét alatt
felkészülünk életünk újabb kalandjára, elhajózunk először a
Karib-térségek felé, felfedezzük Mexikót, a közép-amerikai
országokat, majd Dél-Amerika
felé vesszük az utunkat – folytatta Bátor. – A hajó megerősítése mellett most szerezzük
be a több hónapos ételtartalékainkat, várjuk, hogy megérkezzen otthonról a jófajta

hazai ellátmányt, hiszen minimum háromhetes lesz az
óceánátkelés.
Sok ezren követik Bátor videoblogját, ebből is kiderül:
nem okozott számára akadályt,
hogy stoppolással bejárja egész
Európát, lakókocsiban éljen,
vagy a csillagos ég alatt aludjon, blicceljen egy óceánjárón,
túléljen egy iszonyatos vihart
a hajón, utcazenéljen Svájcban,
amelyből egy kis tartalékot is
képzett. Mindezek sorába szépen beleillik a mostani, másoknak kissé őrültnek ható terv
is. „A saját határaim átlépése
és új dolgok tanulása, felfedezése volt mindig is az, amiért
útra keltem, és valószínű ezért
kelek útra most is” – áll egyik
bejegyzésében.

HOL JÁRUNK?
Játékunkban egy neves épületről vagy köztéri alkotásról mutatunk be részletet, olvasóinknak pedig az a feladatuk, hogy a részletből felismerjék az egészet, és megírják nekünk, melyik alkotást rejtettük el. Azok között, akik helyes megfejtést november 25-ig beküldik a Soproni Téma, 9400 Sopron, Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@
sopronitema címre, ajándékot sorsolunk ki.
NOVEMBER 4-I REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: Kolbenheyer Mór emléktáblája,
szerencsés megfejtőnk: Karsay Péter, Sopron, Machatsek Gyula utca.

Kolbenheyer Mór emléktáblája – Templom utca 17.

A Templom utca 17. számú ház falán van Kolbenheyer Mór
(1810–1884) emléktáblája, amelyet Szakál Ernő és Mechle Béla készíttetett 1936-ban. Az emléktáblán a betűk kőből vannak
kifaragva: „Ebben a házban lakott 1846–1884 Kolbenheyer Mór
evangélikus lelkész, a jeles költő, Petőfi Sándor és Arany János

lelki rokona és tolmácsa, a szabadságharc hitvallója”. Kolbenheyer Mór 1810-ben született a sziléziai Bielitzben, a mai Bielsko-Białában. Előbb az eperjesi evangélikus kollégiumban, majd
a késmárki líceumban tanult. Egyetemi tanulmányait Bécsben
és Berlinben végezte, majd Eperjesre helyezték másodlelkésznek, itt vette feleségül Medgyaszay Corneliát. Házasságukból
nyolc gyermek született. A soproni gyülekezet 1846-ban hívta
meg lelkészének. Tanítóképző létesítése céljából Kolbenheyert
az egyházkerület nyugat-európai pénzgyűjtő körútra küldte,
ami sikerrel járt, ezért kapta a „nemzet koldusa” megtisztelő
címet. Sokrétű tevékenységét az uralkodó 1877-ben a Ferenc
József-rend lovagkeresztjével ismerte el. Németre fordította
Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Kölcsey Ferenc és Czuczor
Gergely több művét, de talán a legjelentősebb Arany János
Toldi-trilógiájának német nyelvre való lefordítása. Fiatalon elhunyt Ferenc fia jeles építész volt, többek között ő tervezte a
budapesti Képzőművészeti Egyetem épületét. A soproni Kaszinó építészeti pályázatát is ő nyerte meg, de az épületet ismeretlen okból mégsem az ő, hanem Ludwig Wächtler bécsi
építész terve szerint építették meg. 1962-ben elhunyt unokája,
Erwin Guido Kolbenheyer Goethe-díjas német drámaíró volt,
akit öt alkalommal jelöltek az irodalmi Nobel-díjra.
FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Őshonos szelídgesztenyefát ültettek a
Roth-iskola diákjai.
A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre
több civil szervezet, önkormányzat, iskola tesz lépéseket, kezdeményezéseket. A Kisalföldi ASzC
Roth Gyula Technikumában hagyományosan zöld szakmákat
oktatnak, az erdészképzés idén
135, a környezetvédelmitechnikus-képzés jövőre lesz 20 éves.
A környezetvédelmi technikus
diákok több országos programban is részt vesznek, például

hulladékcsökkentési témahét,
világ legnagyobb tanórája programok, továbbá a „Gumicsizmás természetvédelem”, azaz
a BISEL-verseny aktív szereplői.
2016 óta rendszeresen jelen vannak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett
fenntarthatósági témahét programjaiban is. Az idei tanév során
a pandémia ellenére is lelkesen
készültek a fenntarthatósági előadásokra a fiatalok, az iskolai faültetési programba is bekapcsolódtak. A Fertő–Hanság Nemzeti
Park jóvoltából egy őshonos szelídgesztenyefát ültettek el a tanerdőbe, a növény gondozása is a
diákok feladata lesz majd.

TIT-előadás: popcorn
vagy polisztirol?
November 24-én, kedden 18
órakor dr. Polgár András tanszékvezető, egyetemi docens
tart előadást Popcorn vagy polisztirol? – avagy az életcikluselemzés változatos alkalmazási
lehetőségei címmel. A TIT utolsó szabadegyetemi előadását
online közvetítik, az elérhetőségek: https://zoom.us/join Meeting ID: 538 117 3480
Passcode: TIT
Csomagolásoknál a térkitöltő szerep alternatívája lehet
a popcorn vagy a polisztirol.

Vajon melyik anyag alkalmazása lehet kedvezőbb környezetvédelmi szempontból? Ilyen és
más hasonló kérdések megválaszolásának kiváló eszköze a
környezeti életciklus elemzése.
Az előadás bemutatja a „bölcsőtől a sírig (vagy bölcsőig)” elméletet, kitér az LCA nemzetközi
szabványokon alapuló lépéseire, érdekes példákkal illusztrálja
az életciklus-szemléletben való
gondolkodás előnyeit hétköznapi döntéseink, de ágazati kérdések esetén is.

Hősöket keresünk!
Szerkesztőségünk fennállása óta elkötelezett a soproni
emberek bemutatása mellett. Ezt a vállalásunkat szélesíteni kívánjuk újabb és újabb olvasóink megismertetésével. Ezért olyan embereket keresünk, akik valamiért kiérdemelték a körülöttük élők szeretetét, tiszteletét. Lehet ő
egy nagymama, másokon segítő ezermester vagy segítő tanácsadó, egy közösség szervezője vagy aktív tagja.
Szóval bárki, akire felnéznek olvasóink! Ha ismernek ilyen
embert a környezetükben, írják meg nekünk, hogy ki ő,
hogy érhetjük el, és hogy miért olvasnának róla örömmel
aS
 oproni Témában!

szerkesztoseg@sopronitema.hu
MÉDIAPARTNEREINK:

Rádió 1 Sopron • Sopron TV • sopronmedia.hu
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Már készülnek a parkolók is az új uszoda mellett

Épülnek az üvegfalak

A szakemberek most emelik a helyükre az oldalfalak üvegborítását. Összességében több mint ezer négy
zetméternyi felületről van szó. FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Rövidesen mindkét oldalról „felöltöztetik” az
épülő soproni uszodát. A tetőszerkezet szigetelése már elkészült, a következő fontos feladat a külső falaknál a nagy felületű üvegezés befejezése lesz – tájékoztatta lapunkat
dr. Farkas Ciprián polgármester. A létesítmény
mellett már elkezdődött a parkoló kialakítása.
– Lendületesen épül az új uszoda
a Lövérekben. A Modern Városok
Program keretében megvalósuló
nemzetközi színvonalú létesítmény kivitelezése újabb fontos
állomásához érkezett – tájékoztatta lapunkat dr. Farkas Ciprián polgármester. A szakemberek
hamarosan a helyükre emelik
az oldalfalak üvegborítását, és a
többi munka is ütemesen halad.

Az új uszoda lemeztető borítása, illetve annak a vízszigetelése már megtörtént, így a
ház felülről már teljesen vízmentes. A tető belső oldalán
pedig hamarosan elkészül a
lambériázás. Egy újabb összetett, de látványos munkafázis
vette kezdetét a napokban: a
szakemberek helyükre emelik az oldalfalak üvegborítását.

Összességében több mint ezer
négyzetméternyi felületről van
szó. A medencék vízszivárgásvizsgálata már korábban megtörtént. Így elkezdődhet a
hidegburkolás.
Khaut Andrástól, a FÉSZ Zrt.
igazgatótanácsának elnökétől
megtudtuk, az épületen belül
továbbra is zajlanak a gépészeti, valamint a villanyszerelési
munkák. Az öltözők, kiszolgálóhelyiségek gipszkartonozása is
folyamatosan történik. Az épülethez egy kétszintes előcsarnok
is tartozik majd, innen lehet érni az 1300 ülőhelyes lelátót. További fontos hír, hogy a létesítmény külső környezetében is
dolgoznak. Amint végeznek a
közművek kiépítésével, nekilátnak a 160 személygépkocsinak

Segítők elismerése

Marosiné Németh Mária vette át (kollégái nevében is) az elismerést Csiszár
Szabolcstól és Péli Nikolettától FOTÓ: FILEP ISTVÁN
A szociális munka napja alkalmából huszonnyolc, városunkban a szociális területen
(például egészségügyi intézményekben, hajléktalanellátóban,
házi betegápolásban, bölcsődékben) dolgozó szakember munkáját ismerte el a városvezetés
oklevéllel, valamint pénzjutalommal. Mivel a koronavírusjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések miatt az idei
díjazottakat egyszerre nem lehetett köszönteni, így az elismerést jelképesen a nevükben
Marosiné Németh Mária, a Soproni Szociális Intézet (SoSzI) hajléktalanellátási részlegvezetője

vette át Csiszár Szabolcs alpolgármestertől. Az eseményen
részt vett Péli Nikoletta, a SoSzI
igazgatója is.
– Március óta rendkívüli időket élünk, a mindennapjainkat
meghatározza a koronavírusjárvány. Ebben a nehéz helyzetben még nagyobb feladat
hárul az egészségügyi szakemberekre, a szociális területen dolgozókra – mondta Csiszár Szabolcs alpolgármester.
– Büszkék vagyunk arra, hogy
Sopronban az elhivatott szakemberek lelkiismeretesen látják el a feladataikat. Nem lehetünk eléggé hálásak nekik.

A díjazottak: Marosiné Németh Mária, Kocsis Csaba, Szibel Ferencné, Marton Ferencné,
Ambrus Jánosné, Nagy Andrea,
Széplakiné Szabó Beatrix, Józsa
Gyuláné, Horváthné Mészáros Gabriella, Csapóné Katona
Andrea, Gergely Józsefné, Pálfi
Miklósné, Spendelné Somogyi
Éva, Szalayné Erdélyi Mónika,
Varga Lívia, Schrantz Jánosné,
Koloszár Józsefné, Márcz Győzőné, Czibere Sándorné, Harsányiné Bálint Marietta, Kozák Tímea, Kolompár András, Hebedli
Mihályné, Kiss Józsefné, Erdély
Emília, Békési Zsoltné, Deák Anita, Seiffert Zsuzsanna.

és 5 busznak helyet adó parkoló
kialakításának.
Mint arról lapunkban beszámoltunk (Újabb mérföldkő, Soproni Téma, 2020. szeptember
16.), a Modern Városok Program
keretében mintegy 14 milliárd
forintos kormányzati forrásból
épül fel az új uszoda. A nyolcsávos 50 méteres verseny-, és a
30 méteres bemelegítőmedencével a létesítmény minden követelménynek megfelel majd,
így városunk bekapcsolódhat a
nemzetközi vizes sportesemények körforgásába. A medencék
mellett szaunát, jakuzzit, kondicionáló termet és öltözőket is
kialakítanak. Az új uszoda alkalmas lesz a szinkronúszás, illetve
a toronyugró megmérettetések
megrendezésére is.

Jövőre marad
a könnyítés
Jövőre is megmaradhat az
érintéses kártyás fizetéseknél a 15 ezer forintos PINkód nélküli értékhatár, miután a kártyatársaságok
és a pénzintézetek is támogatják a megemelt limit fenntartását a törvényi határidő lejárta után is
– közölte a Magyar Nemzeti
Bank (MNB). Tájékoztatásuk
szerint a koronavírus-járvány tavaszi időszaka alatt
megemelt értékhatárral az
érintéses tranzakciók csaknem 90 százalékánál lehet
PIN-kód megadása nélkül
fizetni, az arány mintegy 28
százalékponttal magasabb,
mint a korábbi, 5 ezer forintos értékhatárnál.
A jegybanki információk
alapján a visszaélések aránya nem nőtt az értékhatár
emelésével. Mivel a törvény
csak 2020. december 31ig határozza meg a 15 ezer
forintos értékhatár kötelező alkalmazását, ezért az
MNB megkereste a kártyatársaságokat, illetve a Magyar Bankszövetséget az álláspontok feltérképezésére.
A 15 ezres limit szinten tartásával a szektor szereplői
is egyetértettek, így nem
várható annak visszaállítása jövőre sem.

Szakadék szélén
Horváth Ferenc jegyzete
Amikor szeptember végén ezeken a
hasábokon a koronavírus-fertőzés,
illetve a védekezés szükségességéről írtam (Veszélyes játék, Soproni Téma, szeptember 30.), azt hittem,
hogy jó időre elfelejthetem ezt a témakört. Elfelejthetem, mert az emberek belátják, hogy mégis csak érdemes a szakemberekre hallgatni, s betartani a védekezés szabályait. Nos, a helyzet azóta sokat romlott,
és ismét életbe lépett a rendkívüli jogrend, újabb és
újabb szigorításokkal. Majd két–három hét múlva derül ki, hogy elegendőek
voltak-e ezek a lépések
„A szigorú korlátozávagy sem. Meglátjuk,
sok jelenleg 30 napig
sikerült-e elérni azt a
érvényesek. Egyelőre
célt, hogy a megbeteennyit kell(ene) kibírgedések száma ne tenunk ilyen körülmégye próbára a magyar
nyek között, vagy
egészségügyet olyan�tovább sodródunk
nyira, hogy elérje teljetehetetlenül újabb és
sítőképességének haújabb mélységek felé...” tárait. Az országos tiszti
főorvos korábban az
egyik nyilatkozatában arról beszélt, hogy mindenkinek erkölcsi felelőssége a járványügyi szabályok
betartása. A cél, hogy megszűnjenek azok a csoportosulások, ahol tovább terjedhet a járvány, hiszen a vírus nem válogat a napszakok és események
között. Rendkívüli szigor és önfegyelem szükséges,
hogy betartassák/ betartsuk a szabályokat. Tudom,
naponta tapasztalom, többségünk fegyelmezett, de
félek, sokan kijátsszák majd a mostani rendelkezéseket is, kényelemből, vírustagadásból, felelőtlenségből. És akkor itt jön – a szigorú szabályokon túl – az
erkölcsi felelősség kérdése, hiszen nem csupán önmagunk, de mások életével is játszhatunk. Elég csak
egy félrecsúszott maszk, egy kis otthoni baráti buli,
egy könnyelmű üdvözlő csók…
A szigorú korlátozások jelenleg 30 napig érvényesek.
Egyelőre ennyit kell(ene) kibírnunk ilyen körülmények
között, vagy tovább sodródunk tehetetlenül újabb
és újabb mélységek felé, de erre ne is gondoljunk!
Lehet, lesznek, akik megorrolnak rám e sorok miatt,
de kérem, nézzék meg az adatokat, a megbetegedők számát, a kórházban ápoltakét és az elhunytakét!
Az elmúlt napok rémisztő adatai talán meggyőzik a
kétkedőket, a járványt könnyedén vevőket, hogy a
szakadék szélén egyensúlyozunk. Elsősorban rajtunk
múlik, hogy megállunk-e a meredek partszakaszon…

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Mentők ��������������������������������������������������������������������� 104
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Tűzoltóság, Polgári Védelem)����������� 105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség ����������������������������������������������107 • 311-234
Általános segélyhívó ������������������������������������������������ 112
Előfizetői tudakozó ����������������������������������������������11818
Belföldi tudakozó ������������������������������������������������� 11800
Orvosi ügyelet��������������������������������������������������� 312-010
Soproni Gyógyközpontközponti szám ����������� 514-200
Soproni Gyógyközpontelőjegyzés ������514-205/514-206
Polgármesteri hivatal���������06-80/204-322, 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület�������������� 06-30/385-5732
Sopron Holding központi szám��������������������� 514-500
Ingyenes zöldszám(üzenetrögzítő)�� 06-80/514-600
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
Áram szolgáltató �������������������������������� 06-80/533-533
Víz szolgáltató ������������������������������������������������� 519-100
Gáz szolgáltató ���������������������������������� 06-80/440-141
MÁV�����������������������������������������������������06-1/3 49 49 49
GYSEV����������������������������������������������������������������577-212
Kisalföld Volán ������������������������������������������������� 313-130
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Most különösen fontos, hogy a helyiek soproni borokat vásároljanak

Kimagasló az idei évjárat

Piros, sárga, narancs – a szőlőben most nincs munka,
már palackba kerültek az újborok FOTÓ: FILEP ISTVÁN
P. HORVÁTH LÁSZLÓ

A szüret után a korai érésű fajták palackozása, a kékfrankos borok átfejtése ad munkát
a borvidékünkön a szőlész–borász gazdáknak. A terméshozamok idén elmaradtak a sokéves átlagtól, mindezt kárpótolja a kimagasló minőség.
– A végleges szüretelési jelentések alapján mind a fehér, mind a
vörös fajták esetében a terméshozamok átlagon aluliak voltak
a Soproni borvidéken – mondta
Molnár Ákos, a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke.
– Ennek fő oka, hogy az elmúlt

egy évben aszályos volt az időjárás. Az újborkóstolásokból, az
első hordómintákból arra lehet
következtetni, hogy kimagasló
évjárat lesz a 2020-as. Idén nem
érte fagykár a tőkéket, majd ős�szel a szemek érése is kedvező
volt. Az egyes szőlőfajták nem

Molnár Ákos
egyszerre értek be, így a gazdák optimális időben tudtak
szüretelni.
Molnár Ákos ezúttal is az
összefogás fontosságára hívta
fel a figyelmet, a helyi gazdák
„fennmaradáshoz” feltétlenül
szükséges, hogy a fogyasztók
is a helyben megtermelt bort
vásároljanak.

JÓ ÜGYET TÁMOGATNAK A Soproni borvidéken dolgozó, fertőbozi Vincellér Borbirtok idén
3 különböző újbort készített, a megújult címkéjű palackok nemes ügyet támogatnak. A bevételéből – palackonként 50 forintot – adományoznak a Soproni Madármentő Alapítványnak.

Orosz Csaba
Orosz Csaba, a Soproni Bor
út Egyesület elnöke is hasonló véleményen van. Úgy látja,
most különösen elkel a támogatás a gazdáknak. – Közeledik
a karácsony, milyen szép ajándék is lehetne egy soproni borokból összeállított válogatás a
fa alatt! – tette hozzá a szakember. – Jelenleg semmilyen eseményt nem lehet megtartani, de mi már most készülünk
a 2021-es évre. Bízunk abban,
hogy a bornapokon, fesztiválokon, illetve egyéb hasonló

Figyeljünk a vízmérőkre!
KÖVES ANDREA

Évente számos vízóra fagy el a téli hidegben, mert nem téliesítették azokat. A szakember szerint egy kis odafigyeléssel megkímélhetjük magunkat a fagy okozta felesleges
költségektől.
– Nem ördöngösség az aknákban található vízórák, illetve
a vezetékek fagymentesítése

– hívta fel a figyelmet Szabó Zoltán, a Soproni Vízmű Zrt. vízmérési csoportvezetője. – Elsőként

mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy a vízmérő akna lebúvónyílásának fedlapja jól zár-e.
Amennyiben nem zár jól, akkor
cseréljük ki, vagy gondoskodjunk a megfelelő zárásáról! Méretre vágott hungarocell táblát
helyezhetünk a lebúvónyílásba a fedlap alá, ezzel fokozott
védelmet tudunk biztosítani
a fagy ellen. Az akna fala és a
beton fedlap között ne legyen
hézag, hogy a hideg levegő ne
tudjon beáramolni az aknába!
A fedlap tetejéig töltsük fel földdel az akna közvetlen környékét! A vízmérőt és a vezetékeket akár egy használaton kívüli
kabáttal körbetekerve védhetjük. Semmiképp ne használjunk
salak-, kőzetgyapot szigetelőlemezeket! Az aknába elhelyezett
szigeteléseket tavasszal távolítsuk el, hogy a vízmérő-leolvasást és a cserét társaságunk el
tudja végezni.

A szakember szerint leggyakrabban a hétvégi házakban és
a nyaralókban marad el a vízórák és a vízvezetékek téliesítése. Ahol nincs temperáló fűtés,
ott szükséges a házi ivóvízhálózat víztelenítése is, hiszen a
kinti nagy hideg esetén belül is
fagypont alá zuhanhat a hőmérséklet, így a falban lévő vezetékek is szétfagyhatnak, jelentős
károkat okozva. A kerti csapokra
is érdemes figyelmet fordítani:
ezeket is vízteleníteni kell, mert
ugyancsak fagyveszélyesek.
– Sokan nem tudják, de a vízmérők rendszeres ellenőrzése,
ennek jegyében a fagy elleni védelem is a felhasználók feladata
– tette hozzá Szabó Zoltán, aki
azt is kiemelte, ha a fogyasztó
gondatlanságából mégis elfagy
a vízmérő, akkor annak cseréjét ki kell fizetnie, amely jelentős többletköltségeket ró egy
háztartásra.

Helyezzünk méretre vágott hungarocell táblát a
lebúvónyílásba a fedlap alá, így megvédhetjük a
fagytól a vízórát! FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN

Ösztönző rajzpályázatot hirdet az STKH
Szemeteljünk jól! szlogennel hirdetett rajzpályázatot a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékkezelési Kft.
Olyan grafikai megoldásokat várnak, amelyek ösztönzik a
szelektív hulladékgyűjtést, helyet hagynak a leglényegesebb
információk közlésére. A zsűri által legjobbnak ítélt matrica-

terveket felhasználják a szelektív hulladékgyűjtésnél használt
kukákon, konténereken.
Beküldési határidő november 25., az első három díjazott
pénzjutalomban részesül. Bővebb információ a www.stkh.hu
oldalon érhető el.

Töltl József
rendezvényeken a nagyközönség is megkóstolhatja majd a remek soproni borokat.
Töltl József napjainak nagy
részét a pincében töltött munka teszi ki. Az Irsai Olivér, illetve a rozéborok már a palackban vannak, azok rövidesen
forgalomba is kerülhetnek.
– A korai szüretelésű Irsai Olivér szép, ropogós savakat mutat, kiváló bor lett belőle. Idén
először készítettünk zweigelt
rozé bort, aminek szintén csodálatosak a jegyei – mondta a

borász. – A vörös fajták is a pincében vannak, ezeket nem redukciós eljárással, hanem hagyományos módon, kádakban
erjesztettük. Szép, harmonikus
és teltebb ízvilágú kékfrankos
kerülhet a palackba. Kellemes
borok készülnek, ugyanakkor
szomorúak is vagyunk, ugyanis a koronavírus miatt beszűkültek az értékesítési lehetőségek. Az azonban segítség, hogy
a kormányzati támogatásnak
köszönhetően sikerült pótolni
a bevételkieséseket.

Darvak vonulása

Novemberben nagy csapatokban repülnek át a darvak a térségünk felett. Ilyenkor szinte
bárhol megfigyelhetőek sokszázas, általában keletről nyugatra tartó csapataik, amelyek
leginkább jellegzetes „krúgató”
kiáltásukkal tűnhetnek fel a madárfelismerésben járatlanabbak

›

számára is. Évről évre
több daru jelenik meg nálunk, ez azzal magyarázható,
hogy az enyhébb telek miatt a
Hortobágyról nem mennek tovább délre, inkább nyugatnak
fordulnak a mediterrán térségek
felé – olvasható a Fertő–Hanság
Nemzeti Park közösségi oldalán.

ZÖLD HÍREK

Szavazás az év fájáról
Még néhány napig, november 22-ig lehet szavazni az
év fájáról. Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája
Kuratórium 2013 óta minden évben, így idén már nyolcadszor hirdette meg a versenyt. A következő év fájáról
a www.azevfaja.hu internetes oldalon keresztül lehet dönteni. Ugyanezen a felületen tekinthető meg a voksolás naprakész állása is. A választható fajok: lisztes berkenye, fehér nyár, kecskefűz.

2020. november 18.

›

RÖVIDEN

Zárva
a könyvtár
Tilos a könyvtár látogatása, nincs lehetőség a
könyvek visszavételére
és a kölcsönzésre sem
– áll a Széchenyi István
Városi Könyvtár közleményében. A hatályos
kormányrendelet értelmében november 11-től
december 11-ig a soproni könyvtár valamen�nyi telephelye zárva tart.
November 11-től a beiratkozások érvényessége és a kölcsönzési
határidők meghosszabbodnak, erre az időszakra késedelmi díjat nem
számolnak fel. További
információk: szivk.hu

Kultúra, művészetek
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Próbák, filmforgatások a színház falai között és a Liszt-központban

Online színházi premierek

Változások
a zeneiskolában
A Horváth József Alapfokú Művészeti Iskolában (zeneiskola) az általános iskolásoknak
maradt hagyományos
jelenléti, a középiskolásoknak, felsőfokú intézményben tanulóknak,
dolgozóknak digitális
oktatás kezdődött múlt
szerdán. Az óvodás és
általános iskolás tanulók esetében lehetőség van arra is, hogy a
szülők kérjék a digitális
oktatási formát, ezt az
info@hjami.hu e-mailcímen lehet jelezni.

Elhalasztott
soproni
rendezvények
Az aktuális korlátozások miatt november
11-től határozatlan ideig bezárta kapuit a GYIK
Rendezvényház. A változásokról, a 2021-es
tervekről, illetve az
esetleges 2020. évi újranyitás időpontjáról a
honlapon (www.gyik
rendezvenyhaz.hu) és
a Facebook-oldalon olvashatunk tájékoztatást.
A járványügyi helyzet
miatt a Pedagógusok
Soproni Művelődési Házában is felfüggesztették a rendezvényeket,
állandó foglalkozásaik,
így a gyapjúszövők alkotó köre összejövetelei is bizonytalan ideig
elmaradnak.

A Sopron Balett folytatja a próbákat, hogy a Stabat Mater táncmű a korlátozások feloldása után azonnal játszható legyen. A tervek
szerint a Padlás előadásai is folytatódnak a télen. FOTÓ: SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nem áll le a munka a Soproni Petőfi Színházban, több darab online színházi premierjére készülnek. A teátrum vezetése – betartva
a kulturális intézmények zárására vonatkozó előírásokat – december 10-ig nem hirdet
előadásokat.
Pataki András, a színházat működtető Pro Kultúra Sopron
Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: elkészítették az idei,
sorrendben az ötödik intézkedési tervüket – egyelőre december 10-ig. Ahogy fogalmazott, a legfontosabb szempont

Hungarikum
vetélkedő
– Egy 25 kérdésből álló feladatlap megoldásával jelentkezhetnek a diákok a
Kárpát-medencei Hungarikum-vetélkedőre – közölte
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja.
A megmérettetésre a Kárpát-medencei általános iskolák 7. és 8. osztályában,
valamint a középiskolák 9.
és 10. osztályában tanuló,
három diákból és egy felkészítő tanárból álló csapatok jelentkezését várják.
Részletek: www.nepfola
kitelek.hu.

Ez történt…
305 évvel ezelőtt, 1715. november 14-én hunyt el Sopronban 43 éves korában Seidl Mihály Ferenc iskolamester, orgonista, városi karnagy.
285 évvel ezelőtt, 1735. november 10-én született Sopronban Asbóth Gottfried László evangélikus lelkész, tanár,
szakíró. Sopronban hunyt el 1784. május 1-jén.
145 évvel ezelőtt, 1875. november 13-án született Magyarpécskán Klebelsberg Kunó gróf, kultúr- és tudománypolitikus, (belügy-, később vallás,- közoktatásügyi,- népjóléti és munkaügyi miniszter). Az 1921-es népszavazást
követően az ő kezdeményezésére adományozták Sopronnak a „Civitas Fidelissima” címet. Az 1922. december
30-i közgyűlésén a város díszpolgárrá választotta. Sopron a bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola végleges
elhelyezését, a borászati szakiskola felállítását, a polgári
leányiskola államosítását, a teológiai akadémia egyetemi
fakultássá való kiépítését és Sopronban való meghagyását neki köszönhette.
A Széchenyi István Városi Könyvtár internetes oldalán (www.
szivk.hu) megtalálható adatbázisból közlünk részleteket.

a rendeletek betartása, a nézők
és dolgozók biztonsága, egészségük megőrzése, a munkahelyek megtartása, a cég működőképességének fenntartása.
Mindemellett a közönséggel
folyamatosan szeretnék tartani a kapcsolatot, jelezve, hogy

a színház ugyan bezárt, ám a
munka tovább folyik a teátrum
és a Liszt-központ falai között.
A Sopron Balett folytatja a gyakorlásait és a próbákat, hogy a
Stabat Mater táncmű azonnal
játszható legyen a korlátozások után. A színészek novemberben elkészítik a Peer Gynt
produkció televíziós felvételét,
amely többnapos munka lesz
az alkotóknak. Ugyancsak most
rögzítik tévés feldolgozásként a
Mindörökké Júlia című előadást.
Sławomir Mrozek Emigránsok című színművének a Soproni Petőfi Színház kamara játszóhelyén lesz majd a következő

évadban a bemutatója. A két főszereplő Kis Domonkos Márk és
Gál Tamás színművész, a rendező Pataki András. Ennek az előadásnak az online premierjét is
megtekinthetik majd a nézők.
Ugyancsak a virtuális térben követheti nyomon a közönség Szakonyi Károly két egyfelvonásosos művéből, a Benn a szobában
és A hentes című darabokból készült rádiójátékot Molnár Anikó
és Savanyu Gergely tolmácsolásában. A két színművész elkezdi
forgatni a fertőrákosi barlangszínházat bemutató turisztikai
kisfilmet, mely egy család szemszögéből mutatja be a játszóhely

értékeit, csodáit. Mindemellett
még meglepetésként egy Tennessee Williams-darabot is elkezdenek próbálni. Tovább folytatja a próbákat a Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar, ők is készülnek online megjelenésekre.
A Pro Kultúra közművelődési programjait, városi rendezvényeit – betartva a rendelkezéseket – december 10-ig elhalasztják,
s az akkor érvényes előírások szerint szervezik tovább. A jegyirodába nem fogadhatnak személyesen látogatókat, ám online és
telefonon kapcsolatban maradnak a közönséggel. További részletek: www.prokultura.hu

Korlátozások a Soproni Múzeumban
A járványügyi korlátozásoknak megfelelően a Soproni Múzeum november 11-től bezárta kapuit – áll a múzeum tájékoztatójában. A kiállítások nem látogathatók, a korábban
meghirdetett múzeumpedagógiai programjaikat lemondták, a múzeum kutatószolgálata is szünetel. A régészeti feltárások nem álltak le, kérik, hogy ezekben az ügyekben
közvetlenül dr. Mrenka Attila vezető régészhez forduljanak:
mrenka.attila@sopronimuzeum.hu.

A jelenleg érvényes szabályok szerint a Lenck-villa kertjében
és a múzeumi shopban is fogadják a vendégeket keddtől vasárnapig 10–18 óráig.
A szakemberek azt javasolják, hogy kövessék továbbra is a
Soproni Múzeum, a Lenck-villa, a Tűztorony, a Macskakő, a
Központi Bányászati Múzeum és Régiségtár közösségi oldalait és honlapjukat, amelyeket folyamatosan bővítenek digitális múzeumi tartalmakkal.

Válogatás a korabeli
soproni sajtóból
1985
Kubai lányok Sopronban
Szövőnek tanulnak azok a kubai lányok, akik az elmú lt
héten érkeztek a Budaprint
Pamutnyomóipari Vállalat soproni gyárába. Három éven keresztül szakmai oktatáson kívül
a magyar nyelvet is tanulják.
Négyéves szerződést kötöttek
a vállalattal, és munka mellett
sajátítják el a különféle szakmai
ismereteket. A negyvenhárom
kubai lány a Havannát környező településekről érkezett hazánkba. (Kisalföld)

Fesztiválvárosok
találkozója
A Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz
tavaly elsőként Sopron, az idén
pedig Szentendre csatlakozott.
A két város tanácsi és pártvezetősége elhatározta, hogy
Sopron és Szentendre közelebbről is megismerkedik egymással. Szentendre bemutatkozása most van Sopronban. A
Sopron Szálloda halljában 27

szentendrei festőművész munkáiból rendeztek kiállítást és
vásárt. Ugyancsak árusítottak
a szentendrei képzőművészetet bemutató könyveket, albumokat, népművészeti tárgyakat, régiségeket és képzőművészeti alkotásokat, többek
között a Szentendrén élő és alkotó Kovács Margit kerámiáit
is. Bemutatták a híres szentendrei cukrász, Dobos József életének relikviáit, a munkásságát
dokumentáló könyveket, iratokat. A tervek szerint a soproniak jövő tavasszal viszonozzák a
szentendreiek látogatását. (Esti
Hírlap)

1955
Soproniak a
Kossuth-díjas írónál
A soproni dolgozók küldöttsége a Hazafias Népfront országos irodájában felkereste Szabó
Pál Kossuth-díjas írót, hogy tiltakozzanak és egyúttal segítségét kérjék abban, hogy az
Egészségügyi Minisztérium ter-

1925
Soproniak mentik meg a
régi orgonát

emelt, s azt Liszt Ferenc templomának nevezte el. A templomot
azonban nem tudják illően berendezni, falai kopárak, hajója
kong az ürességtől. A régi templomból megmaradt a régi orgona, ezt azonban már nem lehet
megszólaltatni. A szükségben
most arra gondoltak a doborjániak, hogy eladják ezt a régi
orgonát, s annak árán építtetnek újat, csakhogy az a régi orgona értékes ereklye, hisz Liszt
Ferenc gyermekkorában ezen
játszott szinte minden nap. A
soproni zenekedvelők nagy aggodalommal vették hírül, hogy
ezt a szép emlékű Liszt-ereklyét
a doborjániak el akarják adni,
s hogy ezt megakadályozzák,
a soproniak most gyűjtést indítottak, hogy hozzásegítsék a
doborjániakat egy új orgonához, így Liszt Ferenc régi orgonája továbbra is ott maradhat
a nagy művész szülőfalujában.
(Esti Kurír)

Doborján a múlt év nyarán
óriási áldozattal új templomot

Összeállította: Pluzsik Tamás

vei és kívánsága szerint a romos
Ciklámen Szállodát ne alakítsák
át tüdőszanatóriummá. Ha ez
megtörténne, az veszélyeztetné a Lövérek és a környék minden üdülőjét, sőt, még az idegenforgalom is megbénulna. A
Ciklámen Szálloda amúgy sem
alkalmas tüdőszanatóriumra,
mert egy mocsaras, párás hegyi rét közepére épült. Sopron
városa erre a célra más helyet
ajánl fel és azt javasolja, hogy
a Ciklámen Szállodából magas
vérnyomású betegek számára
építsenek üdülőt, illetve szanatóriumot. A soproniak kérését
mindenképpen támogatjuk,
mondta Szabó Pál, mert méltányoljuk, hogy a város lakossága ilyen szeretettel ragaszkodik a kultúrájához és a hagyományaihoz. (Béke és Szabadság)
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Babos Csaba: Szolgálni szeretném a magyar teniszt!

Felkérték kapitánynak
PLUZSIK TAMÁS

Babos Csabát (Babos Tímea édesapját) kérte fel a női teniszválogatott szövetségi kapitányának a megújult Magyar Teniszszövetség
elnöksége.
– Váratlanul ért a
megkeresés?
– Igen is, meg
nem is. Szeretném rögtön
megjegyezni,
hogy bizonyos
egyeztetések
még mindig
tartanak a szövetség és köztem,
de december elsejéig, úgy gondolom,

minden még függőben lévő kérdésben meg fogunk egyezni.
– Néhány
héttel ezelőtt Sopronban járt
Lázár János
volt kancelláriaminiszter, a teniszszövetség

elnöke. Van összefüggés a te
megkeresésed és az elnök úr
soproni látogatása között?
– Nincs, illetve csak nagyon
közvetetten. Az elnök úr vidéki teniszbázisokat látogatott
meg, Sopront is ezért kereste
fel, hogy esetleg a jövőben itt
is létesüljön egy regionális teniszközpont.
– Milyen feladatok várják, milyen feladatokkal kell
szembenéznie a magyar női
teniszválogatott leendő szövetségi kapitányának?
– Papíron a válogatott felkészítése és dirigálása a Billie Jean
King-kupára (Billie Jean King
harminckilencszeres Grand
Slam-győztes, ma is élő amerikai teniszlegenda – a szerk.)
átnevezett Fed-kupa jövő évi
budapesti fináléján, de ennél
én több feladatot jelöltem
ki magamnak. Szívesen
foglalkoznék a legjobb
utánpótláskorú játékosokkal, valamint
szeretném segíteni a budapestinél
gyengébb infrastrukturális lehetőségekkel rendelkező vidéki

akadémiák szakmai programjának összeállítását, egyúttal
támogatnám az edzők munkáját is. Számomra nem a pozíció
a fontos, hanem az, hogy szolgálhatom a magyar teniszt.
– Játékosok tekintetében
milyen a merítése a leendő
szövetségi kapitánynak?
– Kiváló játékosaink vannak,
mindnyájukat jól ismerem. Jani
Réka teniszkarrierje Sopronból
indult, hosszú évekig voltam az
edzője, csakúgy, mint Gálfi Dalmának. Stollár Fanninak, Bondár Annának és Nagy Adriennek pedig az MTK-ban voltam
a vezetőedzője, szép sikereket
értünk el együtt.
– Szerényen kihagytad a sorból a lányodat, Babos Tímeát,
aki ebben az évben női párosban két Grand Slam-versenyt
is megnyert!
– Sőt, meggyőződésem, hogy
az US Opent is megnyerték volna, ha egy meglehetősen mondvacsinált okból nem zárják ki
őket. Természetesen Timi a vezéralakja a magyar női teniszválogatottnak, és ehhez úgy gondolom, akkor sem férhet kétség,
ha történetesen az édesapja a
szövetségi kapitány.

– Szívesen foglalkoznék a legjobb
utánpótláskorú játékosokkal – nyilat
kozta lapunknak Babos Csaba
FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

2020. november 18.

Nehéz helyzetben
a SMAFC csapata
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nincs könnyű helyzetben a SMAFC NB I. B
csoportos férfi kosárlabdacsapata. Meszlényi Róbert együttese sereghajtó a tabellán,
ráadásul irányító poszton szinte elfogytak a
játékosok.
A vezetőedző elmondása szerint
rendkívül balszerencsés eddig
a SMAFC idénye. – Kezdjük azzal, hogy a kulcsfontosságú irányító poszton Márkus Tamás és
Papp Barna is elkapta a koronavírust – mondta Meszlényi Róbert. – Ugyan túl vannak már a
fertőzésen, a sportorvosi engedélyüket azonban egyelőre nem
kapták vissza. Két olyan játékosról van szó, akik rutinosabbak,
fix kezdőembernek számítanak.
És itt még nincs vége: az őket
pótló Soós Bence az idei második meccsünkön súlyos sérülést,
lábtörést szenvedett, így ebben
a szezonban már valószínűleg
nem léphet pályára.
Meszlényi Róbert hozzátette: ebben a helyzetben egy fiatal, 2002-ben született játékos,
Simon Balázs az első számú és
egyetlen irányító. Az utánpótláskorú kosárlabdázó jelenleg
40 perceket játszik mérkőzésenként. A szakvezető szerint kiválóan teljesít, azonban ez nem
elég a felnőtt bajnokságban.
– A keretben három olyan
játékosunk van, aki nem az
U20-as korosztályt képviseli

– hangsúlyozta az edző. – Nagyon mennek, küzdenek a srácok, minden elismerésem az
övék. Elindult egy folyamat, fejlődnek a kosarasaink, de ezeknek a fiataloknak még idő, legalább egy–két év kell ahhoz,
hogy a felnőtt bajnokságban
mérkőzéseket tudjanak eldönteni. Ha ehhez hozzáteszem, hogy
ma már az NB I. B csoportban is
sok csapat alkalmaz légiósokat
vagy NB I. A csoportos tapasztalattal rendelkező kosarasokat,
látható, hogy nem véletlenül vagyunk sereghajtók.
A tapasztalt vezetőedző azt
mondja: mindettől függetlenül nem adják fel, a cél az,
hogy megőrizhessék az NB I. B
csoportos tagságukat. A csapat a végsőkig küzd minden
mérkőzésen.
ÚJABB VERESÉG: A SMFAC
az elmúlt hétvégén a zöld
csoport nyolcadik fordulójában a győri Széchenyi
Egyetemtől szenvedett hazai pályán 56–69-es vereséget.

Fontos győzelmek A lehetőségek ideje
MUNKATÁRSUNKTÓL

Néhány hét alatt nagyot fordult a világ Csendes Péterrel. A mindössze 16 éves játékos
nemcsak a felnőttcsapat edzéseit kezdte el látogatni, hanem tétmérkőzésen is bemutatkozott az SKC-ban.

Két mérkőzést is megnyert az SKC – a Debrecen ellen 86–81 arányban diadal
maskodott a soproni csapat FOTÓ: DEAC
RÁZÓ LÁSZLÓ

Két bravúros idegenbeli győzelemmel folytatta szereplését a Sopron KC férfi kosárlabda
csapata. Kostas Flevarakis együttese szombaton
a Kaposvár ellen gyarapíthatta volna pontjait
– de ezt a találkozót elhalasztották.
Meglehetősen hektikusan alakult a csapat programja múlt
héten, Szombathely helyett
végül az ország másik végébe,
Debrecenbe utazott a csapat, a
cívisvárosból pedig nagyszerű
győzelemmel térhettek haza
a fiúk. A végeredmény: DEAC
– Sopron KC: 81–86.
Múlt hétvégén aztán Zalaegerszegen vendégszerepelt az
együttes, a kék-fehér csapatok
rangadóján pedig ismét kiválóan játszott az SKC. A rutinos légiósok kitettek magukért, Milos
Boriszov 20 pontot szerzett úgy,

hogy négy hárompontos kísérletéből három volt sikeres. Wideman 19 pontja mellé 10 lepattanót szerzett, Thompson
pedig 20 pontot dobott, közben
kiharcolt 6 faultot és leszedett
hat lepattanót is. Nagyszünetre
10 ponttal vezetett a Sopron KC,
a harmadik negyedben tovább
növelte előnyét a csapat, csak
az utolsó negyedet tudta megnyerni a ZTE. A végeredmény:
Zalakerémia ZTE KK – Sopron
KC: 79–93.
– Nem volt könnyű hetünk,
hiszen kétszer is idegenbe

kellett mennünk, ugyanakkor
fontos és nagy győzelmeket
szereztünk – mondta Kostas
Flevarakis vezetőedző. – Zalaegerszegen az döntött, hogy
mi frissebbek voltunk a hazaiaknál. Még mindig nem
hadra fogható az összes játékosunk, de egyre többen tértek
vissza, így az edzések minősége
sokat javult, ennek is köszönhető a két siker. Úgy készülünk, hogy bármelyik csapattal
szemben a legjobb játékunkat
tudjuk nyújtani, remélem, mielőbb pályára lépünk, és abban is
bízom, hogy rövidesen a nézők
is visszatérhetnek, mert nélkülük nem az igazi ez a játék.
Az SKC a tervek szerint szombaton játszott volna a Kaposvár
együttesével, azonban hét elejére kiderült: a vendégcsapat kérésére mégsem rendezik meg a
találkozót.

A Soproni Sportiskolában nevelkedett ifjú kosaras a Sopron
KC U20-as csapatában rendszeres játéklehetőséget kap, az őszi
szünet óta pedig a felnőtt játékosokkal edz.
– Meglepődtem, mikor a klub
jelezte: sok a sérült, és karantén
miatt hiányzó játékos a nagycsapatban, ezért vegyek részt a
felnőtt keret edzésén – mondta
Csendes Péter. – Nagyon jó érzés volt bekerülni ebbe a közegbe, könnyen ment a beilleszkedés, mert segítőkészek voltak a
többiek. A fiatalokat ismerem,
azonban a rutinos játékosokkal
fura volt együtt dolgozni. Például Milos Boriszovot vagy Takács
Norbit tíz–tizenegy éves gyerekként csodáltam a lelátóról,
most pedig hirtelen csapattársak lettünk. Rengeteget tanulhatok ezektől a kiváló kosarasoktól, óriási motivációt jelent,
hogy ilyen fiatalon megkaptam
a lehetőséget.
A 186 centi magas irányítónak
végül három perc játéklehetőség jutott az Atomerőmű SE elleni meccsen.
– A mérkőzés előtti napon
még izgultam, de az új irányító, Jackson megnyugtatott: azt
mondta, sok éve foglalkozom a
kosárlabdával, a felnőtt mec�csen is csak ezt kell tennem
– folytatta Péter. – A nagycsapat
mérkőzése előtt jól ment a játék

az U20-asoknál, így kellő önbizalommal léphettem pályára.
Nyilván, nem vezérszerepet
szánt nekem a vezetőedzőnk,
de igyekeztem kihasználni minden pályán töltött másodpercet.
Külön öröm, hogy azt a meccset

még nézők előtt rendezték, így
a családtagjaim, barátaim szeme láttára léphettem parkettre a felnőttek között.
Csendes Péter hálás a klubnak,
valamint Kostas Flevarakis vezetőedzőnek, amiért megadta neki
a lehetőséget a pályára lépésre.
Azt mondja, fizikailag rengeteget kivesz a játékosokból az első osztály, a játék gyorsaságát
pedig fejben nehéz követni. Jelenleg azonban már az a célja,
hogy minél több játéklehetőséget harcoljon ki magának a felnőttek között is.

– Igyekeztem kihasználni a pályán minden másod
percet – mondta Csendes Péter FOTÓ: WÖRFLINGER BÉLA

2020. november 18.

Sport

www.sopronitema.hu

9

A biztonság A magyar labdarúgó-válogatott negyedszer jutott ki az Eb-re
a fontos!
Mint arról a lapunkban is beszámoltunk („Buborékban”
az Euroliga, Soproni Téma,
2020. szeptember 23.), november 29-től hét napon át
Euroliga csoportmérkőzéseket rendeznek városunkban. A Sopron Basket a Dcsoportban a Galatasaray, a
Bourges és a Basket Landes
ellen játszhat.
Az Euroligáról tartott online
sajtótájékoztatón dr. Szabó
Tünde sportért felelős államtitkár hangsúlyozta:
3 nap alatt 6 meccs lesz
Sopronban, a rendezésnél elsődleges szempont
a sportolók és a stábtagok
egészségének védelme.
– A soproni kosárlabda már
bizonyította, hogy nemcsak
helye van az európai élmezőnyben, de akár Final Four
rendezésére is képes.
Szalay Ferenc, az MKOSZ
elnöke szerint a rendezés
főpróba is, hiszen lehet,
hogy a honi bajnokságokat
is ilyen formában kell majd
lebonyolítani.
Csiszár Szabolcs, Sopron
alpolgármestere megköszönte a kormány és az
MKOSZ támogatását, valamint a szervezők munkáját.
Az önkormányzat ezúttal is
minden támogatást megad
a rendezéshez.
– 23 fős a szervezőbizottság, hét napra száz vendég
buborékrendszerű ellátása,
kiszolgálása lesz a feladatunk úgy, hogy a résztvevők
és a szervezők önkéntes karanténba vonulnak, ez idő
alatt nem érintkezhetnek a
külvilággal. 1100 koronavírus-tesztet végzünk majd el
– mondta Török Zoltán, az
Euroliga-mérkőzések szervezőbizottságának elnöke.
A szakember hangsúlyozta: a Sopron Basket szűk
keretének mind a 12 tagja
átesett a fertőzésen, közülük egyedül Határ Bernadett
nem lehet ott a pályán.

Történelmi futballsiker
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Izland elleni 2–1es győzelemmel biztossá vált, hogy a
magyar labdarúgóválogatott is résztvevője lesz a 2021
nyarára halasztott, részben budapesti rendezésű
Európa-bajnokságnak.
A találkozón az izlandiak szereztek vezetést a 11. percben, mert
Gylfi Sigurdsson könnyen fogható szabadrúgását Gulácsi Péter
„bevédte”. A 88. percben a csereként beállt Nego egyenlített,
majd az Eb-részvételt érő gólt
Szoboszlai Dominik lőtte a hos�szabbításban, a labda a bal kapufáról vágódott a hálóba. A négy
éve nyolcaddöntős magyar válogatott története során először
jutott ki kétszer egymás után a
kontinensviadalra. A 16. Európa-bajnokságot egyszer már

Az ünneplés pillanatai az Izland elleni győzelem után – a válogatott kijutott az Eb-re FOTÓ: MTI – ILLYÉS TIBOR
elhalasztották, nem zárható ki,
hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) újra hasonló döntésre kényszerül. Mindenesetre
az UEFA azon fáradozik, hogy
mind a 12 rendező városban és

szurkolók előtt lehessen mérkőzéseket játszani, jelenleg nem
tervezi a helyszínek megváltoztatását. A magyar válogatott
két többszörös világ- és Európa-bajnokkal (Franciaország,

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA:
Június 15., kedd 18 óra, Budapest: Magyarország–Portugália
Június 15., kedd 21 óra, München: Franciaország–Németország
Június 19., szombat 15 óra, Budapest: Magyarország–Franciaország
Június 19., szombat 18 óra, München: Portugália–Németország
Június 23., szerda 21 óra, Budapest: Portugália–Franciaország
Június 23., szerda 21 óra, München: Németország–Magyarország

Németország), valamint a címvédő Portugáliával került egy
négyesbe. A mieink a franciákkal és a portugálokkal Budapesten, Németországgal Münchenben mérkőznek majd meg.

A csoportból az első két helyezett jut tovább biztosan, de a
harmadik helyezett is reménykedhet (a hat csoportharmadik
közül a legjobb négy szintén
továbbjut).

DÖNTETLEN SZERBIA ELLEN
A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este 1–1-es döntetlent játszott a vendég szerb csapattal a Nemzetek Ligája B divíziója 3. csoportjának 5. fordulójában. A magyar együttes ezzel biztosította bennmaradását a második osztályban,
és pontszámban utolérte a kvartettben éllovas oroszokat. A magyar válogatott a
szerdán (lapunk megjelenésének napján) játszott zárófordulóban Törökországot
fogadja a Puskás Arénában, és még a feljutást jelentő első helyet is megszerezheti.

SC Sopron: két meccsel folytatódik a bajnokság
Szappanoperába illő fordulatokat tartogatott az elmúlt hét a magyar futballcsapatok számára. Először hétfőn
Csányi Sándor, az MLSZ elnöke bejelentette, hogy a koronavírus-járvány
miatt átmenetileg felfüggesztik az NB
III-as és a megyei bajnokságokat. Aztán szerdán jött az újabb határozat,
miszerint zárt kapuk mögött ugyan,
de mégis folytatódnak a meccsek, így
ismét edzésbe állt az SC Sopron férfi felnőttcsapata. A soproni fiatalok a

Vitorlássikerek

szerencsésebbek közé tartoznak, hiszen a Bicskei TC – Ferencváros Magyar Kupa-találkozó miatt számukra
a hétvégén nem rendeztek mérkőzést, de ezen a héten két meccs is
vár Weitner Ádám fiaira. Először lapunk megjelenésének idején, szerdán
fogadják a Dragan Vukmir irányította
Bicskei TC-t, majd megyei rangadóra
utaznak az ESK Ménfőcsanak csapatához. A bicskeiek a 10., a Ménfőcsanak a 19., míg a soproni piros-fehé-

rek a 7. helyet foglalják el a tabellán,
tehát reális esély van mindkét mérkőzésen a győzelemre. A helyzetet
nehezíti, hogy Weitner Ádám vezetőedző eltiltása miatt egyik találkozón sem ülhet a kispadon. Az SC Sopron középpályása, Holzmann Patrik
is úgy véli, nehéz hét elé néznek, de
jól jött a kisebb szünet a játékosoknak: – Úgy fogjuk fel, hogy lehetőséget kaptunk az előző három vereségünket kijavítani.

A vezetőség rendelkezése alapján az
utánpótláscsapatok bajnoki mérkőzéseit felfüggesztették, azonban a
klub heti 1 vagy 2 fakultatív edzést
biztosít az utánpótláskorú labdarúgók számára.
TOVÁBBI SOPRONI EREDMÉNYEK
Duna Takarék megyei I. osztály 14.
forduló: SFAC 1900–Gyirmót II: 3–1
Megyei II. osztály soproni csoport
14. forduló: az SVSE a Sopronkövesdi
LC elleni mérkőzését elhalasztották.

Sportiskola: négy U14-es csapat
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nem kevesebb, mint
négy csapattal vesz
részt az U14-es bajnokság küzdelmeiben
a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia. Most a tanulás
az elsődleges, nem
az eredmény.

Elkészültek a hajóosztályok ranglistái a
vitorlázóknál. Idén a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség
fiatal sportolói mellett a felnőttek is kiemelkedő
sikereket értek el. Országos összesítésben a
kalóz hajóosztályban ugyanis a Soproni Építők
színeiben a Gmeiner István – Kő Tamás páros
végzett a ranglista élén. A 84 versenyző közül
Hirschler Judit (Fertő Tavi Vitorlás Egyesület) a 32.
helyezett lett, Hirschler Rebeka (Soproni Építők)
pedig a 42. helyet szerezte meg.
FOTÓ: FERTŐ TAVI VITORLÁS SZÖVETSÉG

Horváth József, a Soproni
Sportiskola Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója elmondta: korábban két csapatuk volt ebben a korosztályban,
különválasztották a 13 és 14 éveseket, így alakult ki az A és B
együttes. Azonban olyannyira
megnőtt a fiatal kosarasok létszáma, hogy szükséges volt egy
13 és 14 évesekből is álló C csapat megalakítása is.
– Évek óta jelen vagyunk több
Sopron környéki településen,
Sorponkövesden, Nagycenken
és Fertőszentmiklóson – mondta Horváth József. – Ezeken az

A Soproni Sportiskola négy együttessel vesz részt az U14-es bajnokságban,
felvételünkön az A csapat
edzéseken is egyre több fiatal
vesz részt, így végül úgy döntöttünk, hogy a magas létszám miatt külön csapatot indítunk. Ez lett a D csapatunk,
így jelenleg már négy együttessel veszünk részt az U14-es
bajnokságban.
A szakmai igazgató hozzátette: nagyon örül, hogy csak ebben az egy korosztályban mintegy 60 fiatallal foglalkoznak.

Ilyenkor még elsősorban az
alapok elsajátítása a fontos, az
eredmény csak másodlagos.
A lényeg, hogy mindenki kellő
játéklehetőséghez jusson.
– Igyekszünk minden csapatunknak olyan ellenfelet választani a bajnoki mérkőzéseken,
hogy legyen sikerélményük,
ugyanakkor kellően kiélezett
találkozókat vívjanak – tette
hozzá Horváth József. – Olyan

is előfordulhat, hogy egy játékos más csapatban edz és
megint másikban játszik a
mérkőzéseken.
Horváth József szerint komoly eredmény, hogy csupán
néhány éve kezdték el a munkát a Sopron környéki településeken, ma pedig már ott tartanak, hogy emiatt kell eggyel
több csapatot alakítani az U14es korosztályban.
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A soproni középiskolásoknak zökkenőmentesen ment az átállás

Újra digitális oktatás
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újra előkerültek a számítógépek, tabletek,
laptopok – a középiskolák 9. évfolyamától,
valamint az egyetemeken múlt szerdától
áttértek a digitális oktatásra. A bölcsődék,
az óvodák és az általános iskolák továbbra
is nyitva vannak.
Márciusban még újdonságként hatott, most már szinte
senki nem lepődött meg, amikor újra bevezették a digitális
oktatást. Az aktuális járványügyi helyzet miatt döntött úgy
a kormány, hogy november 11től harminc napra meghozza a
szigorításokat.
A Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium a régió egyetlen olyan
intézménye, amely 3–18 éves
korig fogad gyerekeket, diákokat. Ennek megfelelően a digitális oktatásra való átállás
sem érint minden osztályt és
pedagógust. Az óvodában továbbra is folyik az oktató–nevelő munka, az alsósok és az
5–8. osztályos általános iskolások és kisgimnazisták iskolába
járnak, a 9–12. évfolyamosok
a Classroom (digitális oktatási felület) segítségével online
tanulnak. A több mint 80 pedagógus közül nyolcan tanítanak csak nagygimnáziumban,
ők otthonról digitális formában
oktatnak, míg a többség vegyesen, részben iskolában, részben
digitális platformon tartja az
óráit – tudtuk meg dr. Kovács
András igazgatótól.

A tavaszi karanténban már nagy rutint szereztek a diákok a digitális tanulás
ban – felvételünkön Pavlics Döme FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: FILEP ISTVÁN
Hasonló a helyzet a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban is, ott négy osztály,
százhuszonkettő hetedikes és
nyolcadikos tanuló jár iskolába,
a diákok négyötöde pedig online tanul. A pedagógusok hatvan százaléka így hibrid módon
oktat. – Jelentős különbség a tavaszi helyzethez képest, hogy
most nincs bezárva az iskola
– mondta Farkas Gábor igazgató. – Igény esetén biztosítjuk
az egyéni és kiscsoportos konzultációt, illetve akinek otthon
nincs számítógépe, az bejöhet
az iskolába, és az itteni eszközöket használhatja. Már van rutinunk a digitális oktatásban, elkészítettük korábban a digitális
házirendet is, így zökkenőmentes volt az átállás.

Megható történetek
Odaítélték a Családi legendárium című pályázat díjait, ezzel pedig lezárult a múzeumok őszi fesztiválja Sopronban. Negyedik éve hirdeti meg az irodalmi pályázatot a
Soproni Múzeum Macskakő Gyermekmúzeuma, idén a
vírushelyzet miatt tavasszal tették közzé a felhívást. – Ez
a szokatlan időszak a nehézségei ellenére új lehetőségeket is adhatott a kapcsolattartásra – mondta lapunknak
Martos Virág, a program szervezője. – Így szerettük volna elérni, hogy a karanténban levő idős nagyszülők még
jobban érezzék, mennyire figyelnek rájuk. Idén is színvonalas, izgalmas és megható történeteket kaptunk, amelyeket Juhászné Sebestyén Andrea, a Soproni Széchenyi
István Gimnázium irodalomtanára bírált el.
Különdíjat kapott Jákli Zsófia, a Széchenyi-gimnázium 11.b,
Parrag Liliána, a Berzsenyi-gimnázium 9.b, Hatos Márk, a
Petőfi-iskola 7.b, valamint Beck Olivér, Széchenyi-gimnázium 7.b osztályos tanulója.
Az országos korlátozó intézkedések miatt a tervezett ünnepélyes díjkiosztó elmaradt, a zsűri által videóra vett melegszívű értékelést a gyermekmúzeum facebook-oldalán tették közzé.

›

RÖVIDEN

Egyetem: kiköltöztek a kollégisták
Az elmúlt napokban 50 hallgatónak kellett elhagynia a
Soproni Egyetem kollégiumát. Az intézménynek 80 külföldi diákja van, ők maradhatnak, csakúgy, mint az a három fiatal, akik karanténban vannak. Azok a diákok, akik
különböző okokból nem tudták elhagyni a kollégiumot,
méltányossági kérelmet nyújthattak be.

›

A Berzsenyi-líceumban lapunk megjelenésének idején,
szerdán jár le az egész iskolát
(összesen 743 diákot) érintő, tíz
napra bevezetett tantermen kívüli digitális oktatás. Az Operatív Törzs az iskolával egyeztetve
az EMMI javaslatára lapzártánk
után döntött arról, hogy az 5–8.
osztályos tanulók visszatérhetnek-e az intézménybe. – Az biztos, hogy a 9. és az ennél magasabb osztályba járó diákok
esetében továbbra is megmarad
az online oktatás – tájékoztatta
lapunkat Tölli Balázs igazgató.
A Soproni Szakképzési Centrum négy soproni intézményében 2.875 diák (1.970 nappali,
905 felnőttek oktatásában, felnőttképzésben résztvevő) tért át
az online oktatása. Kuntár Csaba,

a centrum főigazgatója lapunknak elmondta: a közismereti és
a szakmai elméleti tárgyakat online módon oktatják, a személyes jelenlétet igénylő szakmai
gyakorlatokat pedig a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett kis csoportokban, az
adott intézményekben szervezik meg. A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók
továbbra is a külső gyakorlóhelyeken, azaz a vállalkozásoknál

töltik a gyakorlati óráikat. A cél
továbbra is az oktatás biztosítása és a járvány terjedésének
mérséklése.
A Kisalföldi ASZC Roth Gyula Technikuma november 11-től
szintén áttért a digitális munkarendre. A jogszabályoknak megfelelően múlt héten kiköltöztek
a kollégisták. A tanítást a Google
Classroom programon végzik: a
395 nappali és 49 esti tagozatos
tanuló ezen keresztül vesz részt
az órákon, itt kapják meg a tananyagot, a segédanyagokat, feladatokat, és ide is töltik fel az elvégzett beadványaikat. A 11–13.
évfolyamos diákok kis csoportokban beosztva visszatérnek,
és tömbösített formában végzik el a szakmai gyakorlataikat
a legszigorúbb járványügyi szabályok betartása mellett. A kollégiumban minden gyakorlatra
érkező diákot külön szobában
szállásolnak el, és étkezést is
biztosítanak számukra a gyakorlat idejére.
Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti
Szakgimnázium minden osztályában digitális oktatás van.
A gyakorlati oktatást a tananyag
átcsoportosításával, ugyancsak
az interneten keresztül tartják
meg. – A kortárs táncos képzésben résztvevő diákoknál ezt
nem lehetett megtenni, így ők
a gyakorlati órák idejére bemehetnek az intézménybe – közölte Gottschling Gábor igazgató.

SZALAGAVATÓK ÉS ŐSZI ÉRETTSÉGI
A végzős osztályok szalagavatóit idén el kell halasztani – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár.
– Az őszi érettségi vizsgák szóbeli részei, a központi írásbeli felvételi vizsgák, az Oktatási Hivatal által szervezett tanulmányi versenyek az egészségvédelmi intézkedések szigorú
betartásával hagyományos módon folytatódnak.

2020. november 18.

A HÉT MOTTÓJA:
„Az emberi lét titka
nem abban rejlik,
hogy éljünk, hanem
abban, hogy miért
éljünk. Az ember,
ha nincs szilárd
elképzelése arról,
hogy miért éljen,
nem hajlandó élni,
és inkább elpusztítja
magát, semhogy e
földön maradjon,
még ha csupa
kenyérrel rakják is
körül.”
Dosztojevszkij
(orosz író)

›

KÖNYVAJÁNLÓ

Dosztojevszkij:
Karamazov
testvérek

A kisvárosban játszódó történet egy bűncselekmény
köré épül, az elkerülhetetlen
katasztrófa komor hangulata uralja, és a menekvés,
találkozások és tévelygések
rejtélyes hálója teszi letehetetlenül izgalmassá. A Karamazov családot szétfeszítő
erők, apa és fiúk szembefordulásai az önpusztító
sodródásban a legnagyobb
rossztól a legnagyobb jóig
lengenek ki.

Bálintnak hobbija a hivatása
MADARÁSZ RÉKA

Teljes erőbedobással készül a szakmák világbajnokságára Brasch Bálint.
A Handler-iskola végzős diákja szívvel-lélekkel fest, mázol
és tapétázik – minden reggel örömmel
kel fel, mert a hivatásának élhet.
Bálint nyolcadik óta szobafestőnek készül, de – családja kérésére – először leérettségizett,
és csak utána iratkozott be a
Soproni SzC Handler Nándor
Technikumának hároméves
szakmai képzésére. Miután két
előválogatót megnyert, a budapesti válogatón pedig második
helyezést ért el, most minden
energiáját a WorldSkillsre való
felkészülés köti le.
– A szakmák világbajnoksága
öt modulból tevődik majd ös�sze: lesz tapétázás, ajtótok- és
ajtómázolás – mesélte Bálint.

Sokat gyakorol a tanműhelyben Brasch Bálint.
A Handler-iskola végzős szobafestő diákja két ran
gos versenyre is készül. FOTÓ: NÉMETH PÉTER
– Szabadon választott feladatként egy téglalap alakú falfelületet készítünk el annak
megfelelően, ahogy előre begyakoroltuk. Mivel az idei World
Skills Sanghajban lesz, elvárás,
hogy ez a modul valamennyire

kapcsolódjon Kínához. Kapunk
egy gyorsasági feladatot is,
amelyhez a színeket is mi fogjuk
kikeverni. A nehézséget az okozhatja, hogy ott nem feltétlenül
ugyanolyan a színválaszték,
mint nálunk. A dizájnfeladat

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

meglepetés lesz: egy A4-es lapon szereplő tervet kell először
milliméter pontossággal megszerkesztenünk, majd mintegy
1 méterszer 2 méteres változó
falfelületen megadott színekkel
kifestenünk.
Amellett, hogy tanul, gyakorolni jár a tanműhelybe és Budapestre, Bálint dolgozik is. Rengeteget köszönhet mesterének,
Várallyay Gábornak és Bélának,
akik beavatták a szakma rejtelmeibe. A felkészítésben segítségére vannak még Nagy Jenő
és Csáki Csaba tanár urak. A tehetséges fiú szeretne indulni a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen is. Ha az elsők között végez, mentesül a szakvizsga alól.
– A változatossága miatt is
szeretem annyira a szakmámat – tette hozzá Bálint. – Minden héten más a helyszín és a
feladat. Kevéske szabadidőmet
a barátnőmmel, a barátaimmal
és sporttal töltöm. Kilenc évig
fociztam az SC Sopronban, de
a munka miatt már nem tudtam részt venni az edzéseken,
úgyhogy most a nagycenki csapat tagja vagyok.

2020. november 18.
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Alma és fája

Az erdők szerelmesei

NEKEM CSAK...

A COVID óta semmi nem
olyan, mint előtte. A COVID
után (bár úgy gondolom,
ez a probléma még sokáig velünk marad, illetve késői hatásai is új könyvfejezeteket nyitnak minden orvosi
szakterületen) pedig semmi
nem lesz már olyan, mint
előtte volt.
Egyszerűen kényszerűség,
hogy változtassunk szokásainkon, de egyben lehetőség is.
Például… végre meg kell
tanulnunk előre tervezni,

›

időpontokat egyeztetni (és
azokat tartani, betartani és
betartatni). Vége kell, hogy
legyen annak a gyakorlatnak, hogy… most odaugrom,
meg… nekem csak egy…
Nincs, mert már lehetetlen a
most odaugrom, meg a nekem csak egy… Nincs ilyen,
és ne is legyen többet!
Gondolkodjunk, tervezzünk,
cselekedjünk… szakszerűen,
észszerűen, minden felesleges lépést kerülve, személyre szabottan!
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
NOVEMBER 18–24-IG

November 18.,
szerda

Oroszlán gyógyszertár
Várkerület 29.

99/524–005

November 19.,
csütörtök

Segítő Mária gyógyszertár
Béke u. 13.

99/523–232

November 20.,
péntek

Sepia gyógyszertár
Ipar krt. 30., Tesco

99/702–012

November 21.,
szombat

Szebellédy gyógyszertár
Deák tér 35.

99/505–469

November 22.,
vasárnap

Than Károly gyógyszertár,
Újteleki u. 54.

99/510–787

November 23.,
hétfő

PatikaPlus gyógyszertár
Határdomb u. 2., Alphapark

99/505–220

november 24.,
kedd

PatikaPlus gyógyszertár
Selmeci u. 15–17., Interspar

99/505–472

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

KERESZTREJTVÉNY

PLUZSIK TAMÁS

Az alma
nem esik
mes�sze a fájától, tartja a mondás,
melynek igazságáért nem kell messzire menni Sopronban
sem. Míg dr. Folcz Tóbiást egy gyermekkori
kirándulás romantikája
vezette az erdőmérnöki pályára, addig
Ádám fia már tudatosan lépett édesapja
nyomdokába.
– A Bácskából származom, egészen pontosan Bácsalmásról,
ahol mindenki mezőgazdasággal foglalkozott, néhány akác
erdősávot és egy alig negyvenhektáros erdei fenyvest leszámítva jószerint alig volt erdő a
környékünkön – kezdte dr. Folcz
Tóbiás okleveles erdőmérnök,
a Roth Gyula-szakközépiskola
nyugalmazott igazgatóhelyettese, több szakkönyv szerzője, Sopron Kiváló Pedagógusa.
– Apai nagyszüleimet 1946-ban
kitelepítették Németországba,
édesapám ezt úgy „úszta meg”,
hogy éppen angol hadifogságban volt. Apám a hadifogságból
levelezett a szüleivel, tudta azt,
hogy el kellett hagyniuk a hazájukat. Amikor szabadon engedték az angolok, kapott egy
Magyarországra szóló menetlevelet, de Frankfurtban önkényesen megszakította az útját, és

Dr. Folcz Tóbiás és dr. Folcz Ádám FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
felkereste a szüleit, sőt mintegy
fél évet ott töltött velük abban
a reményben, hogy hamarosan együtt hazajöhetnek. Azzal
együtt maradt ez hiú ábránd,
hogy apám zseniális labdarúgó volt, egy időben csábította őt a Puskás-féle nagy Honvéd is. Hogyan választottam
az erdőmérnöki pályát? Gyerekes történet: egyszer elmentünk a szüleimmel rokonlátogatóba a Bükkbe, ahol annyira

megtetszett a környék, különösen egy fából épült erdészház,
tűzfalán egy szarvasaganccsal,
hogy akkor elhatároztam, erdőmérnök leszek.
– Nekem nincs édesapámhoz hasonló romantikus történetem, hisz én gyakorlatilag beleszülettem az erdész szakmába,
bár az érettségi előtt egy darabig
az is felmerült bennem, hogy
esetleg a kertészmérnöki vagy
az állatorvosi pályát választom

– fogalmazott dr. Folcz Ádám, a
Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
főmérnöke. – Sokat jártam az
erdőt az édesapámmal, az a tudás, amit még az egyetem előtt
tőle kaptam, egyre jobban felértékelődik bennem, ezt az iskolapadban nem lehet megszerezni.
Szemléletet, szakmatiszteletet, gondolkodásmódot az erdőről, ez mind tőle származik,
mind a mai napig hálás vagyok
ezért neki.

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL!
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket november 25-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 4-i rejtvényünk megfejtése: „A gyerekek olyan színekbe öltöztetik a jövőt, amilyeneket a jelen nem ismer”.
Szerencsés megfejtőnk: Szücs Emőke Ildikó, Sopron, Kőműves köz.
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A Petőfi TV-n is látható lesz a soproni Innistrad zenekar

Tartalmas évet zártak

2020. november 18.

Kovid kalendárium

KÓCZÁN
BÁLINT

A 30 éves
Akela mellett lépett fel az Innistrad az
Akvárium Klubban, a
koncertet a Petőfi TV
is rögzítette. Unger
Jánossal, a soproni
zenekar frontemberével beszélgettünk.
– Minek köszönhető, hogy
az Innistrad zenekar nyithatta meg az országos XXV.
Farkasnapot?
– Az Akela zenekarral tavaly
májusban játszottunk először,
majd ezt követte még néhány
közös koncert. Nagyon jó viszony alakult ki a két banda
között. Az idei évben egy igen
komoly turnéba sikerült beszállnunk, ami január végén kezdődött, és az egész évet felölelte.
Így hát adódott a lehetőség.
– Komoly elismerés, hogy a
30 éves Akela bulijának egyik
főszereplői voltatok. Hogy éltétek meg?
– Az Akela a magyar metáltörténelem megkerülhetetlen része. A jubileumi bulin való fellépés komoly lehetőséget adott
az Innistradnak.
– A Petőfi TV is rögzítette a
felvételt. Mit kell erről tudni?

Elkészült kollégánk, Szénási Ferenc (Széna) ka
rikaturista 2021-es naptára, amelyet a korona
vírus-helyzet ihletett.

– Idén sikerült olyan helyekre eljutnunk, ahol még nem játszottunk – mesélte
Unger János, a soproni Innistrad zenekar frontembere
– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az Akela mellett a mi koncertünket is
felvették. A teljes koncert megtekinthető lesz a Petőfi TV-ben,
de az időpontról még nincs
pontos információnk. Egy teljesen profi stáb és nagyon komoly technika dolgozott körülöttünk. Azt gondolom, minden
zenész életében óriási dolog
az Akvárium Klub nagyszínpadán fellépni annak tudatában, hogy itt többnyire külföldi bandák szoktak játszani, és

ez az ország egyik legprofibb
koncerthelyszíne.
– Milyen évet zár a banda?
– Az idei történésekre – leszámítva a vírus okozta lemondásokat – nem lehet panaszunk.
Ismét sikerült olyan helyekre
eljutnunk, ahol még nem játszottunk, illetve azokba a városokba is, ahol már jártunk, és
újra ismerős arcok vártak minket. A nyáron kétszer is felléphettünk a Barba Negra Track
színpadán. Bár a számunkra oly fontos rockmaratonos

fellépésünk elmaradt, a szervezőktől ígéretet kaptunk, hogy
jövőre ott lehetünk.
– Min dolgoztok mostanság,
és mik a tervek?
– A mostani koncertszegény
időszakban lesz időnk új dalokat készíteni. Ötleteink vannak,
már csak össze kell rakni őket.
A jövő év egyik fontos eseménye, hogy tavasszal ötéves lesz
a zenekar. Ezzel kapcsolatban is
vannak már terveink, de erről
majd az év elején szeretnénk
több infót adni.

Új köntöst kapott Balázs Fecó dala
Balázs Fecó balladája, az Évszakok generációkon átívelő sláger, az egyik legszebb és legismertebb lírai dal a magyar poptörténelemben. Közel 25 év után pedig új köntös kapott a
klasszikus Berkes Olivérnek és DR BRS-nek köszönhetően.

– Már régóta kerülgettük egymást Olivérrel, de valamiért a
közös projekt váratott magára. Kellett hozzá a tökéletes dal
és időzítés. Álomszerű volt Olivérrel együtt dolgozni – mesélte DR BRS.

Énekes szeretett
volna lenni
A mai közönség zseniális komikusként tartja számon E
 ddie
Murphyt, és a fiatalabb nézők jó része talán nem is tudja,
hogy a sztár annak idején énekesi karrierről álmodott. Erre
minden alapja megvolt, mert 1985-ös Party All the Time
című felvétele második lett az amerikai toplistán, első lemeze pedig félmillió példányban kelt el, így aranylemeznek minősült. Ezt újabb két lemez (So Happy, L
 ove’s Alrigt)
követte 1989-ben és 1993-ban, de egyik sem lett különösebben sikeres, és még az sem lendítette előre Murphy zenei karrierjét, hogy a Whatzupwitu című számot M
 ichael
Jacksonnal duettben énekelte.
Bár később is adott ki single-ket, a színész letett az énekesi karrierről. A zene iránti rajongása azonban nem szűnt
meg, és ezt a szenvedélyét kiélhette a Dreamgirls című
filmben, ahol egy popsztárt alakított. Nem csoda, hogy a
kritikusok szerint ez az egyik legjobb szereplése.

sarok

Kényeztető és preventív lábápolás
MADARÁSZ RÉKA

Egyesek bőr- és körömproblémáik miatt kénytelenek rendszeresen pedikűröshöz járni, másoknak a szépségápolási rutinjuk része. Egy
biztos: a lábápolásról télen sem szabad megfeledkezni.
Az elmúlt hetekben jócskán
megcsappant a pedikűrösök
vendégeinek a száma. A vírustól való félelem és a megbetegedések mellett az is
hozzájárul ehhez, hogy – mivel a csizmák eltakarják a lábukat – a legtöbben télen kevesebb figyelmet fordítanak
erre a területre.
– Ha olcsó anyagból készült,
nem a lábunk formájához illő
cipőket hordunk, az hosszú
távon a csontok deformációjához, bőrkeményedések,
körömbetegségek kialakulásához vezethet – tudtuk
meg Kovácsné Erzsi pedikűröstől. – Az is gyakori probléma, hogy valaki már eleve

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

rendelkezik valamilyen lábfejtorzulással, és egy nem megfelelő talpbetét használatával
még tovább ront a helyzeten.
A jobb minőségű cipőkbe
gyakran beépítenek harántemelő boltozatot, ha viszont
nincs benne ilyen, egy speciálisan kialakított talpbetéttel,
tehermentesítők használatával enyhíthetünk a fájdalmainkon. Szakembert érdemes
felkeresni benőtt, megvastagodott köröm esetén is.
A pedikűrös spange (körömszabályozó) használatával
megfelelő irányba tereli szabálytalanul nőtt körmeinket.
– Sokan küzdenek körömgombával is. Ha meg akarjuk

előzni ennek kialakulását,
fontos odafigyelnünk arra,
hogy fürdés után mindig
töröljük szárazra a lábujjaink közét – folytatta Erzsi.
– A nedves helyeken szívesen megtelepszik a gomba,
ami a lábról könnyen átterjed
a körömre. Mi alaposan kitisztítjuk a köröm alatti területet,
viszont a panaszok megszűnéséért – gombaölő krémek,
ecsetelők napi használatával
– az érintettnek is tennie kell.

Azok a szerencsések, akik
nem küzdenek semmiféle
tünettel, maguk is ápolhatják otthon a lábukat. Ha szükségük van egy kis kényeztetésre, érdemes felkeresniük
egy pedikűröst, aki a fertőtlenítős lábáztatás után eltávolítja a bőrkeményedéseiket, szépen megformázza a
körmeiket, igény esetén még
ki is lakkozza őket, a műveletet pedig egy kellemes mas�százzsal fejezi be.

Nemcsak nyáron, hanem egész évben érdemes
felkeresni a pedikűröst FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

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

